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Resumo 

A tese tem como objetivo descrever uma metodologia autoral de transcrição do que 

denomino "corpo-texto", verbo em seu caráter emético, a um "texto-corpo" ou cena, 

em resgate re-calculado e resultante desse verbo de característica orgânico-

performática, residual de um fenômeno; estando ambos os conceitos, "corpo texto" e 

"texto corpo", imantados da corporeidade ancorada na fenomenologia existencialista 

de Merleau Ponty. Um processo "derivado da” e "derivando na” percepção contextual 

de um sujeito em seu espaço-tempo, estruturalmente algorítmico-dependentes 

(todos: sujeito, espaço, tempo e processo); metaforicamente, em se considerando a 

transcrição cênica com ênfase na  linguagem analógica mas que, em se tratando de 

sua expansão via linguagem digital, tornam-se algorítmico-dependentes também em 

“sintaxe", aproximando-se, a cena, do que se tem como conceito enquanto 

performática, subjetivada, dada a variáveis e responsiva ao tempo atual. Em seu 

caráter essencialmente teórico-prático, através da análise de trabalhos autorais, a 

tese delineia algumas possíveis relações entre os indicadores palco, protagonismo 

de autoria e fisicalidade, tempo de exposição ao personagem e decantação da 

narrativa em códigos e unidades dramáticas, estabelecidos como variáveis 

incidentes nesse processo de  transcrição cênica em que  um texto de  raiz 

performática, resíduo de linguagem da intencionalidade atual de um autor-intérprete, 

alcança a cena, estetizado (enquanto cristalizado), mítico (enquanto inevitavelmente 

efêmero) e expandido para além do verbal. Ao final do trabalho será proposta uma 

performance caracterizada enquanto Teatro de Arquivo: uma cena que corporifica 

algoritmicamente sua intencionalidade fisicalizando-se no uso de arquivos 

contextuais destituídos de sua função hierárquica enquanto códigos, já que 

expandidos via software e, portanto, responsivos ao tempo real, como ambiência.  

Palavras-chave: texto, corpo, performance, fenômeno, cena, Teatro de arquivo. 





Abstract 

The thesis aims to describe an authorial transcription methodology which I call "body-

text" (verb in its emetic quality) to a "text-body" or scene, re-calculated, rescued and 

resulting from this organic-performative verb, a phenomenon residue; being both 

concepts, “body-text” and “text-body" anchored in Merleau Ponty's existentialism. A 

scenic process "derived from" and "deriving in" an individual perception in its 

contextual space-time, being all (individual, space, time and process) structurally 

algorithmic-dependents; so metaphorically, in considering the scene transcription 

emphasizing analogical language; as syntactically, in case of scene expansion by 

digital language, appoaching it (the scene) to a performative concept, subjectivized, 

responsive to current time. In its essentially theoretical-practical feature, by authorial 

works analysis, the thesis outlines some possible relationships between parameters 

stabilished like important variables concerning scenic transcription process (Stage 

type, Authorship, Time exposure to character and Narrative decating in codes and 

dramatic units). Variables of a process in which a performative verb, or an author-

interpreter current intention language residue reaches the scene, aestheticised (as 

part crystallized) and mythical (as inevitably ephemeral) and expanded beyond 

verbal language. At the end of the thesis a File Theatre performance will be 

proposed: a scene or ambience that algorithmically embodies its intentionality in real 

time by using generative software fed with contextual files, destituted from their 

hierarchical  language function, since expanded as digital files. 

Key-words: text, body, performance, phenomena, scene, File Theatre. 
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INTRODUÇÃO

Sobre o corpo que em cena  

[…] Já que as coisas e meu corpo são feitos do mesmo estofo, 
cumpre que sua visão se produza de alguma maneira nelas, ou 
ainda que a visibilidade manifesta delas se acompanhe nele de uma 
visibilidade secreta [...] 

Merleau-Ponty (2004, p.18), em seu último ensaio "O olho e o espírito", escrito 

para o primeiro número da revista Art de France, de 1961, e republicado 

posteriormente em Les Temps Modernes (nº 184 -185), juntamente com outros 

artigos a ele dedicados, debruça-se sobre uma reflexão acerca dos processos da 

visão e da pintura, tendo como álibi filosófico e ponto de partida, o trabalho de 

Cézanne.  

O ensaio é, à primeira vista, convite a um construto filosófico que dilua pintura 

em visão, e vice-versa; que as torne em comum, de uma mesma natureza imatérico-

animada: a percepção. No entanto, em analogias ao sentido da visão e o 

extrapolando, um pouco mais de perto, pode-se enxergar, sob o argumento da 

pintura-visão, a possibilidade de outras relações entre estados e linguagens, e 

estados de linguagem, que dizem respeito ao fenômeno do corpo que percebe e é 

percebido em sua totalidade de ser/estar. Pode-se escapar da relação visão-pintura 

e alcançar outros tipos de manifestação artístico-expressivas ao se pensar o 

fenômeno da expressão enquanto extensão codificada de um corpo senciente-

sensível. Um corpo que é no mundo e um mundo que é no corpo: é desse estado de 

presentidade que transcende o entendimento, ainda que o perpassando, que fala 

Merleau-Ponty (2004, p.15). 

[…] É oferecendo seu corpo ao mundo que o pintor  transforma o  
mundo em pintura. Para compreender essas transubstanciações, é 
preciso reencontrar o corpo operante e atuaI, aquele que não é uma 
porção do espaço, um feixe de funções, que é um trançado de visão 
e de movimento […] 

Assim se pode pensar a expressão artística em sua legitimidade causal e 

enquanto causa, manifesta: a serviço de um acaso interior incitado-excitado pelo 

contraste gerado no ser transverso, perfurado em seu corpo material de pretenso 

observador, pela lâmina de uma percepção que fere a realidade dos contextos 
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objeto e sujeito, misturando, na fenda dilacerada, o caos que dentro e fora ao acaso 

de ânima e carne. É dessa mistura que se pode intentar um modo mais legítimo de 

expressão, buscando em Merleau-Ponty a visão de uma Arte enquanto Filosofia 

como base para o entendimento do mundo, e não Arte enquanto ciência com 

ditames comprobatórios e necessidades de institucionalização. Em Merleau-Ponty 

pode-se pensar propor Arte como exercício de reflexão capaz de transcrever o estar 

no mundo, escrevendo-o de forma talvez mais livre, de forma com que o homem 

deixe de ser o homem dissociável, aquele de dogmas e compartimentado; deixe de 

ser um homem adquirido para se tornar um homem que se adquire, em um sentido 

de auto-propriedade, via percepção.  

Tal a lâmina que faria sangrar de suas duas faces o tecido premeditado que 

reparte sujeito de objeto, misturando-os em um único e potente vazio, em Merleau-

Ponty pode-se vislumbrar uma Arte ou Filosofia da Arte, interrogativas, capazes de 

sangrar os sentidos para fora do entendimento; ainda que deles, os sentidos, não se 

fizesse em negação, afinal a percepção que se intenta como justificativa e fonte de 

expressão também se dá em sua carga identitária de reconhecimento através dos 

sentidos. Mas que esse entendimento ou reconhecimento do logos se faça revisitado 

por uma contaminação de sentidos que só pode ser atual e presente, ancorada em 

um sujeito, a priori, construído-reconstruído no agora. Ou melhor, uma espécie de 

entendimento que não necessita explicar-se a posteriori por fórmulas, métodos, 

causalidades, tal como nos induz nosso homem adquirido, nosso homem científico 

que, novamente, ainda que não cesse de ser adquirido e não deixe de constituir-se 

de cultura e pré-estabelecidos, em alguns momentos deixa-se abster de sua camada 

mais superficial constituída sócio-cultural, já em misto de entranhas, para recobrir-se 

mais animal e ânima, mais lâmina, mais corte que o restitui animal-ânima, uno. 

Nosso homem adquirido que se deixa ser alma , apesar do entendimento e também 1

através dele, inevitavelmente… Talvez seja esse o clamor de Merleau-Ponty em seu 

último ensaio do primeiro número de Art de France. Seu primeiro-último, seu último 

primeiro, como talvez ele sempre pretendesse, inconclusivo como toda existência 

deve ser, e o é. 

 O conceito de alma é aqui utilizado poeticamente em um sentido de transcendentalidade, 1

desprendido de qualquer outro viés. 
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E é exatamente em Merleau-Ponty, mais precisamente em seu olho-espírito, 

que encontro, enquanto homem pulsante, essa alma que excede o entendimento e o 

resgata, tendo-o enquanto ferramenta a seus propósitos de ordem imaterial. Essa 

alma que busco enquanto homem adquirido de pulsos cerrados, transeunte de um 

mim mesmo que é, assim como Merleau-Ponty, olho e espírito.  

E assim como a pintura de Cézanne revela-se na tinta e é, na visão de 

Merleau- Ponty, essencial e primordialmente visão, tão primal que capaz de suprimir 

todos os demais sentidos ou contê-los de pinceladas e nuances, (não em um 

comparativo mérito, mas em propósitos) minha tinta de nuances é, antes de 

qualquer, uma visão que se busca à pena da palavra. Uma visão que se concretiza 

no esforço de encontrar em sílabas o que algum meu olho-espírito captura por 

processos fisiológico-científicos; que até passíveis de explicações racionais, mas 

que são absolutamente intangíveis na arquitetura engenhosa de caos e acaso que 

os motiva e vivifica.  

A visão, e mais que o sentido visual, a revelação do mundo em mim, apesar de 

potencialmente concreta em leis da Física e designável na esfera dos sentidos, não 

pode ser aprisionada em fórmulas e não depende de qualquer delas. Fórmulas não 

são mais que mecanismos de apreensão do mundo em sua previsibilidade 

inventada.  

[…] faz que não tenhamos necessidade de "sentido muscular" para 
ter a voluminosidade do mundo. Essa visão devoradora, para além 
dos "dados visuais", dá acesso a uma textura do Ser da qual as 
mensagens sensoriais discretas são apenas as pontuações ou as 
cesuras, textura que o olho habita como o homem sua casa. 
(MERLEAU-PONTY, 2004, p. 20). 

E às vezes a tinta é pena, outras tantas quase nem a sofro. Uma pena que 

deve ser inevitavelmente cumprida, porque é à pena, palavra e texto, que meu 

homem primário se desfaz do ser adquirido e se torna um único sentido. Em frente 

que trás, passado-presente, tão totalitário quanto o "ver" da alma, que não se explica 

completamente em ciências, que não deriva totalitariamente de razão. É nesse 

contexto, do texto arma e libertação, do texto que fere e rasga ventre do homem 

adquirido, que liberto a carne do previsível que condena e esgarça máscaras aos 

limites do insuportável; é desse motivo de estar vivo que empunho entranhas de um 

novo homem, escondido de cotidiano, sacrificado em seus temores de existir 
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resistindo. É nessa pena afiada, do verbo que me tenta traduzir senciente-sensível,  

que venço o homem que não sou, mas que me é... E talvez seja um recorte-corte 

desse tom liberdade que Merleau-Ponty propunha em seu sentir de cores, em suas 

visões de Cézanne, seus pincéis que sobrepunham técnicas.  

A profundidade, o tom, o ritmo da cor, o vazio… Todos os elementos que 

vivificam a visão interna de um pintor também podem ser traduzidos palavras. A 

linguagem é apenas um resíduo desse homem de dentro-fora. 

Figura 1: BELLICIERI, Maria Lúcia Nardy. Ilustração “Ao menino” - Sketches  

Fonte: arquivo pessoal, parte integrante do cenário virtual da montagem de “A via: passageiros" 
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Ao menino   2

Noite, dez horas da cidade, já meio deserta. São Paulo, Rio, Recife; quem sabe 

Nova Iorque. Cidade grande. Frio incomum; confortável apenas para aqueles que 

comem, bebem, têm o que vestir. O animal nu não sabe o que é conforto. Homem 

nu não sabe do calor .  

Não posso dizer que estava totalmente à vontade ao volante. As palmas das mãos, 

gélidas, não me deixariam mentir. Mas havia um casaco quente ao lado, que na 

pressa, esquecera de colocar. Vontade de chegar em casa não esperava .  

Acelerava mais que o normal. A vastidão da rua pedia movimento. Vez ou outra, um 

inconveniente farol conseguia deter-me, por pouco tempo. Estava um tanto ansiosa, 

não sabia ao certo o motivo. Talvez, sim, chegar em  casa. O frio sempre nos deixa 

tensos. 

Mas os cruzamentos começaram a ficar mais freqüentes. O vermelho dos faróis 

insistia em brecar-me. Incontáveis segundos. Verde. Movimento. Cruzamento. 

Parada novamente. Aquele vermelho sinal de alerta fazia com que percebesse o que 

havia  a minha volta. Realmente não queria notar.   

Alguns passos ainda sobreviviam pelas calçadas, quase desertas. Poucos 

automóveis. Era triste a cidade suja à meia luz. Algumas prostitutas resistiam ao 

vento; suas saias curtas e blusas reveladoras chegavam a ser heróicas.  

Verde. Estava um tanto impressionada. Nunca as notara em sua triste solidão. 

Solidez. Sinal fechado.  

Pessoas amontoadas. Uma sobre a outra, outra sobre lixo, lixo sobre lixo. Restos de 

matéria morta, restos de matéria viva; misturando-se. Alquimia. Já não se distinguia 

o que era gente, o que era lata. A música do rádio tentava amenizar a crueldade do 

cenário. Vã tentativa; o contraste da sinfonia celestial com o escuro inferno gelado, 

criava um clima ainda mais sórdido.   

 BELLICIERI, Fernanda. Crônicas da cidade crônica.2
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Sinal aberto. Desliguei a música. Só o motor. Segunda, terceira, quarta marcha. Um 

cachorro morto na pista. Pode ter sido o frio. Cachorro morre de frio? E eu com o 

casaco me fazendo companhia no banco de passageiros...  

Vermelho. Liguei novamente o rádio. Desistira do silêncio. Pena que o casaco não 

falava...  

Senti o carro descompensado: a frente esquerda rebaixada. Abri o vidro para 

conferir: pneu furado. Não era possível! Seguiria até o posto próximo. Supostamente 

alguém saberia colocar o estepe. A maior decepção: chegaria tarde em casa .  

Pouco tempo para lamentar. Alerta! Uma fração de segundo e um vulto postava-se 

ao meu lado; negro, magro,  baixo, incisivo. Mal consegui encará-lo e ele se tornara 

carne e osso. Dedos finos, que em qualquer situação pareceriam frágeis, 

inspiradores de compaixão; levaram o canto vivo de um caco de vidro ao meu 

pescoço. 

O menino rosnava palavras, desfigurando a sinfonia. Não conseguia ouví-lo com 

precisão, mas podia entendê-lo. Sim, entendia como qualquer animal acuado, a 

ameaça. As mãos do vulto negro tremiam. Não tentei desvencilhar-me.  

Os dois sentíamos frio. Frio diferente. Eu, o frio visual da rua lá fora, das prostitutas 

semi-nuas, dos indigentes, do lixo, do cachorro congelado, do casaco passageiro.  

Ele, o frio das entranhas, dos dedos finos, pés descalços, pele e osso, do sangue 

fervilhando. Eu sentia a ponta fria do caco; ele era o corte.  

Sinal verde! Tinha conseguido alcançar a carteira no bolso do casaco. Caco, caco, 

caco. Fui levando lentamente a mão à janela para que ele pudesse roubá-la.  

Consegui seus olhos. Vidrados, estáticos. Caco, caco, caco. Tomou-me a carteira. 

Correu, Menino macaco. Saltitante, malabarista, artista. Menino nu. Correu: a mão 

de carteira, outra mão de vidro. Pés de moleque. Amargo. Criança.  

Fugiu dignamente. Não me roubou. Tínhamos feito uma troca: um caco de seu 

mundo pela minha carteira. Crianças fazem troca assim… 
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Figura 2: BELLICIERI, Maria Lúcia Nardy. Ilustração “A cidade” - Sketches 

Fonte: arquivo pessoal, parte integrante do cenário virtual da montagem de “A via: passageiros" 

O texto "Ao menino" é um relato de acontecimento real, escrito-descrito com as 

cores das quais se encontrava pintada minha alma que contaminada de logos e 

medo, instinto e necessidade de morrer aquele momento. Uma morte simbólica que 

pudesse dizer meu corpo ao mundo, logo após o mundo ter sido escrito em meu 

corpo e através dele.  

Foi usando palavras possíveis e uma forma algébrica de concatená-las, tal se  

faria de um quebra-cabeça, que fui tentando encaixar, via lógica, os tantos cacos 

que se embaralhavam dentro e fora. Tentando escolher dentre cacos cortantes e 

sílabas-letras, os encaixes que me fizessem desconstruir aquele menino-demônio, 

que surgiu, sumiu, e se eternizou em mim e através de mim enquanto presente e 

passado, em corte atemporal. Recolhendo palavras e recorrendo a elas para que, 

residindo uma medida de linguagem-registro mais próxima da tradução da alma 
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diante da impotência física do meu corpo presente-ausente, dentro e fora, carne, 

osso e sangue, fizessem viver o corpo do menino. Meus corpos e do menino, meu 

corpo-menino: meninos.  

Foi em letras que pude destilar o misto de lágrima e raiva: pelo menino e pelo 

eu proposto naquele instante-tabuleiro configurado definitivo em minhas memórias e 

imaginário; instante que tive que deixar partir para imortalizar em retrato de palavras. 

Talvez seja esse o Cézanne de Santa Victoria  a que Merleau-Ponty recorre para 3

dizer da percepção em seu estado irrevogável de atualidade: ser sempre presente… 

Figura 3: CÉZANNE, Paul. Montagne Sainte Victoire (1902 - 1906)  
Óleo sobre tela - coleção particular 

Fonte: Art cloud (aplicativo) 

 O Monte de Santa Victoria é uma paisagem-tema revisitada diversas vezes pelo 3

impressionista em uma série de pinturas, ao longo de sua carreira. 
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Figura 4: CÉZANNE, Paul. Le Mont Sainte Victoire (1896 - 1898).  
Óleo sobre tela - Museé État de l'Ermitage St Petersburg 

Fonte: Art cloud (aplicativo) 

Não havia montanha lá fora, aos olhos de Cézanne, e nem menino de farol. O 

menino era bem aqui dentro, de entranhas em comum, do mesmo frio, que era o 

meu, que era o vidro, o corte e o nó na garganta. A corrida apavorada: minha, 

sentada, inerte em rodas; e do menino, em seus pés que me pertenciam sabe-se lá 

de um onde. Naquele instante éramos absolutamente em singular: “era", eu e o 

menino; e me perdoem as regras da mesma gramática de que me utilizo para fazer 

o “eu-menino” plural existir um só em letras e resistir, tanto tempo, que nem mais 

tempo, eternidade, encarnado na minha história, sempre atualizada, de ser, 

primordialmente, enquanto corpo.  

E tal na necessidade obsessiva de Cézanne com seus estados de alma, que 

eram o monte pintado em cores; cada palavra me era o "morro": a morte do menino 

que precisava ir para existir vivo-eternizado de meu quadro de letras, registrado. De 
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uma ruptura que me lançava longe do sujeito-controle, à frente da direção, do freio, 

do acelerador, dos pneus de borracha, porta afora de meu mundo de vidros e 

janelas de recorte, nascia também uma tela, não premeditada, um resíduo de existir: 

o texto como meio de desenhar-me a visão.  

E é esse desenho de palavras que me impulsiona a descrever o mundo que 

me escreve. É por esse tipo de texto que exerço uma reflexão que é mais carne e 

que, ancorado na lógica não estritamente lógica de Merleau-Ponty, se transforma em 

"corpo-texto", senciente-sensível.  

E desse "corpo-texto" surge uma outra inquietação ou necessidade que, 

correlata à potencialidade da experiência viva que enquanto autor experimentei, 

impulsiona a um modo menos unilateral que a linguagem escrita para desenhá-lo: 

impulsiona-me o "corpo-texto" à cena. Uma cena em que, nas palavras de Merleau 

Ponty (2004, p.22), ”[…] não se sabe mais quem vê e quem é visto, quem pinta e 

quem é pintado”. 

Mas que cena é essa que transcreve o "corpo-texto"?  Chamo de cena, a 4

unidade dramática constituinte de uma narrativa, mas aqui, uma narrativa marcada 

pela não linearidade que, assim como o processo de perceber-se no mundo, é uma 

transição constante de significados e sentidos. Uma narrativa advinda de um corpo-

texto da totalidade, intrínseca ao sujeito e não mais dentro e fora, ou dentro ou fora. 

Uma cena que não encadeamento, causa e consequência, uma cena causa/

consequência, cerne desta narrativa, por princípio, não linear, tradução de uma 

subjetividade que, ainda que culturalmente identitária , traz uma propriedade 5

discursiva única: a autoral. 

Uma cena ancorada, em princípio, no verbo tinta, mas que toma voz e 

movimento de ator-autor, o sujeito que matou o menino com o caco cortante que lhe 

foi oferecido ameaça; o sujeito que cortou-se do caco do menino e sangrou-se com 

 Fazendo referência a uma cena capaz de corporificar-se emética, instantânea, responsiva 4

ao tempo real, tal se tem no que denomino “corpo-texto” que, apesar de através da 
estetização via código (no caso, verbal), substancia-se concreto em uma linguagem que 
opera em função da intangibilidade do fenômeno total, da experiência fugidia atual. 

 Atentando à constituição do indivíduo que se faz, além de subjetivamente, também de sua 5

identidade cultural (entre outros fatores externos), em uma espécie de conectoma (conjunto 
das ligações neurais de um indivíduo, intransferível) multifatorial, intrínseco-extrínseco ao 
sujeito, que acaba por constituí-lo único. O conceito de conectoma pode ser encontrado 
resumidamente no discurso do neurocientista Sebastian Seung em https://www.ted.com/
talks/sebastian_seung?language=pt-br, ou em seu próprio website http://seunglab.org  

https://www.ted.com/talks/sebastian_seung?language=pt-br
http://seunglab.org
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ele. Esse sujeito, que autor, ele mesmo pede voz ao “corpo-texto" que arrancou do 

ventre.  

Caminha nesse sentido, desses sentidos-estados, o centro de minha pesquisa 

enquanto autora (de verbo ancorado na percepção) e atriz (de corpo que traduz e é 

traduzido por um texto): na expressão, via escrita, de um texto transeunte-transcrito, 

em palavras, daquilo que toca meu corpo (entendendo corpo aqui como unidade, a 

despeito da cultura que segrega ânima e mente) e, em seguida à escrita, mas de 

fato absolutamente imersa-misturada a ela, a concepção de uma cena capaz de 

resgatar o autor do início, o autor da cena de existir, o ser humano que sentia o caco 

de vidro no pescoço, que tinha medo do menino e o medo do menino.  

Como recuperar esse pré-texto em cena? E a pretexto de quê? Transformar-

se? Transformar espectadores? Trazê-los à cena do passado? Transformá-la em 

presente? Ressuscitá-la das entranhas e tratá-la como estranha, como se primeira, 

como que inesperada? O que se espera, enquanto autor-artista da recriação de uma 

cena? Como formalizar esteticamente o que se sentiu caco-vidro, o que se previu do 

menino, o todo oculto que acontecia do instante em que a ponta fria do caco tocava 

o pescoço de um ser humano que, exatamente por ser/existir, humano, tornou-se, 

tempos depois, autor, dono do menino, do caco, da cena?  

A despeito do pretexto e por causa do pré-texto, o corpo-autor-ator no 

momento de percepção e captura-ancoragem do instante de caco, torna-se dono de 

si; ironicamente, a despeito de um si e em respeito a um “se”, em respeito à abertura 

para um instante de "tudo, de fato, pode ser", já que ilimitado pela percepção desse 

sujeito que se é e não se é, desse sujeito sujeito ao espaço-tempo de-ilimitado pelo 

agora. Um sujeito que é si próprio, em cacos, o menino. 

Aqui estamos na esfera do palco e do protagonismo e, sobretudo, em solo  

performático. Performance enquanto linguagem, enquanto liberdade de expressão, 

enquanto Arte e não Arte, texto e não texto, verbo e vidro, alma e caco. Estamos 

diante, em resumo, do objetivo primeiro da Performance em suas raízes ontológicas: 

questionar, desvendando, o ser humano no mundo, em sua expressão, reação, 

entendimento, estadiamento, sua passagem sujeito-objeto-sujeito, abjeto, 

desconcertado em sua tentativa de entender o que não se pode apenas 

intelectualmente, o que se deve enquanto corpo, enquanto ser bruto encarnado. 

Afinal, só se pode vir ao mundo estando nele.  
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É desse intento de ligação com o mundo encarnado que vejo clara a relação 

entre a Arte da Performance (ou menos Arte e simplesmente Performance) e a vida 

cotidiana; muito mais que vulgarmente cotidiana, encarnada a cada instante, nos 

melhores moldes fenomenológicos, matérica e transcendental, enquanto “[…] visão 

devoradora para além dos dados visuais […]”  (MERLEAU-PONTY, 2004, p.20).  

Figura 5: relação fenômeno - corpo 

Fonte: autora, desenvolvido para a tese 
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Figura 6: relação fenômeno - corpo 

Fonte: autora, desenvolvido para a tese 

Em âmbito de expressão artística, a Performance corresponderia a este 

presente que desvela e que, à mercê da condicionante tempo, que logo a traveste 

de passado ou que contamina dela um futuro , reveste-a de uma potencialidade de 6

existir, resistindo, memória-ativa, alinhavadora de sentidos, costurando novos 

significados e atualizando seu potencial transformador.  

Esse o topos ideológico-encarnado da Performance: o existir sempre presente; 

o conceito de espaço ancorado no tempo de ocupação do atual e atualizado 

 Por um lado a Performance pode ser vista como uma releitura do espaço-tempo que 6

acontece no tempo-espaço, desta forma, questionando-o em sua legitimidade enquanto 
fator limitante; em outras palavras, questionando a existência e a própria morte. Já por outro 
lado, pode ser vista como leitura, em sua ancoragem de tempo presente, e sob esse 
aspecto ela sucumbe à existência e à morte. É nessa espécie de esquizofrenia espaço-
temporal que temos na Performance uma espécie de assunção da inexistência de um tempo 
cronológico e, portanto, de um espaço delimitador (se sou, em minhas memórias acessadas 
nas experiências atuais, passado, rascunhando-me o futuro que já se mistura às memórias, 
onde, sujeito, me localizo?). É nesse limbo entre vida e morte, registro e efemeridade que se  
encontra a experiência performática e seu potencial transformador enquanto linguagem. 
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constantemente. Como se o frescor da dor do caco pudesse ser reverenciado em 

tudo o que significou no instante em que era dor primeira, do medo à compaixão, do 

suor frio à vontade de correr, à tentativa de morrer aquele instante para fazê-lo 

eterno, em verbo, em carne, no cerne da transcendência entre vivido e imaginado, 

vivido-imaginado, vívido, resgatado no ato presente do performer.   

Figura 7: relação fenômeno - corpo na elaboração (esfera intencional) /produção (esfera involuntária) 

de resíduo de linguagem 

Fonte: autoral, desenvolvido para a tese 

É inevitável e absolutamente inerente ao processo de, talvez, qualquer autor-

intérprete que partilhe da necessidade de transcrição, que qualificaria como  

orgânica ou emética, a imersão-fusão das realidades pré-texto e pretexto; pois é de 

um mesmo corpo que escreve, de onde nascem as percepções pré-texto, que surge 

o pretexto para a cena e a cena sentida, ressentida ou não pelo fato de tentar-se 

traduzida, nesse próprio corpo.  
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O corpo que escreve e é texto, o corpo que encena e em cena é corpo e texto: 

é e não é de si. Um corpo que em cena já não se sabe se autor de presente ou 

passado imediato, um futuro de outrora; um corpo que enquanto autor, enquanto 

exposto ao fenômeno (tal qual o motorista em "Ao menino") sugeria um passado 

próximo, mas enquanto ator (tal qual aquele que narra e empresta seu corpo à 

historia que ele, de mesmo corpo, há pouco sofrera caco e vidro) sugere um 

presente que também não é só presente, é a sensação resgatada do momento caco, 

também predizendo -se em futuros; afinal ele, corpo em cena, ator, é capaz de saber 

que em instantes, bem naquele trecho em que o texto salta "caco caco caco", houve 

um aperto no peito do motorista que também ele fora e é; ou ainda o seja, afinal ele 

está, narrador e motorista, um misto do tempo que não mais existe, relatando-se 

explícito, palco, papel e entranhas e, por isso, fazendo-o fazendo-se existir. 

[…] Quando, com sua mão, o homem toca, tenta emigrar da sua 
corporeidade para ir ao encontro do outro, e tal experiência termina 
com um regresso a si mesmo, regresso carregado de afetividade 
talvez de dramas, já que pelo tocar, o homem é incessantemente 
reenviado ao seu eu [… ] (BRUN,  1991, p. 128) 

Essa a visão proposta neste trabalho: a do performer, capaz de catalisar, via 

expressão verbal (corpo-texto), o fenômeno enquanto sentido no corpo encarnado, e 

transformar o corpo-texto em cena, em um texto-corpo capaz de reviver-vivendo o 

que há pouco era vívido, cena retrato de seu contato com o mundo.  

E talvez seja esse o intuito da Performance: o encontro com o mundo em seus 

amplos aspectos, em mais que tangências, entrelaçamentos de matéria; de uma 

necessidade de entendimento profundo, muito além da lógica consciente, um 

entendimento-estadiamento do mundo em si e de um si no mundo. Talvez esse meu 

intuito enquanto performer: estabelecer um contato íntimo com a alteridade, muito 

mais íntimo do que o tatear. Afinal, não há como entender o mundo, nem atendê-lo 

plenamente, sem deixar-se perpassar.  

Talvez não haja ao artista, ou àquele que se expressa, um verdadeiro 

perpassamento-constituição de fenômenos via expressão artística institucionalizada, 

condescendente com sintaxes verbais, visuais, sonoras, ou regras de mercado. 

Talvez não haja sentido, ao ser que se expressa, na obediência enquadrada a 

qualquer lógica que não responda ao que é sentido carne pelo ser no mundo. O 

artista situado em regras perde-se do efêmero e do fenômeno.  
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Daí a diferença entre as intencionalidades do ator e do performer. O performer 

deve sim, pode, fazer uso de uma lógica algorítmica sintática para defender sua  

"visão para além dos dados visuais”, retomando Merleau-Ponty; mas que essa lógica 

obedeça a uma sua própria intencionalidade inerente ao estar vivo e ao seu 

entendimento orgânico sobre estar vivo, efetivamente efêmero e presente, 

absolutamente resoluto e responsivo ao fenômeno da existência. Uma lógica 

atualizada de ser/estar.  

É talvez no tom de efemeridade proposto na Performance que se encontre, 

para o performer, uma via de escape da prisão do tempo que tudo valida e qualifica, 

desqualificando cronicamente, em cronologias, o valor do estar presente e, em 

última análise, o valor da existência. É só no momento presente que se pode existir; 

é só na dor recapitulada do caco, enquanto dor do agora, que posso, mais do que 

testemunhar, ser cúmplice de meu ser totalitário e de sua relação com o outro.  

A Performance se desvela para mim, através do corpo-texto (verbo), em texto 

corpo (cena), mediante fator tempo que é mais que mera cronologia, é apenas 

estado de atualização de tudo o que se foi-era-será. A Performance torna-se um 

veículo do “é”, um atestado pulsante do corpo encarnado. E aqui podemos estar não 

apenas na esfera da experiência criativa do performer, mas da fruição do sujeito 

espectador, exposto ao fenômeno comprobatório da existência do outro (o performer 

em cena).  

É uma réplica da experiência da vida: é no testemunho do outro que encontro a 

cumplicidade que me comprova a existência enquanto indivíduo. É na presença, no 

atestado de que o outro existe legítimo no mundo, que sou um atestado de minha 

própria existência.  

Na tese não entrarei especificamente na experiência de fruição do sujeito 

espectador, mas essencialmente na experiência de criação do sujeito enquanto 

performer na busca de si no que chamo de corpo-texto, e na transcrição desse seu 

testemunho enquanto corpo vivente através do que chamo de texto-corpo, a cena ou 

Performance propriamente ditas.  

A opção por uma pesquisa que valide e registre minha experiência enquanto 

performer não existe de tons narcísicos; não resistiria. A opção é pelo resgate de 

uma primeiridade legitimada enquanto texto (a que chamo corpo-texto) que, a partir 

de então, pode ser transformada em cena, retornar enquanto verbo, ao corpo. Mas 



�37

não qualquer corpo, o corpo do autor-intérprete, do performer que, enquanto em 

cena, legitima a fonte de criação original: o corpo próprio de autor. A coincidência 

dessas existências, autor e performer, possibilita uma releitura interna e encarnada 

sem precedentes: a da inexistência do tempo.    

Foi a partir da busca por esses corpos-textos, em mim e através de mim, 

relatos tal qual o do texto-menino, de onde quer que me surgissem (do dentro e fora, 

dentro ou fora), e sempre textos que possuíam como característica metodológica a 

ausência de tema prévio, estrutura ou premeditação, que passei a me interessar 

pela corporificação desse texto, pela volta do verbo ao corpo.  

Sim, uma revolta, admito: a tentativa de experimentar a inexistência do tempo, 

paradoxalmente, a tempo… Sim, admito: enquanto ser humano e artista, ou o que  

me valha enquanto ser em necessidades de existir expressamente, tento resistir ao 

tempo. E talvez por isso meu método performático exija primeiro o verbo, enquanto 

um dado não intermitente de minha efemeridade humana, performática. Um verbo 

que chamo de primeiro e que, ao retornar ao mundo das coisas, continente 

indissociável desse corpo que percebe, retorna vivo sob forma de manifestação 

artística performática, efêmera, humana. O intuito é encontrar uma narrativa 

corporificada que guarde em si a potência do verbo inicial. Um trabalho configurado 

entre dados perenes e transitórios, entre as potencialidade do registro e da 

presença.  

[…] Assim, Merleau-Ponty faz compreender que não há pensamento 
puro, que, quando a filosofia força a interrogação até perguntar: o 
que é pensar?, o que é o mundo, a história, a política ou a arte, toda 
experiência de que o pensamento se ocupa?, ela não pode, não 
deve abrir seu caminho a não ser acolhendo o enigma que persegue 
o pintor, a não ser unindo ela também conhecimento e criação no 
espaço da obra, a não ser fazendo ver com palavras […] - (LEFORT. 
Prefácio. In MERLEAU-PONTY, 2004, pg.12)  

E essa busca metodológica coincide com a busca pelo entendimento do 

processo intrapessoal de tradução do mundo via texto, que é corpo-texto e que 

necessita de uma escrita capaz de fazer emergir uma narrativa que não deve ser 

reprodução, mas a digestão do mundo pelo sujeito adquirido (culturalmente) que 

também é o sujeito natural (fisiológico). Talvez esse texto que não mais texto possa 

ser chamado de expandido.  
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E é por essa expansão de escrita, que se pretende advinda de um processo do 

estado do homem integral no mundo; por essa expansão de corpo que é texto e de 

texto que é corpo, que busco uma narrativa expandida, de tradução do corpo 

totalitário que percebe, fisiológica e logicamente, em uma lógica discursiva que não 

compreende mais a dissociação de sentidos ou códigos .  7

É nesse sentido que caminha a tese “A experiência do corpo-texto: um 

aceno à construção da cena no corpo e à reinvenção do corpo em cena”; na 

busca pela validação, ou menos do que isso, o relato, um literal “aceno" a um 

método de criação baseado na vivência do fenômeno, na descrição do existir que, 

sim, consciência e essência, empirismo e intelecto; não em mistura, porque 

estaríamos na esfera de validá-los enquanto opostos, mas em uma espécie de 

intersecção plena de campos conceituais, em que intelecto funde-se-sendo, ao 

empírico e sensorial, validando-se intelecto apenas por isso, pelo reconhecimento de 

uma existência que se sobrepõe à consciência de si, uma existência de um ser em 

direção ao mundo, um ser em seu propósito de literalmente ser.  

Um método que mais e menos do que método, porque firmado em um acaso 

que coexiste com estruturas de códigos e sensibilização de um corpo vivente, nesta 

ou naquela ordem. Um método de construção de personagem-performer em cena, a 

partir de percepções de um real vivido, de um real adquirido pelo corpo vivente, e 

assentado de entranhas em códigos verbais tradutores, mas verbais ao acaso, 

porque se Van Gogh ou Picasso, o assentamento se daria de traços e cores, se 

daria visível aos olhos.  

O invisível no que chamo de corpo-texto é posto visível verbalmente, por um 

voluntarismo do acaso, ou talvez de meu próprio corpo cognitivo adquirido de uma 

intencionalidade que me justifica em direção ao mundo. Mas um texto que 

posteriormente deve voltar à cena, não necessariamente palco literal, a partir de um 

personagem-autor-performer que corpo encarnado e não, que corpo presente no 

tempo passado e num futuro imediato que já se desloca e se traduz memória.  

 Conceito acionado conforme a Teoria da informação de Wiener(1984) que, linhas gerais, 7

estabelece código enquanto signo recorrente a partir de redundância que, a determinado 
nível matematicamente verificável, sugere vida inteligente, intenção comunicacional. Daí a 
natureza de dependência, de nosso processo de comunicação (por questões logísticas, 
operacionais e socialmente contratuais) dos códigos e também (em função da necessidade 
de disseminação da mensagem) de sua hierarquização . 
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É nesse sentido que busco codificar enquanto registro um método próprio de 

criação de cena, ancorado no corpo vivente de um autor-intérprete que melhor do 

que ninguém saberia transitar por todos os tempos que o texto, encarnado em suas 

entranhas, tem a dizer (ou melhor, a revelar); já misturado a propriedades humanas 

promiscuamente perpassadas por objetos e outros de fora, que já em um tempo que 

não mais tempo, tornaram-se dentro. Não há mais tempo nesse corpo-texto que 

nascido da mistura dentro-fora que se desvela no fenômeno de perceber.  

O objetivo ao registrar esse método (mais uma vez, método porque o processo 

criativo se dá em certa semelhança estrutural: ser no mundo, percepção de 

fenômeno e codificação verbal das sensações, em um primeiro momento, para 

posterior encarnação do verbo) é validar academicamente uma visão menos 

cartesiana dos processos artísticos, ou mais do que artísticos (não me caberá aqui 

adentrar à discussão sobre o que seja ou não Arte, embora em algum momento 

suscitá-la seja inevitável), ou talvez menos do que artísticos, expressivos. E mais do 

que registro: a exposição de um método criativo justificado fenomenologicamente 

configura-se, a meu ver, como testemunho de um dentre tantos outros “artistas” (ou 

indivíduos dispostos a transgredir a realidade que os transgride enquanto corpo 

vivente) que realizam um trabalho investigativo de pesquisa e produção artísticas 

dentro da Academia. É uma forma de atestar que esse “artista” intelectual pode 

existir pensando e repensando seu próprio trabalho. O que, a meu ver, não implica 

em um processo de análise fria e lógica post mortem, mas em um resgate intelectual 

do que foi feito, intuitiva e intelectualmente, como dito anteriormente, em uma 

mistura homogênea, partes iguais que devem formar um algo que outra substância 

que não intelecto-intuição, talvez percepção.  

Também não creio que a análise do trabalho criativo feita pelo próprio autor 

seja, de forma alguma, um pretexto para fazê-lo existir; o texto, a pintura, a fotografia 

já existem a priori de sua análise, resultantes de um processo perceptivo que 

envolve consciência, repertório e presença. Processo que envolve a experiência do 

corpo do artista, uma totalidade que implica o instante do fenômeno percebido (por 

exemplo, quando sinto o caco de vidro no pescoço), sua transcodificação (quando 

nasce, da dor um texto, ou uma imagem) e a repercussão dessa transubstanciação 

no corpo vivente (a sensação rememorada viva do caco no pescoço).  
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A análise do processo, como se pretende nessa tese, feita pelo autor, pelo 

corpo vivente que a evidencia enquanto Arte ou forma expressiva, sobretudo neste 

caso, é um convite para repensarmos as estruturas de validação acadêmica desses 

autores-artistas. Não que a parte artista necessite dessa validação; como dito, ela já 

é a priori, antecede a porção pesquisadora. A parte expressiva do sujeito, seja ele 

um professor, um ator ou um andarilho, é inerente ao corpo vivente, é o modo de 

existirmos no mundo. Mas atestá-la enquanto modo de produção de conhecimento é 

necessário, sobretudo em uma época em que conceitos como código e hierarquia 

têm ruído abruptamente. E “[…] não podemos mais esconder a ideia de que a 

escrita passa a ser um código limitado com o surgimento dos instrumentos que 

geram intercódigos, que acrescentam código sobre código […]” (AZEVEDO, 2010, p. 

111).  

A hipervalorização do verbal tem validade. Isso dito por alguém cuja maneira 

de se expressar artisticamente é essencialmente verbal, parece contraditório, mas 

não é; é apenas paradoxal. O verbal de que me escrevo é assumidamente 

contaminado de corpo, nos moldes fenomenológicos. Daí a importância de um 

embasamento teórico existencialista para diferenciá-lo do verbal que é exercício 

inerte de intelectualidade; é diferenciar a palavra cruzada da poesia concreta.  

O corpo-texto que procuro é fenômeno de forma e conteúdo indivisíveis, é algo 

para além da sintaxe; e não poderia ser justificado, senão por um princípio filosófico 

que está para além de ser princípio filosófico: é um aprofundamento do exercício de 

existir.  

Talvez essa tese a que me proponho hoje, menos ambiciosa que uma tese, 

mas um aceno, como a intitulo, um dia possa ser encarada com a mesma seriedade 

sendo dançada, cantada, ou ainda experienciada enquanto realidade expandida da 

intencionalidade do autor, via interfaces tecnológicas, tendo que “ […] de modo geral 

e sem dúvida, é por meio das invenções e do uso de novas tecnologias que o 

experimento poético se fez presente nas novas mídias.” (AZEVEDO, 2013, p. 14). É 

apenas no exercício do aparato como linguagem que se produz linguagem para 

além do exercício do aparato, e que se produz conhecimento. Seja via corpo 

presente dançado, seja via corpo tecnologicamente imputado.   

Daí mais um objetivo final deste trabalho, em seu processo de pesquisa e 

reflexão teórica: propor um exercício de criação fenomenológico sob forma de 
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Performance que, deslocando o protagonismo em cena do texto e palco tradicional, 

aproxime o autor-performer do pré-texto perceptivo, quando da isenção de códigos a 

que este se expunha antes de codificar o fenômeno enquanto texto, antes de fazê-lo 

cena escrita. Um resgate da percepção inicial, indiferente à hierarquização de 

códigos e mesmo à concepção intencional da linguagem; tal qual a sensação 

motorista instantes antes do caco de vidro reconhecer-lhe o pescoço, o pavor 

vermelho dos olhos do menino que já eram o frio sangue do homem ao volante e o 

sangue-frio de suas mãos trêmulas. 

E esse resgate do homem-menino de vidro, esse pré-texto inerente ao 

fenômeno perceptivo talvez possa ser recuperado digitalmente, via escritura 

expandida, via lógica algorítmica generativa enquanto metáfora da percepção nos 

moldes fenomenológicos. Estamos aqui, exponencialmente na esfera do Teatro de 

arquivo , ou da Performance gerada a partir de uma base de dados que corresponda 8

à experiência estético-mítica do sujeito e que responda à uma combinatória infinita 

em possibilidades, já que algorítmica e guiada, via indistinção de códigos, a um 

exercício poético correlato à percepção, por sua temporalidade de agora e 

transversalidade de sentidos.   

Para tanto, validar o processo de criação que tenho experimentado enquanto 

produção de conhecimento (produção de um texto justificado fenomenológico e sua 

transposição para cena) e realizar, ao final da tese, como resultado das reflexões do 

estudo teórico, uma proposta de transcodificação de corpo-texto para texto-corpo, 

em cena expandida, mediante o conceito do Teatro de arquivo, será percorrido um 

caminho teórico que avaliará sobretudo a posição do autor-intérprete, performer, e 

seu protagonismo, levando em conta questões como as transgressões propostas 

pelas vanguardas, a era da Arte da estética digital, o deslocamento do palco da 

tradicional quarta parede à espacialidade enciclopédica da internet, a tecnologia 

incidente como fator de mudança perceptiva dos fenômenos, entre outros temas 

descritos adiante e aprofundados a cada capítulo. 

A tese será dividida horizontalmente, da seguinte forma, tendo a incidência 

transversal da tecnologia sobre os temas palco, protagonismo, autoria, estrutura  

narrativa e tempo de exposição ao personagem:   

 O conceito do Teatro de arquivo será abordado e exemplificado em capítulos seguintes .8
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O primeiro capítulo “Corpo - existência - resistência - corpo” será dedicado 

a conceituar o corpo vivente (aquele que percebe e está inserido em um todo que 

lhe é parte) como justificativa de um processo fenomenológico de criação de texto 

baseado na experiência do autor enquanto cúmplice da cena vivida e sua 

transcrição para cena performática. Aqui se recorre inevitavelmente à fenomenologia 

existencialista de Merleau-Ponty em seus conceitos de corpo,  fenômeno, sensação, 

juízo, recordação, espacialidade, motricidade e tempo, alinhavados à lógica da 

criação artística do autor-performer. 

O segundo capítulo “Corpo-texto” é um relato de experiência de processos 

autorais de escrita que utilizaram o texto como via primeira de passagem enquanto 

código para a expressão do corpo senciente. Uma investigação do processo de 

criação enquanto resíduo verbal, escrita descritivo-sensitiva de uma experiência ou 

fenômeno, já misturada a estes, já os sendo. Um texto que denomino corpo-texto 

em sua tentativa de cristalização do dado do sentir, efêmero e absolutamente atual, 

em narrativa; aqui considerada uma via não linear, constituída e constituinte de 

camadas diversas de percepções, fenomenologicamente sobrepostas, enquanto 

verbo. 

O terceiro capítulo “Texto-corpo” trata do retorno ao dado do efêmero através 

da transcrição cênica do texto e tentativa de recuperação do sentido atual da 

percepção inicial ou pré-texto do fenômeno, antes de sua codificação enquanto 

verbo; uma retomada despojada de apenas memória porque física e presente 

através da encenação ou Performance deste texto. Estamos na esfera da vivência 

do texto enquanto cena: o veículo da palavra passa a ser a encenação, o código 

verbal traduz-se corpo encarnado estetizado. Esse capítulo também será constituído 

por relatos da experiência de transposições de textos criados a partir do corpo 

vivente do performer, para cena. Os temas palco, protagonismo, autoria, estrutura  

narrativa e tempo de exposição ao personagem emergirão sob forma de parâmetros 

de análise da construção da cena no trabalho autoral “A via: Passageiros”. 

O quarto capítulo, “Corpo-delito: a transgressão dos códigos no texto-
corpo” será dedicado à análise reflexiva sobre como a transcrição para a cena, ou o 

que denomino texto-corpo, pode ser formatada a partir da indistinção entre códigos, 

ou seja, mediante a não hierarquização do que se entende distintamente como 

verbal, visual ou sonoro. De fato, uma reflexão sobre como a tecnologia, 
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especificamente a tecnologia digital que traduz o mundo (verbal, visual ou sonoro) 

em dígitos, pode fazer-se metáfora da lógica estrutural da percepção própria dos 

fenômenos que, para efeito desta pesquisa, considero pré-textos , dos quais 9

resultam o que chamo corpo-texto, ou a tradução verbal (casualmente verbal, ou 

novamente, verbal apenas pelo fato do verbo ocupar uma posição catalisadora 

central em meu trabalho) da exposição encarnada do corpo vivente, ao fenômeno, 

conforme será descrito no primeiro capítulo. A discussão central deste capítulo é 

relação entre a Performance e a estética digital. Os temas transversais emergirão 

sob forma de parâmetros de análise da construção da cena no trabalho “Pussy 
Jane Allsteam”. 

No capítulo 5, “Corpo-texto-corpo-texto-corpo: o Teatro de arquivo”, o 

objetivo é relacionar a lógica da arte generativa, baseada na indistinção entre 

códigos, à lógica que poderia qualificar talvez como intuitiva: a motivação na criação 

do corpo-texto via vivência casual de um fenômeno; mas uma casualidade que traz 

inevitavelmente uma causalidade do ser próprio que a experimenta.  

É desta forma que, tal qual determinado software generativo, algoritmicamente 

exposto à incógnita x ou y, e obedecendo à uma lógica de codificação, resulta neste 

ou aquele discurso de imprevisibilidade, considerando indistintamente imagens, sons 

ou verbo, um ser humano que exposto ao fenômeno como aquele descrito texto no 

início desta introdução, do menino e seu caco de vidro, poderia traduzi-lo, 

traduzindo-se, em desenho, pintura de um quadro, escrita de um texto, uma 

música… Ou ainda, para si, chorar bastaria.  

Essa relação análoga entre tradução do fenômeno e codificação talvez seja um 

modo para que se entenda melhor a lógica inerente à percepção do fenômeno em 

sua totalidade: as sensações inexistem em termos de código, elas simplesmente o 

são; e suas resultantes, aí sim, no empenho algorítmico para se exercerem 

enquanto comunicação expressa e culturalmente interfaceada, passam a delinear-se 

significado, via códigos ou (como se pretende) extensão expandida destes.  

[…] É justamente este dado ainda não aferível e mensurável  que 
torna o fazer poético fascinante e de profunda paixão. Essa 
miscigenação de linguagens, que tornou os meios digitais uma 

 Pré-textos enquanto sensações e associações ainda despidas de código incidente, 9

motivadoras casuais, acidentes, embebidas em caos e múltiplas possibilidades de 
codificação; de fato, também pretextos dessa escrita que caracterizo enquanto emética.
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plataforma possível para a manifestação desta nova escritura. , vem 
aproximando as semelhanças que existem entre a evolução biológica 
e linguistica. Esta paixão do fazer poético não isenta os poetas e, 
mais precisamente, os que estudam este fazer, do rigor necessário 
para o desenvolvimento de um estudo que aponte para esta escritura 
que s e encontra em expansão.  (AZEVEDO, 2013, p. 15). 

No capítulo, alguns exemplos de trabalhos, como “Ata-me: a angústia do 

precário”, que desenvolvem esse tipo de dissolução dos código em uma escritura 

não apenas mediada, mas condicionada-possibilitada pela tecnologia. Uma escritura 

em que o protagonismo recai inevitavelmente no meio, o digital; ou ainda, que 

amplia o protagonismo do sujeito autor para um “além de si”, para um corpo 

expandido porque desatado do habitual comportamento autoral no universo 

hierárquico das linguagens.  

O computador, enquanto metáfora processual do humano, obediente a 

variáveis como algoritmos e inputs, pode, de certa forma, encontrar correspondência 

no processamento orgânico de dados, efetuado pelo corpo; afinal também 

respondemos a uma lógica estrutural: ao invés da formatação do hardware, 

respondemos à formatação anátomo-fisiológica, ainda que enquanto máquinas de 

exclusividade paradigmática.  

Estamos tratando, no que diz respeito tanto a processo artístico tradicional, 

quanto a processamento generativo de dados (artístico? discutiremos, entrelinhas, 

isso também), da Arte enquanto resíduo do corpo, enquanto resíduo do aparato. O 

tema central deste capítulo será a Performance na era digital.  

Por fim, como resultado prático-reflexivo, a concepção da obra performática 

"Alchemedia - História das rosas” resultante do percurso teórico envolvendo as 

definições de corpo-texto e texto-corpo, o deslocamento de palco e protagonismo 

mediante utilização da tecnologia e o propósito da Arte/expressão no processo de 

percepção e reconhecimento do indivíduo enquanto corpo vivente e intencional no 

mundo. Um trabalho performático que não recai prioritariamente no código verbal e 

em que o texto-corpo (cena) seja, ao máximo, desierarquizado de códigos, e se 

faça, expandido, Teatro de arquivo. Uma performance cujo protagonismo incide na 

indistinção entre códigos via algoritmo e na experiência do digital enquanto corpo e 

resíduo criativos, fazendo com que: 

[…] as diferentes linguagens desapareçam formando uma espécie de 
pulsar e quasar da linguagem humana, porque não há aqui uma 
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tecnologia que media ou inter media, e sim uma tecnologia que 
insere e intervém, alterando os signos como processo em sistema de 
escritura, os dados – datum – como parte de um sistema, e a 
articulação dos algoritmos – mathematic models – como poesia. Se 
não conseguirmos ver por este ângulo, estaremos perdendo um 
tempo enorme em reviver o “já feito” apenas de maneira mais 
precisa. (AZEVEDO, 2007, internet ) 10

Em linhas gerais, a tese tem como diretriz a transcrição ou transposição do 

texto para a cena, uma relação algorítmica em essência, abordando as diferentes 

formas de fiscalidade da palavra e os possíveis modos de expandi-la para a 

construção da narrativa, atentando à questão do deslocamento do protagonismo e 

do palco, atualmente, com o advento do aparato digital. Reiterando : o objetivo 11

principal é a validação e o registro de um método de criação de cena, por um autor 

mais que ator, performer, ancorado teoricamente na Fenomenologia existencialista 

de Merlau-Ponty, no corpo, e tendo como resultante deste processo reflexivo, a 

proposta de concepção de uma Performance tradutora deste método, que ilustre e 

justifique os temas abordados ao longo da pesquisa. 

É nesse provável encontro entre corpo que, sensível, transcreve-se texto, e 

texto, que se torna corpo, que reside a tentativa de legitimar, via exercício da 

percepção (aqui assumida como intencionalidade do ser encarnado, em direção ao 

mundo, nele e através dele, sendo-o/sendo-se, "no movimento da existência" ), e 12

via expansão do verbo para cena encarnada (em dígitos ou letras), um método 

criativo onde o corpo é o início, o meio e o fim do discurso, ou melhor, da 

intencionalidade de ser.  

 Revista Texto digital - ano 3 - n.1. http://www.textodigital.ufsc.br10

 Por tratar de alguns temas de forma circular, existe um reforço insistente e até repetitivo 11

de alguns pontos que julgo cruciais ao entendimento do tema e sua abordagem, sobretudo 
pelo fato de a base teórica advir da fenomenologia existencialista, aqui deslocada de seu 
caráter enquanto Filosofia, e alçada base ao pensamento-movimento criativo/criacional, e 
também social, em sentido mais amplo, da experiência autoral de um sujeito de expressão. 
Portanto, muito mais dissociada de suas escamas enquanto pensamento genérico e alocada 
responsiva ao que se propõe enquanto questionamento do sujeito atual, aquele em 
constante movimento. A intenção da reiteração de conceitos é também possibilitar que a 
leitura da tese possa ser dada de forma não linear quando de sua transposição a ambiente 
digital, o que já terá sido dado à data da defesa com sua transcrição para formato 
hipermidiático (www.corpotexto.com).

 “A união entre a alma e o corpo não é selada por um decreto arbitrário entre dois termos 12

exteriores, um objeto e outro sujeito. Ela se realiza a cada instante no movimento da 
existência. “ (MERLEAU-PONTY, 1999 , p.131)

http://www.textodigital.ufsc.br
http://www.corpotexto.com
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É nesse inevitável e imprescindível existir, que é corpo, em suas formas e 

conteúdos intelectuais e sensíveis, que busco resistir, neste trabalho e através dele, 

enquanto "Ser"  que acredita que a vida pode ser palco de uma grande 13

Performance e que a Performance só pode assumir seu protagonismo em vida.  

 Em referência à passagem de “O olho e espírito” (MERLEAU-PONTY, 2004, p.16): “O 13

mundo visível e de meus projetos motores são partes do mesmo Ser”. 



CAPÍTULO 1 

CORPO - EXISTÊNCIA - RESISTÊNCIA - CORPO 
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O capítulo “Corpo - existência - resistência - corpo” tem como objetivo delinear, 

através da construção de relações entre a Fenomenologia existencialista de 

Merleau-Ponty e algumas variáveis como tempo e espaço, que exercem influência 

direta na elaboração e concepção da Performance enquanto linguagem, alguns 

conceitos e caminhos reflexivos essenciais a este trabalho.  

É basicamente na relação com a obra de Merleau-Ponty, sobretudo em suas 

definições de percepção, corpo, Ser bruto e Espírito selvagem, que encontro 

espelhamento de meu processo criativo autoral textual, bem como motivação para 

inscrevê-lo em uma análise teórico-investigativa.  

Mais do que simplesmente minha lida com o processo textual e modus 

operandi criativo, o autor retrata, em seu corpo teórico, minha forma de lidar com o 

mundo. Claro que o uso do pronome auto-contemplativo é apenas uma forma de 

reiterar o caráter comprobatório da afirmação, já que a experiência existencial, para 

muito além de “minha”, é comum a qualquer sujeito existente, resistente em matéria 

apenas superficialmente, porque perpassado pelo mundo que o contém e que nele 

está contido.  

Essa precisa lógica de transubstanciação que, exatamente por ser imprecisa (a 

vida é imprecisa quando deixa de ser projeto), torna o autor, Merleau-Ponty, tão 

próximo à gênese do processo criativo: o indivíduo considerado como um todo, 

estando o todo ancorado no indivíduo. E é dessa realidade subjetivada que me 

revisto: não haveria outro modo de justificar-me as palavras que não as fazendo 

existir o mundo de um modo que só eu poderia fazê-lo. Não haveria outro modo de 

justificar-me o propósito de existir que não resistir ao tempo, jogando a vida através 

das palavras, fazendo-as retornar ao mundo que, através delas, decodifico em mim. 

Nesse capítulo, os conceitos de corpo, sensação, intencionalidade, movimento, 

tempo e espaço, como ancorados em Merleau-Ponty, serão entrelaçados a 

construtos reflexivos que, levando em conta teoria e prática, dizem respeito ao 

fenômeno da Performance enquanto Arte/Expressão e à Performance em si, 

enquanto fenômeno. Tal percurso teórico se dará através da análise e articulação 

entre pensamento autoral e as seguintes obras, entre outras: Fenomenologia da 

percepção, O visível e o invisível, Performance como linguagem, Performance, 

recepção e leitura, O domínio do movimento, Teatro do movimento. 
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1.1 Corpo vivente indivisível 

O que é o corpo senão um veículo instantâneo de atemporalidades ocupando 

espaços tangíveis e intangíveis na criação de uma lógica própria a que chamamos 

existência? Sim, o corpo enquanto veículo traduz-se e está encarnado no fenômeno 

da existência. Desta forma, o conceito de corpo, em seu estado vivo, só pode ser 

definido enquanto um não-conceito, uma definição-tentativa de apreender e, 

portanto, reduzir ao entendimento e à consciência, o fenômeno que só entendemos 

existindo: a própria vida.  

E existir em um sentido amplo não significa apenas impor ao fenômeno de 

existência, regras da consciência humana. A vida é muito mais do que humana, e o 

entendimento do que nos cabe, ou pensamos nos caber, é meramente um recorte 

condicionado a fatores tão humanos quanto nossa capacidade de compreendê-los 

como o são: fatores limitantes, como a cultura, a consciência, a ciência, as regras, 

os conceitos, as letras, as raízes, a terra, o ar, o estômago. Nossa visão, que nem é 

apenas visão, mas nosso estado bruto de ser no mundo é, desta forma, 

condicionada por fatores limitantes, apenas um recorte muito parcial e, por isso, 

absolutamente relativo, dos fenômenos.  

A subjetividade faz parte da inteligência do mundo, no que tange a sua 

compreensão, no sentido de se criar sentidos e abastecer-se deles para que a 

engrenagem do que nos conta como vida-presente, validada pelo fator tempo, se 

corporifique. É estranho, mas parecemos precisar de validação intelectual para 

exercício do próprio corpo, que não é um corpo-próprio  porque poupado 1

intensamente da materialidade bruta a que estamos expostos inevitavelmente, e da 

qual poderíamos tirar proveito em direção a uma liberdade existencial mais ampla. 

Claro, dentro ainda da tal realidade de fatores limitantes-condicionantes que nos 

fazem indivíduos.  

Paradoxal: há necessidade de criação de uma chancela dos sentidos (sentidos 

aqui enquanto significado, justificativa) para validação dos sentidos (sentidos aqui 

enquanto aparelho sensório, contato com o mundo); ao mesmo passo que existe 

uma chancela dos sentidos (aqui aparelho sensório) para criação dos sentidos 

(significados). Em um resumo que não fará ficar menos complicado do que parece: 

 Definição de Merleau-Ponty (1999, p.14) que ancora o corpo enquanto indissociabilidade 1

existencial, já que […] "só se pode compreender a função do corpo vivo realizando-a eu 
mesmo […] “
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processo de chancela mútua, operado via fatores limitantes (sentidos x sentidos) 

para um criar o entendimento do mundo e (em) uma espécie de contrato social.  

E não poderia ser diferente: o que chamo de fatores limitantes, não são 

limitantes no sentido pejorativo e limitador (e não que não possam ser), mas 

limitantes no sentido de oferecer um enquadramento do fenômeno, um recorte. É via 

“fatores limitantes ou condicionantes" (cultura, inteligência, conceitos, terra, ar, 

estômago) que nos fazemos, ou podemos fazer, em liberdades de existir; porque via 

tal enquadramento que é, em mistura, a experiência existencial concreta de existir 

corpo, a codificação e consciência deste existir corpo, a memória, a projeção, o 

quente, o frio, o sono, o vermelho ou azul, o medo, a voz, que sou capaz de criar e 

recriar o mundo em mim e me investir existente no mundo.  

Fatores limitantes porque a inteligência humana jamais será capaz de, por 

experiência físico-matérica, existencial, alcançar a totalidade do entendimento (se 

houver alguma); mas da mesma forma, fatores libertadores porque via o jogo com 

tais ditames de sentir e pensar (um jogo consciente ou não, voluntário e não) 

criamos um estado de suspensão sobre as coisas capaz de nos trazer, suspensos e 

presentes, enquanto totalidade, ao experimento autoral da vida em uma espécie de 

simulação da totalidade. O livre-arbítrio do meu entendimento do mundo, cria o 

mundo em mim. E é neste universo, ao final das contas que, lógica, emocional, 

condicional e incondicionalmente, habito.  

É nesse âmbito-hábito da necessidade de existência atemporal e resistência ao 

tempo como o experimentamos através dos fatores limitantes “cultura" e 

"perecibilidade matérica", cronológico, que nasce minha motivação para criar, para 

suspender-me embrenhando-me, no mundo e através dele. Expressão configura-se, 

nesse meu sujeito, um pré-texto de existir. Uma antecipação ao verbo no sentido de 

qualificar-me enquanto sujeito antes mesmo que me haja um nome. Deve ser a tal 

intencionalidade. Se o resíduo criativo é através deste ou aquele código, a questão é 

o acaso ou a combinatória entre meus fatores limitantes-condicionantes. A vitalidade 

maior do código verbal em mim é apenas detalhe e um ponto de partida.  

Conforme me expunha, via fator limitante "tempo", cronológico, às suspensões 

de sentido e à criação de sentidos através de textos, interpretação de personagens, 

escrita e escritura destes, rituais próprios, reconfigurações da Fernanda enquanto 

sujeito e dos sujeitos da Fernanda que nunca foi Fernanda e talvez nunca será; mais 
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a lida com a transferência e transposição de códigos foi aprimorada, mais a 

necessidade de experimentar alquimias entre o poema e o corpo, o salto e a voz, o 

toque e a pena.  

Creio, tal inclinação natural ao entrelaçamento dos códigos (verbal, visual, 

sonoro)  na formalização das mensagens, tenha sido resultante direta da exposição 

à intensidade do jogo de tentar transpor o que se sente quando se existe de corpo-

próprio no próprio-corpo. Seria um caminho inevitável àquele que escreve 

descrevendo o dentro do fora e o fora do dentro. Configura-se enquanto uma 

espécie de investigação que não poderia caber apenas de papel; afinal não se 

tratava e nunca se tratou de papel ou personagem, mas da tradução de um desses 

tantos enquadramentos que meus sentidos decodificados em sentidos, sugeriram do 

mundo. A tal da chancela mútua das permanências do mundo em mim, e de mim no 

mundo, do mundo. 

É essa a necessidade de criação, de reconfiguração dos sentires e existires 

fora-dentro de meu espaço-tempo de consciência-existência, em meu corpo-próprio. 

Meu? Talvez não… Talvez o que chame de "meu corpo" seja apenas um fenômeno 

de feixes expressos e sobrepostos de outros fenômenos que nem o definem nem 

são por ele definidos, apenas encontram, na relação hóspedes-hospedeiro, um 

espaço encarnado para representá-los em um mundo concreto: ar, terra e estômago. 

Existir não é senão um ato performático exatamente no concernente à materialidade 

e opacidade que o ato performático confere ao fenômeno vida, de muito mais que 

interpretá-la, fazê-la suspender-se de si para, sem que esteja suspensa, em vôo-

sobrevôo , talvez, em um lampejo de suposições e sobreposições de sentidos e 2

sentidos, carnes e lógicas, entender-se sem nenhuma ou qualquer necessidade de 

entendimento. O existir é carne transparente da vida. Nesse jogo de expressar, o 

código (e o entrelaçamento destes) é  carne transparente, pulsante, do existir. 

 Vôo-sobrevôo, em referência à crítica à redução fenomenológica de Husserl; afinal o 2

sobrevôo é, em si, um vôo, mesmo que o seja enquanto dobra; não existe distanciamento 
possível quando se está encarnado como nos moldes fenomenológicos propostos por 
Merleau-Ponty.



                                                                                                                                   �52

Figura 8: relação fenômeno - corpo na elaboração (esfera intencional) / produção (esfera involuntária) 
de resíduo de linguagem 

Fonte: autoral, desenvolvido para a tese  

Nesse contexto, posso afirmar que a necessidade de produzir resíduo de 

linguagem é quase involuntária, no sentido de que sempre haverá resíduo reflexivo 

remanescente da existência, seja tal resíduo conscientemente acolhido ou não. A 

vontade, ou intenção de transformá-lo código ou em entrelaçamento de códigos, 

esta sim, é arbitrária.  
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Prefiro usar aqui a palavra resíduo  do que resultante; resíduo soa caráter 3

fenomenológico de instantaneidade, de involuntariedade, tempo real. A presença do 

resíduo não pressupõe suas causas. Resultante parece mais adequado a relações 

de causa e efeito. A existência em sua conjugação de implicações e condicionantes 

subjetivadas e relativizadas entre os indivíduos, creio, não possa ser vista de 

maneira tão restrita em sua concepção enquanto totalidade.  

Sim, somos regidos, em certo nível, por relações de causa efeito: a 

salvaguarda  fisiológica acusa que caso eu suspenda minha respiração por minutos, 

a resultante potencial será a morte. E podemos estar certos disso, afinal estamos 

considerando como recorte apenas a esfera orgânica no exemplo.  

Mas tais resultantes são, novamente, enquadramentos específicos, recortes 

muito pequenos da existência subjacente do sujeito relativizado por suas infindáveis 

potenciais combinações algorítmicas de lidar com esta ou aquela causa, este ou 

aquele fator. A composição do algoritmo que conduz o ser humano (e em geral o ser 

vivo) é menos determinada por regras tangíveis do que gostaríamos enquanto 

cientistas e filhos bastardos de uma lógica positivista-calculista. Bastardos porque 

não é a lógica quem nos nomeia, mas a existência que a precede. Os fatores 

múltiplos que condensam o sujeito e que são nele condensados, matéria tangível e 

intangível, geram muito mais resíduos, no sentido de fenômeno anterior à causa, do 

que resultantes calculáveis.  

É como se cada qual fosse resultado, a cada instante, de infinitas conjecturas 

combinatórias de algoritmos diversos; sendo, nossa expressão (seja verbal, sonora 

ou visual, ou o seu entrelaçamento) muito mais resíduo do que resultante. Ou 

melhor: a expressão é um resíduo resultante; ela existe antes que eu a perceba 

enquanto efeito de uma causa. É desse contexto que pontuo o texto que produzo e, 

posteriormente, o entrelaçamento entre texto, imagem, som e corpo no corpo, que 

me foi essencial à experimentação da existência enquanto resistência ao tempo 

 Resíduo aqui considerado fenomenológico, mas não proveniente da redução 3

fenomenológica de Husserl que condiciona o residual inevitavelmente à consciência, "[…] ao 
declarar que a consciência por si mesma, em virtude de seu caráter único, não é afetada 
pelas reduções.” (DI CLEMENTE, 2008, p. 2519). Aqui busco ancorar a "produção" de 
resíduo ressignificando-a enquanto processo derivado e causador direto do estado de existir 
corpo encarnado no mundo. Um resíduo que, em termos de comunicação inserida no 
contrato da existência subjetiva e concomitantemente social, pode ser caracterizado como  
linguagem. Por exemplo: o resíduo do ato de escrever, como contextualizo, corpo-texto, é 
tanto o verbo, como o movimento da escrita, do corpo de dentro e fora, das intenções e 
ações direcionadas; quanto o papel e o mundo. 
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cronológico e à lógica do espaço cotidiano. É nesse sentido que denomino a criação/

expressão, como resíduo. Uma tradução emética do mundo, incontida, emersa da 

necessidade mais que fisiológica, etimológico-fisiológica, porque condicionada 

também e, sobretudo, à percepção (que anátomo-psico-fisiológica) sob forma de 

código.  

Claro que existe, no processo de criação de um texto, a obediência à sintaxe, 

mesmo em casos em que a estejamos corrompendo em regras. Se estamos 

negando a sintaxe, ou a corrompendo, estamos, na verdade, reiterando sua 

existência. No entanto, a sintaxe é apenas um veículo; apenas parte das peças de 

um quebra-cabeça cuja imagem não se conhece previamente. Um quebra-cabeça 

que resulta de resíduos. É esse o código que me serve: o que pode ser destituído de 

seu estatuto de código. O que pode ser resíduo fenomenológico da percepção.  

Construímos a percepção com o percebido. E, como o próprio 
percebido só é evidentemente acessível através da percepção, não 
compreendemos finalmente nem um nem outro. Estamos presos ao 
mundo e não chegamos a nos destacar dele para passar à 
consciência do mundo. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 26). 

Mas de qual percepção estamos falando? Aquela com a qual temos contato 

através das sensações? Aquele que a lógica “pensa” e classifica enquanto primeira 

instância de contato com o mundo? Mas um mundo enquanto mundo? De que 

universo estamos tratando? Se o mundo em mim é, a priori, o mundo em mim, não 

existe mundo enquanto mundo, simples e objetivamente, como totalidade. Existem 

os recortes do que percebo enquanto existência; recortes estes, condicionados aos 

resíduos do mundo em mim e que, em última análise, produzirão os meus resíduos 

de existência no mundo, inclusive no que diz respeito à produção de linguagem.  

Para Merleau-Ponty (1999), uma aparente assunção da definição de sensação 

como algo primeiro, puro, é mais um álibi para que se deixe escapar o fenômeno da 

percepção. Para explicar tal conceito, o autor usa o exemplo da sensação da cor 

(1999, p.36). Poderia-se alcançar a sensação de uma cor em um espaço localizado 

precisamente em mim (universo interior), isso talvez pudesse ser caracterizado 

como um puro sentir. No entanto, para que a sensação da cor estivesse dentro, ela 

teria que ser procurada fora, afinal a cor é um algo outro que não eu, em instâncias 

primitivas.  
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Assim a pureza da sensação, ou o que se busca como sensação genuína, de 

fato, está sempre no universo das relações, no campo do fenômeno. Para o autor, o 

dado perceptivo em isolamento não figura existência perceptiva; não existe 

sensação derivada de nenhuma impressão pura. Estamos, existencial e 

inexoravelmente, no nível das relações.  

A pretensa evidência do sentir não está fundada em um testemunho 
da consciência, mas no prejuízo do mundo.  Nós acreditamos saber 
muito bem o que é "ver", "ouvir", “sentir", porque há muito tempo a 
percepção nos deu objetos coloridos ou sonoros. Quando queremos 
analisá-la, transportamos esses objetos para a consciência. 
Cometemos o que os psicólogos chamam de "experience error”, quer 
dizer, supomos de um só golpe em nossa consciência das coisas 
aquilo que sabemos estar nas coisas.  (MERLEAU-PONTY, 1999, 
p.25) 

Desta forma, o autor critica, enquanto desvela, o modo como imaginamos 

sentir o mundo, ou melhor, o modo como acreditamos seja esse tal sentir o mundo: 

sob a ótica de objetos de análise que já preconcebidos, que já retratados e 

mastigados por nossa máquina de “perceber” (uso o termo máquina no sentido de 

ações programadas). Mas esse intento processual aqui, na verdade, é apenas uma 

forma de ludibriar o que seria de fato a sensação, ou o campo do perceber.  

Utilizando como exemplo o sentido da visão: o campo visual percebido dentro, 

pelo sujeito observador, pode não coincidir (e nunca coincide) com a geometria da 

representação ancorada em pré-determinismo pictórico ou imagético. O percebido 

dentro quando estamos observando um quadro, por exemplo, é muito mais do que 

meramente codificação visual da visão autoral de um pintor. Da mesma forma que a 

codificação motora-visual de um pintor pode não coincidir em lógicas geométricas 

com aquilo que intenta retratar, desviando-o do cabeçalho do previsível e 

desenhando-lhe, talvez, uma genialidade poético-performática, uma sua 

transubstanciação autoral em pintura enquanto sujeito observador e observado, 

sensível-senciente, de um frescor que apenas o dado do agora lhe pode conceder.  

Claro que aqui vale enunciar a importância dos contextos. Quando 

relacionamos a visão de um sujeito, mediada pela pintura, enquanto resíduo e não 

resultante lógica apenas, inevitavelmente adentramos à discussão sobre o fazer 

artístico e sua relação com a própria cronologia do fazer artístico ou, mais cabível, 

com a necessidade humana de expressar-se. Às vezes muito mais do que 
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necessidade do sujeito, como neste recorte aqui-agora em que me permito colocar, 

no desenvolvimento da tese; mas também da necessidade de comunicação com 

seus iguais e de inserção via contrato social. Se hoje consigo posicionar-me em 

necessidade do resíduo enquanto prática, ou seja, a necessidade vital de expressar-

me reiterando-me indivíduo, de uma consciência para além da consciência, uma 

intencionalidade, é porque há tempos o conceito de indivíduo tem sido desenvolvido 

e encaminhando na História.  

Mais uma vez: não há como expressar nenhum fenômeno em unilateralidades. 

Se hoje consigo pensar enquanto corpo-indivíduo, é porque muitos dos fatores 

“limitantes-condicionantes”, como o enquadramento do mundo, aliados à 

presentidade encarnada, caracterizam-me único, mas um único-múltiplo, como 

esteticamente já se consegue metaforizar-constatar de minhas (extensivo a nossas, 

sujeitos) versões digitais algorítmicas, desenhando-me corpo virtual de potenciais 

presenças concomitantes, em redes sociais, aplicativos, correio eletrônico, e nas 

palavras de Wilton Azevedo  “um avatar de mim mesmo" .  4

Se hoje posso dedicar linhas e linhas para dissertar sobre minha experiência 

como indivíduo, é porque sou resíduo/resultante (caos, causa e consequência) da 

evolução tempo-espacial, linear e não linear, da narrativa da humanidade: através do 

homem primitivo que exercitava linguagem, talvez sem qualquer consciência disso, 

em desenhos-rascunhos, relatos e/ou rituais; através da vanguarda  expressionista 

em seu relato estético de denúncia e desespero; através dos pintores clássicos, 

retratando a imagem idealizada. A visão do homem (sentido) encontra variáveis 

outras que não somente a visão; encontra o homem de "dentro", contaminado de 

corpo e também de sociedade, de objetivos e receios, de percepções.  

E é dessa mistura que une e emaranha cronologia e não cronologia, espaços e 

não lugares, todos fatores indutores, e não unilateralmente responsáveis, que 

surgirá a linguagem enquanto resíduo resultante, não apenas causa e 

consequência, mas causa-consequência de si própria. Ainda que uma obra de arte, 

cor, linhas e textura, tenda à cópia da realidade (por semelhança ou deformação), 

 Tal expansão do sujeito e de sua concepção de existência, como proposta na 4

Fenomenologia da percepção em Merleau-Ponty, encontro claramente evidenciada na 
escritura expandida de Wilton Azevedo, abordada nos Capítulos 4 e 5. A expressão "avatar 
de mim mesmo” foi citada em aula por Azevedo na disciplina “Sites de relacionamento, 
ambiência virtual, entretenimento e espetáculo”, ministrada aos alunos de pós graduação 
dos cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Educação Arte a História da Cultura, 
em 2013.
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ela está sempre contaminada, no mínimo, das mãos sujas do autor; jamais estará 

incólume fora dele e de seu universo perceptivo enquanto corpo encarnado.   

Figura 9: BELLICIERI, Maria Lúcia Nardy. Ilustração “A Autoria” desenvolvida para a tese  - Sketches 

Fonte: arquivo pessoal 

Segundo Merleau-Ponty (1999), o ser humano deve reconhecer o 

indeterminado como provável, possível e positivo, quando se diz respeito à 

qualidade do sentir. O determinado, ou a qualificação da qualidade do sentir 

enquanto determinada, é apenas uma tentativa de objetivação de algo 

preconcebido, e tal (e qualquer) característica determinista na esfera do sentir é 

absolutamente contrária à subjetividade.  

Recorrendo ao exemplo do próprio autor em "Fenomenologia da 

percepção” (1999, p 29): na esfera das qualidades da cor, relativa à constituição ou 

conceito da cor cinza (verde mais vermelho), as cores verde e vermelho, na visão do 
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cinza, não existem mais em termos de sentido para o sujeito observador, apesar de 

o sentido da visão, acusando tal desistência de cores, estar correspondendo 

milimetricamente a sua funcionalidade fisiológica, enxergando o cinza, mas não 

detectando o verde e o vermelho que estão ali presentes. Apenas o fenômeno, em 

seu contexto presente, e suas relações aí estabelecidas, pode dar conta do 

perceber. E também não há como se falar em sensação pura de cinza no tocante ao 

fator fisiológico ou psíquico, uma vez que o próprio corpo, em seu funcionamento, 

obedece a regras de uma sintaxe fisiológica: estamos gravitando sempre no campo 

das relações. Assim, “o sensível não pode mais ser definido como efeito imediato de 

um estimulo exterior” (MERLEAU-PONTY, 1999, p29). 

Em resumo: a qualidade ou sensação, sempre serão particulares; não convém, 

em termos fenomenológicos, a tentativa de predizê-las. Pode-se dizer que o cinza 

não existe, mas é resultante de séries de relações; e ainda, no caso de Cézanne, 

Turner, Van Gogh ou qualquer outro que se expresse de algum cinza, 

contextualizando-o, pode-se dizer do cinza enquanto resíduo contextual de 

linguagem.  

Recorro ao conceito de percepção de Merleau-Ponty porque é em busca do 

exercício de produção desse resíduo perceptivo, que é muito mais do que exercício, 

porque advindo de uma espécie de indeterminismo criativo, sem objetivar resultado,  

que encontro meu trabalho (meu?), ou melhor, que me encontro no trabalho de 

lapidar códigos na tentativa-teste, sempre teste, de vomitar o homem de dentro e 

fora, o ser humano misturado ao mundo através dos sentidos, mediante a 

percepção. Ainda que a ciência defina em exatidões os percursos causais e 

consequentes de funcionamento dos sentidos, ainda assim, para Merleau-Ponty, 

essa relação não é precisa para que se defina o sentir objetivamente ou à luz restrita 

da razão. Qualquer teoria que tente definir sob aspectos lógicos e racionais, ou 

mesmo argumentar logicamente no intuito de decifrar razões emocionais, soa infantil 

sob o ponto de vista da intencionalidade criativa, que é sempre atual. 

Talvez não infantil, mas ingenuamente adultizada demais, encharcada de 

conceitos apreendidos via tempo cronológico e espaço igualmente conspiradores de 

um fim. Qualquer teoria sobre a criação, que não seja um relato sobre seus aspectos 

técnicos de viabilização enquanto processo, encarceram o que pode ser entendido 
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como papel da percepção no fenômeno criativo, artístico ou expressivo, da lida com 

a linguagem. O ímpeto criativo quadriculado é um fim, sem um fim em si mesmo.  

Qual o objetivo de se quadricular em regras o estado expressivo-criativo, 

considerando-se o contexto atual e atual (em referência, respectivamente, ao tempo 

cronológico e ao tempo presente; e já de um léxico que atenta, ironicamente, à 

inexistência de atuais diversos e à inexistência de outro tempo senão o vivo-

encarnado) de imersão e busca por novas espacialidades, alteração nas 

concepções de real e virtual, novas ferramentas de construção de linguagem, seu 

desdobramento, metamorfose e entrelaçamentos? Qual o fim? 

Quadriculado, normatizado, o espaço criativo passa a ter um fim e não ser um 

fim, um veículo. Genericamente fins não se concebem enquanto espacialidade, o fim 

é quase sempre relacionado ao fator tempo ; mas aqui, no encarceramento 5

quadrilátero do estado perceptivo-criativo, em sua qualificação lógica, ou uma sua 

simplificação, o fim existe e resiste também espacialmente, achatando, limitando 

possibilidades de relações outras que não condicionadas à lógica restrita da criação 

da linguagem humana amparada apenas em significantes e significados.  

A existência e, portanto, sua relação direta com a percepção, individualizada 

(afinal, não existimos dois de um mesmo corpo), talvez não seja somente de uma 

carne finita, como aprendemos, condicionada à lógica exclusiva do tempo e a 

linearidades (já que a cronologia temporal cotidiana é linear); mas seja dada a 

espacialidades outras , em que finitude/conclusão não sejam regra e em que a 6

concepção dessa mesma existência, enquanto fenômeno de linguagem, não se 

ofereça em ditames, nem sirva para inutilmente justificá-los travestindo-se, sendo 

existência parcial (já que ancorada em previstos), de real existência. 

 A questão do tempo, cronológica, filosófica e metaforicamente, será abordada de forma 5

recorrente ao longo do trabalho; já que o tempo em suas relações com a memória, a 
significação e as associações, funda e permeia a própria concepção da linguagem, assim 
como o faz o conceito de espaço. Tempo e espaço acabam sendo temas transversais 
permanentes na discussão que envolve a existência desse sujeito de expressão.  

 Em referência à expansão da linguagem e da potencialidade narrativa através do 6

empoderamento de espaços outros, de uma não linearidade possível. O dado da 
espacialidade narrativa é uma característica do ambiente digital, inerentemente não linear e 
procedimental. A lida com o digital, nesse sentido, talvez seja o exercício ideal  à  narrativa 
que se queira em linguagem atemporal atualizada e expandida.
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Figura 10: Diagrama da relação tempo - espaço 

Fonte: autoral, desenvolvido para a tese 

Diagrama da relação tempo - espaço 
As setas representam as diversas direções espaço-temporais que habitam e perpassam o 
sujeito enquanto corpo não apenas carne, mas carne no mundo e do mundo, quando em 
seu estado perceptivo associativo; em outras palavras, quando vivo. As setas e suas 
direções são infinitas em possibilidades de angulação e a tentativa de manter um núcleo de 
cruzamento, já híbrido-expandido, dado ao infinito de possibilidades configurantes, é a 
tentativa de estabelecermos desse sujeito misturado no mundo e do mundo, uma 
intencionalidade que o diferencia enquanto um outro do mundo no mundo, enquanto um si 
mesmo quase não de si, mas que carrega consigo um consigo, um algo que lhe possibilite, 
também por meio de suas análises combinatórias infinitas, mas únicas enquanto montante 
de possibilidades, ser este sujeito. Aqui podemos encontrar uma relação direta com a ideia 

CORPO%%
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científica de conectoma (conexões da rede neural próprias de cada sujeito, sua história 
escrita via rede neural, única e intransferível, mais do que sua carga genética apenas; sua 
carga genética intransferível mergulhada num infinito cruzamento de espaços tempos que 
se estabelecem enquanto conteúdo neural “autoral"). 

Figura 11: Imagem de um conectoma. Arquitetura da matéria branca (região do cérebro que 
concentra os axônios, parte do neurônio responsável pela condução de impulsos elétricos); as fibras 

são color-coded de acordo com sua  direção (vermelhas - esquerdas/ verdes - antero-posteriores. 
azuis - ascendentes -descendentes) 

Fonte: http://www.humanconnectomeproject.org 
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Encarcerar o estado expressivo-perceptivo (já que um está diretamente 

conjugado ao outro enquanto argumento, para fins desta tese), tentando conceituá-

lo, reduzindo seu espaço, é um fim (em termos de perspectiva) que não justificaria 

os meios (em uma analogia a meio enquanto veículo); mas pode, sim, ser justificado 

por eles, ou pela limitação de seu uso enquanto meio. O meu entendimento (mais 

que intelectual e físico, uma intersecção absoluta de ambos) ou minha abertura (ou 

falta de) em relação ao uso dos meios de recepção/percepção/expressão, sejam 

estes o corpo, o texto ou a voz, afeta diretamente o modo como produzo linguagem, 

o modo como existo linguagem. Essa é uma questão de espacialidade e ampliação 

do sentido dos sentidos no processo expressivo criativo. Um corpo em amplas 

possibilidades de escrita é um corpo infinito, apesar do tempo. É um corpo 

atualizado, nos moldes fenomenológicos.  

A produção de linguagem (seja expressão, recepção, percepção ) a partir do 7

dado sensível, está sempre aportada na esfera das múltiplas relações: desde o 

registro encarnado deste dado sensível, apreendido pelos sentidos não apenas 

como meros condutores, afinal estamos lidando com relações físico-químicas e 

biológicas do organismo que apreende via sentidos; até a codificação deste dados 

do sensível e sua transposição via algoritmos individualizados de produção de 

códigos- resíduos. 

O dado sensível, tanto na leitura quanto na expressão via linguagem, não 

existe enquanto objetivação porque todo dado sensível é processado, ou ainda, 

subjetivado. E é nesse sentido que Merleau-Ponty (1999, p.04) afirma que a 

construção de um conceito objetivo de subjetividade, como no caso da criação, é 

fracassado. 

[…] retornar às coisas mesmas é retornar a esse mundo anterior ao 
conhecimento do qual o conhecimento sempre fala, e em relação ao 
qual toda determinação científica é abstrata, significativa e 
dependente […]”. 

 Inevitavelmente sempre estamos produzindo linguagem. A própria dinâmica do sentir se 7

faz  em  produção de linguagem, pois culturalmente os códigos estão impressos a todo e 
qualquer processo de leitura (da dor de estômago, à lágrima pelo fim, passando pela dor 
estritamente emocional da mesma lágrima). Tudo convive encarnado e instantâneo, 
embebido e decifrado, código; ainda que códigos não sejam condição à existência.
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Figura 12: TURNER, Willian. Snowstorm (1902 - 1906).  

Óleo sobre tela - coleção particular 

Fonte: Art cloud (aplicativo) 

É como tentar fazer com que vejamos a tempestade de Turner enquanto 

apenas relato de um fenômeno físico “tempestade", ou fazer dela, em nossa leitura, 

apenas um amontoado de tinta, óleo sobre tela. Nem um nem outro correspondem à 

capacidade subjetiva e inerente a cada ser humano constituído como tal, em seu 

trajeto fiscalidade e consciência relacional, de enxergar Turner como a tempestade 

de neve, ou a tempestade de neve em Turner. Também não corresponde ao 

entendimento total da motivação subjetivada de Turner, uma consciência única, em 

recorte espaço-tempo e inexistência destes; afinal a visão de Turner é um 

instantâneo-átomo de seu estado perceptivo que, sim, influenciado e inserido 

cronológico, mas atemporal no sentido de ser Turner uma consciência atualizada de 

todo seu processo de existência pregressa e também vindoura.  
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[…] É ora a aderência do percebido a seu contexto e como que sua 
viscosidade, ora a presença nele de um indeterminado positivo, que 
impedem os conjuntos espaciais,temporais e numéricos de se 
articularem em termos manejáveis, distintos e identificáveis. E é este 
domínio pré objetivo que precisamos explorar em nós mesmos se 
queremos compreender o sentir. (MERLEAU-PONTY, 1999, p.34) 
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1.2 Resíduo, linguagem e mediação 

Meio e linguagem, percepção e expressão. A relação do ser humano com seu 

resíduo de linguagem , passa inevitavelmente pela relação com o aparato, o meio; 8

seja este, o corpo enquanto aparelho senso-perceptor, o texto, o movimento na 

dança, a voz mais do que a fala .  9

Quanto mais o conceito de meio coincidir com a raiz da linguagem, ou ainda, 

quanto mais os resíduos de linguagem forem produtos diretamente relacionados ao 

meio, mais amplo o espaço expressivo, seja do ator, do autor, ou do corpo vivente e 

cotidiano. É apenas lidando com o corpo em movimento que me configuro 

(novamente, em um entendimento que transcende o intelecto, e se designa no ato 

de existir) em relação ao peso e à gravidade, no comando de musculaturas 

voluntárias e involuntárias; aprendendo, corpo, a lidar com o corpo, em um 

aprendizado outro, que também transcende intelectualidades e apenas cognição. O 

corpo existe antes mesmo que eu tenha o conceito teórico de corpo, antes mesmo 

que eu consiga reconhecê-lo conceitualmente como "eu".   

O corpo é um veículo criador de linguagem, da linguagem inerente ao próprio 

corpo; etimológica, biomecânica e fisiologicamente. E o movimento, sob tais amplos 

aspectos, é resíduo do corpo, assim como o é uma lágrima, uma gota de suor na 

testa, o pulso. O corpo opera em si, de si, enquanto aparato e linguagem, e nele 

residem os códigos apreendidos culturalmente, o tempo e o não tempo, o espaço e 

o não lugar. É no corpo, e através dele, que se dá a produção de conhecimento, em 

todos os níveis: celular, intelectual, físico. O corpo enquanto sistema de linguagem e 

existência ancorada, precede qualquer entendimento que tenhamos em relação a 

ele. Assim creio seja também o processo perceptivo-criativo. Perceptivo-criativo 

congruentes porque, já que estamos falando da real percepção, ancorada na 

condição de existência, não há como falar em repetição; sempre se cria o novo em 

estado perceptivo. E uma vez os estados condicionados ao aparato corpo, não há 

como prevê-los enquanto processo perceptivo-criativo em suas mínimas e infinitas 

variáveis: não há de se prever a existência.  

 Conforme discutido previamente no texto, enquanto resíduo da relação percepção-8

expressão via linguagem.

 A voz, para fins deste trabalho, e não de acordo com a concepção reducionista de Husserl, 9

é mais residual do que a fala, mais ancorada na encarnação físico-emocional do sujeito; 
embora voz e fala (também para fins de entendimento deste trabalho) sejam ambas, 
separadamente ou embrenhadas, resíduos.
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É também nesse viés que a expressão criativa, advinda da percepção, da 

carne ancorada, serve tanto ao objetivo artístico do homem (talvez mais que artístico 

ou auto-contemplativo, essencial), quanto a sua necessidade de guardar-se apesar 

da morte, apesar do tempo, apesar mesmo da carne que o faz homem. E é dessa 

mesma predisposição que busco um trabalho mais ancorado em perceber o mundo 

que meu e em mim, de receber em mim o que a carne própria me nega (já que 

carne), mas que me habita inevitavelmente: desafiar a finitude através da 

transcrição. Oferecer as visões instaladas entranhas ao universo da linguagem 

passa a ser absolutamente vital a meu trabalho enquanto pesquisadora e ser 

humano. No campo investigativo, busco dentre códigos e na lida com eles, uma 

forma de transformar entranhas em entranhas de letras, ou sons, ou movimento.   

O sensível é aquilo que se apreende com  os sentidos, mas nós 
sabemos agora que este "com" não é simplesmente instrumental, 
que o aparelho sensorial não é um condutor, que mesmo na periferia 
a impressão fisiológica se encontra envolvida em relações antes 
consideradas como centrais. (MERLEAU-PONTY, 1999, p.32) 

O corpo enquanto experimento de produção de linguagem é fantástico 

exatamente por coincidir-se resíduo de linguagem e aparato. É de dentro que sinto o 

medo do caco de vidro e instantaneamente tenho a respiração encurtada; é de 

mesmo dentro que, ao reviver tal experiência em memória, nasce-me um texto, ou 

uma música, ou uma imagem, uma cor vermelha.  

Mas por que vermelho se o sinal do farol quando do caco de vidro no pescoço 

era verde? Cinza? Era cidade concreto ou era imaginário? Tudo se mistura no corpo 

e através dele. Assim, quando falo em letras, falo, de fato, meu corpo. A escrita, 

nesse propósito, não é o veículo criador da poesia, da escritura ; é veículo 10

coadjuvante-organizador. Não que isso desqualifique o código no processo, pelo 

contrário: o "frio vermelho na barriga, que era o frio cinza da ponta do caco no 

pescoço, que refletiam negros nos olhos do menino” só assim debruçam-se tal como 

 A escritura aqui considerada enquanto o corpo total da linguagem (em esfera potencial) e 10

a escrita, o verbo, a língua, sendo o veículo constituinte da expressão da escritura (esfera 
atual). Em analogia, no exemplo citado no parágrafo, temos o corpo enquanto escritura e o 
movimento enquanto escrita. Da mesma forma que a escritura verbal exige conhecimento e 
domínio da escrita, segundo Wilton Azevedo, só se pode conceber/expressar ou produzir 
conhecimento em escritura digital ou poética digital, a partir do momento em que se 
estabeleça a lida com o digital enquanto linguagem, com suas características estéticas 
próprias, e não como mero veículo tradutor.
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fossem minhas entranhas, no papel, porque conheço e reconheço no código verbal 

um instrumento potencialmente capaz de transpor meu corpo a texto. E isso implica 

em conhecimento sintático e gramatical da estrutura da língua. Não poderia fazê-lo 

em alemão ou, ainda, em alemão (caso tivesse o domínio da língua) as expressões 

provavelmente se fariam outras.  

Assim, a produção de conhecimento e êmese de meus estados de sentir via 

verbo, existem em limitações e não poderiam existir sem elas; e existem, enquanto 

mensagem, limitadas a um nicho de sujeitos que compartilham do mesmo código e, 

em os considerando taxionomicamente, de mesmas ou semelhantes empatias, 

intelectual e de sentir. 

A escrita, a língua, em suas estruturas gramaticais e sintáticas, servem ao 

debruçamento do texto que é mais que texto, é uma tradução de vísceras. Caso 

tivesse o domínio, em níveis físico e intelectual, através de meu corpo (sempre 

através de meu corpo), do código sonoro, o caco de vidro do menino poderia soar 

em mi, fá, si, dó. Nada impediria, ainda, que minha poesia falasse em cores, ou 

gritasse apenas em vogais ou, sem voz, em movimentos. O corpo, enquanto cerne 

de toda percepção, voluntária e involuntariamente, opta por seus códigos de conduta 

expressivas; e prevê-las ou tentá-las decifrar parece ser absolutamente inorgânico 

quando tudo o que somos é em organicidades.   

Parecem afirmações pertinentes apenas à discussão na esfera poético-

filosófica e, de certa forma, o são; afinal a tese é, antes de qualquer coisa, um 

exercício autoral desta produção de resíduos a que me refiro: a linguagem enquanto 

exercício do sujeito de ação. No entanto, a forma como nos relacionamos com a 

linguagem e, em última e primeira análises, com o mundo, é muito menos poético-

filosófica do que histórico-cultural; embora poética, filosofia e cultura interseccionem-

se e se espelhem em muitos prováveis.  

Os meios de expressão, ou veículos de linguagem, limitam-se, em sua lógica, 

como já sugerido anteriormente nesta abordagem, pelo paradigma do fator tempo; 

estando restritos, em leitura e procedimento, a linearidades a este condicionadas. 

Começo, meio e fim são conceitos que não provêm da ideia de espaço, mas da 

nossa relação humano perecível, enquanto carne, com o tempo. Nosso 

entendimento da experiência humana passa pelo fator temporalidade, oferecendo-

nos à perspectiva da finitude inexorável.  



                                                                                                                                   �68

Pode-se dizer que, de certa forma, o homem caminha fugindo da 

inexorabilidade, por insistência, através de seu instinto por registro e representação. 

Assim, a Arte ou a releitura do mundo existem num sentido exaustivo de combate 

inerte à morte, como uma tentativa de reviver a vida . 11

Mas qual a relação entre reviver a vida, ou suspender o estado da morte e do 

fim, com resíduo, linguagem e mediação? Se nossa mediação ou a produção de 

nossos resíduos perceptivos é feita por um aparato capaz de potencializar o espaço 

e destruir o tempo (atualizá-lo), ou seja, por um aparato coincidente com a 

linguagem, assim como é o corpo; em termos de meio e veículo estamos lidando 

com produção direta de linguagem, mais que representação ou simulação, estamos 

lidando com criação genuína, tal o corpo cria o movimento, tal o músculo cardíaco 

em seu algoritmo fisiológico opera a vida a pulsações . Ao operarmos linguagem 12

estamos dando sentido à nossa existência, inaugurada através dos sentidos.  

[…] O Sujeito da sensação não é nem um pensador que nota uma 
qualidade, nem um meio inerte que seria afetado ou modificado por 
ela; é uma potência que co-nasce em um certo meio de existência ou 
se sincroniza com ele. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 285) 

O sentido dado às coisas só pode ser contextual e intencionalmente percebido. 

Quando fala do vermelho que não é mais vermelho, apesar de sê-lo, Merleau- Ponty 

está extrapolando seu vermelho para todo o entorno existente e toda a realidade (ou 

como assim denominamos) percebida intencionalmente. E esse intencionalmente 

talvez seja menos racional do que orgânico.  

A percepção é advinda do conjunto de intencionalidades fisiológicas, culturais e 

contextuais. Assim, um texto em seu estado de concepção enquanto fenômeno 

(mais do que a língua), enquanto corpo, só é texto porque, autor, aprendi a 

concatenar palavras para decifrar ideias e torná-las legíveis de um modo 

manifestamente aceito, contratual.  

Um texto, sob esse aspecto corporal, intencionalidade fisicalizada ideia, de 

incidência acidental em uma materialidade (linguagem - seja verbo, movimento, 

  Meio coincidente com a linguagem = simulação do corpo = vivência artística do corpo em 11

sua primeira instância de intencionalidade, que é existir agora. Essa presentidade inerente à 
existência, à atualização, pode ser relacionada ao meio digital e sua composição 
procedimental e algorítmica, também inerentemente condicionada ao atual. 

 No capítulo Corpo-delito trataremos do digital enquanto metáfora da percepção e da 12

lógica existencial ancorada corpo.
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som, imagem) pode ser considerado o que Merleau-Ponty denomina um ser coletivo, 

já que “um contorno é apenas uma soma de visões locais e a consciência de um 

contorno é um ser coletivo”(pg. 36). A letra, o verbo, a escrita, se inserem enquanto 

contorno, a consciência do contorno é o texto propriamente dito; como poderia sê-lo 

uma pintura, uma música, uma dança ou ainda, o movimento em seu aspecto 

constitutivo vocabular biomecânico, fisiológico e intencional.  

Os elementos sensíveis da composição (notas musicais, palavras, os tons e 

contornos) não podem perder sua opacidade para se deixarem existir enquanto todo 

e, de mesma forma, caso não a percam por um instante, e se deixem ser outro, 

mesmo que não deixando (afinal o vermelho não deixa de ser vermelho para ser 

sangue, mas por um momento ele é mais sangue do que vermelho), não existe o 

todo. Desta forma, quando na esfera das sensações (que o autor afirma, não 

existirem puras), estou também na esfera da consciência, de forma concomitante e 

complementar.  

Também mediante a tal concepção associativa, estou inevitavelmente na 

esfera da experiência adquirida e, segundo Merleau-Ponty, não pode haver 

identificação absoluta entre duas experiências, apesar de uma poder assentir-se em 

função de outra. Só consigo existir, atualizado desse contexto do agora, se deixo 

meu contorno perder opacidade; por outro lado, a minha experiência de agora só é 

possível porque constituída de toda minha bagagem humana existencial.  

A fenomenologia existencialista de Merleau-Ponty, ao tratar da significação do 

percebido, está na verdade propondo a união indissociável entre o corpo dos 

sentidos e todo o resto que me define enquanto indivíduo (experiências pregressas, 

impressões, associações); tudo o que sou, como me constituí e também os espaços 

a serem preenchidos entre essas múltiplas configurações (por exemplo, via códigos 

e produção de linguagem), no corpo e através dele.  

Mas existem espaços? Ou, na realidade, sujeito, objeto, objetivos e contrastes 

misturam-se de um só material movediço que não necessita completar-se mas 

mover-se, reenviar-se? Afinal, finitude parece ser, novamente, uma questão 

temporal… De mesmo modo a completude. A existência, verticalmente puncionada, 

em tempo real, não está condicionada ao tempo cronológico das horizontalidades 

(causa-consequência), mas ao tempo instante da atualização (causa enquanto 

consequência). Talvez o homem em suas múltiplas configurações sobrepostas seja 
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destituído de espaços preenchíveis e apenas seja; assim não lhe falta futuro ou 

tornar-se: o homem só é enquanto é. Ele apenas atualiza-se ser encarnado, em um 

processo muito mais veloz que a narrativa da existência do tempo, afinal, “minha 

liberdade efetiva não está aquém de meu ser, mas diante de mim, nas 

coisas.” (MERLEU-PONTY, 1999, p. 607) e isso independe do tempo 

horizontalizado, e/ou “pensando bem, o mundo está ao redor de mim, não diante de 

mim” (MERLEU-PONTY, 2004, p. 33), e isso independe de espaço literal, como o 

concebemos, mas de contextualização e relações.  

O ato de perceber não está condicionado à narrativa do tempo como o 

conhecemos, cronológico. A percepção está muito além de meu reconhecimento do 

mundo enquanto estrutura dinâmica de causas e consequências, e também 

posiciona-se muito além de minha percepção particular de mundo. O mundo, de 

fato, não existe. Soa estúpido e é até presunçoso acertar as contas com a existência 

desta maneira, mas talvez o mundo realmente não exista e seja algo percebido, 

localizado virtualmente entre meus sensos de saberes e cálculos de sentido, 

organizados fisiologicamente em um aparelho preciso e muito impreciso (porque 

absolutamente atual) que é o corpo senciente.  

E se “o milagre da consciência é fazer aparecer pela atenção, fenômenos que 

restabelecem a unidade do objeto em uma dimensão nova, no momento em que 

eles a destroem.” (MERLEU-PONTY,1999, pg.59) então podemos dizer que a 

atenção é um mecanismo vivo e fundamental na atualização do dado e sua 

transferência para um contexto outro que não mais o de seu campo inicial de 

atenção. A atenção é elemento fundamental de atualização. É a partir da destruição 

do dado antigo e só por causa desta, que o dado pode ser permanente, nunca o 

sendo. 

Por exemplo, quando da lembrança da casa de minha infância: a casa existia, 

agora existe em mim enquanto memória, e agora pode estar sendo trazida 

modificada e referencial a alguma outra casa que tenho como dado presente. Não 

há começo, meio e fim da narrativa e nem a minha casa de infância corresponde 

unicamente ao passado; ela vive agora. São duas casas, e talvez uma: a casa da 

infância permanece, morta e atualizada.  

A atenção deve desempenhar esse papel: criar campo e concomitantemente 

despertar a consciência associativa, revestindo-a de novos pontos de atenção e os 
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transmutando. A consciência por si só não é capaz de se debruçar desta maneira no 

mundo, da mesma forma que a atenção seccionada, ou empírica ou intelectual, é 

inerte; seu debruçamento sobre o mundo seria nada além de um deitar-se previsível. 

A minha casa de infância, em recorte empírico, não teria como existir de agora, não 

a tenho tijolos e concreto, textura e visão; de mesma forma, em recorte estritamente 

intelectual, seria apenas um desenho de passado, não seria capaz de encontrá-la 

momento presente reconhecida através de outros tijolos.  

Para Merleau-Ponty, assim como o Empirismo, o Intelectualismo também está 

distante da constituição do universo perceptivo, não podendo responder, ambos, 

enquanto sistemas que definem ou coincidem com a percepção. O fazer expressivo/

artístico existe e só existe a partir dessa hibridização que possibilita mais do que 

mistura, a coincidência dos mundos empírico e intelectualista; definidos aqui sob 

custódia de fins didáticos apenas. Esse mesmo fazer expressivo/artístico resiste à 

teórica amputação das experiências, dentro de um conceito de tempo cronológico 

que parece nos estabelecer, também teoricamente, enquanto sujeitos; afinal, sou um 

conglomerado de todas as percepções que me atravessaram e de mim abrigaram-se 

obrigando-me a tomar a única posição cabível enquanto sujeito encarnado: abrigá-

las de meu existir. Produção de linguagem e conhecimento ou de conhecimento via 

linguagem, implicam no acesso ao algoritmo da memória que, para ser operado, 

deve coexistir com o presente organizado enquanto uma sua variável, de forma a 

conduzir a algum sentido, e que nesse sentido haja reconhecimento do passado.  

No momento em que a recordação é acessada, já cumpriu seu papel enquanto 

recordação porque conscientemente (o que não significa voluntariamente) ancorada 

a partir de um presente; ou seja, é algo diverso do dado atual, mas se torna dado, 

agora, através de atualização. O reconhecimento dos dados de atualidade não 

coincidem com os dados da recordação, por um instante eles são tal figura e fundo, 

cientes de sua opacidade; mas é só por isso, por essa relação transparência-

opacidade, que a memória pode ser acessada e se tornar presente.  Esse seria o 

grande papel da memória na percepção, e na consciência perceptiva: a experiência 

pregressa transmutada, reconfigurada enquanto dado presente. Uma alquimia de 

fazer desaparecer o tempo, em existência, que só a percepção é capaz de fazer, 

afinal: 
[…] perceber não é experimentar um sem-número de impressões 
que trariam consigo recordações capazes de completá-las, é ver 
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jorrar de uma constelação de dados um sentido imanente sem o qual 
nenhum apelo às recordações seria possível.(MERLEAU-PONTY, 
1999, p. 47). 

Essa não linearidade dos fatos desenha uma rede de possibilidades de 

atualização infinitas . Para que se crie e se cumpra o papel de transmutar a 13

realidade finita humana em processo atemporal não linear (essa, em meu ponto de 

vista, a função da produção de linguagem), a atenção, na percepção, deve ser de 

início, a preparação de um campo perceptivo que possibilite, em movimentos 

contínuos e entrelaçados à consciência, novas aquisições a partir de dados 

diversos, atualizados.  

No entanto, a atenção não é prerrogativa de seu objeto nem está ligada a sua 

constituição; e parece ser um conceito inoperante em termos intencionais, já que a 

atenção predispõe diante de si, em mesmas possibilidades, todo e qualquer objeto. 

O estado de atenção apenas o revela e, em o revelando, é algo que não o 

fenômeno. Para que o fosse, a atenção deveria coincidir com o percebido em uma 

conexão interna, que o empirismo não permite (o empirismo trata das conexões 

externas do mundo, justapondo estados de consciência).  

Por outro lado, a atenção intelectualista é aquela que predispõe ao 

reconhecimento do já conhecido. O sujeito experimenta através da atenção, uma 

“realidade“ do objeto . Portanto, “prestar atenção não é apenas iluminar dados 14

preexistentes, é realizar neles uma articulação nova considerando-os como 

figuras.” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 58); da mesma forma que "perceber não é 

recordar-se” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 48). 

Assim como a atenção, empírica ou intelectualista, não é prerrogativa do 

objeto, também não o é do sujeito. Existe uma única prerrogativa para existir: o 

corpo. O corpo é. E esse o maior elemento de distração da consciência, apesar de 

ser também o único elemento que a faz consciência possível. É nessa dualidade 

transicional que se situa o entendimento do fenômeno existencialista e a atenção 

que o desvela: nem empírico, nem intelectual; uma mistura dos dois, ou uma 

transfusão assimétrica de conteúdos entre ambos, em que as partes coincidentes 

 Relação com a lógica do Teatro de arquivo, que será discutido adiante.13

 Em Merleau-Ponty encontramos a crítica, sob diversos aspectos, ao embate entre 14

empirismo e intelectualismo enquanto correntes oposicionistas e detentoras do mundo 
(correntes em um sentido, inclusive, literalmente limitante) contrastando com o movimento  
da percepção genuína, relacional.
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entre empírico e intelectual, que não correspondem ao corpo total, qualificam o que 

é, ainda que por um instante, consciente ou sensível. A atenção, nesse sentido, não 

passa dessa ou aquela iluminação no cenário, que é cenário, mas antes de qualquer 

coisa é cada elemento desse cenário, e antes de qualquer coisa, não é cada 

elemento desse cenário e sim, o todo. 

[…] objetos "culturais" e os rostos devem sua fisionomia, sua 
potência mágica, a transferências e a projeções de recordações;o 
mundo humano só tem sentido por acidente. (MERLEAU-PONTY, 
1999, p. 49) 

A oposição do mundo em seu sentidos empírico e intelectual; ou ainda, a 

entrega à qualidade das sensações primeiras, ou às associações restritas aos dados 

ancorados da memória, que, como já pontuado, de fato, não existem enquanto 

fenômeno pontual, mas enquanto recorrência, inventam um mundo como que por 

acidente. O termo “mundo por acidente” para Merleau-Ponty (1999) refere-se àquele 

universo cuja constituição parece ter sido dada a partir da leitura estrutural que dele 

se faz, a partir das relações de transferência e memória; o que é algo muito aquém 

do fenômeno, em si. Esse mundo por acidente é aquele no qual eu pré-estabeleço 

introspectivamente, via parâmetros dissociativos apreendidos, rememorados e 

ressignificados, um perceber contaminado de mim, dos outros, e projetado de mim 

nos outros e em mim.  

Essa espécie de retroalimentação, porque acionada de experiências passadas-

presentes, pode estar contaminada (e sempre é fato que esteja), de conteúdo 

ilusório. A percepção acaba sendo trancada de dentro e para dentro, deixando para 

fora o que deveria estar em conjunto, tal figura fundo diluídos-revelados em uma 

única visão. O ser constituído indivíduo que, de certo, só pode ser assim 

determinado pelo o quê e pelo modo como foi constituído, ele mesmo deve estar 

liberto de si para retornar às coisas em si próprias e voltar modificado, atualizado. 

Isso é mais do que empírico ou intelectual, é vivo, e a percepção não pode ser 

apenas um exercício quebra-cabeça de montar conhecimento; afinal o mundo já 

existia antes que seu retrato fosse tirado. 

[…] retornar às coisas mesmas é retornar a esse mundo anterior ao 
conhecimento do qual o conhecimento sempre fala, e em relação ao 
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qual toda determinação científica é abstrata, significativa e 
dependente […]”. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 04 - Prefácio) 

Assim, o corpo vivente no mundo, e do mundo, apesar de empírico, apesar de 

responder à consciência e ao juízo , apesar de contextual e submetido à lógica da 15

temporalidade humana e condicionado culturalmente a entender que as 

correspondências atendem objetivamente ao pressuposto da causa e efeito; o corpo 

vivente no mundo, apesar de cientificamente retificado, ratificado, modificado, 

instrumentalizado é, em primeira e última instâncias, responsivo ao mundo e nele 

concretizado.  

De mesmo âmbito, não existe um mundo configurado fora de meu corpo 

apenas, um exterior que o contém sem que esteja contido. As materialidades, físicas 

e transcendentais de mundo e corpo, confundem-se enquanto fundem-se, existem 

enquanto diluem-se. É desse tecido de realidade a que me refiro quando posiciono 

meu corpo enquanto aparato de si, em sua própria linguagem, resíduo do mundo 

que nele reside e que dele opera de mesma lógica residual de produção de sentido, 

linguagem e conhecimento.  

É no mundo e através dele em sua lógica espaço-temporal que desconhece 

linearidade e estatutos prévios de existir que, enquanto corpo encarnado, meu 

Espírito selvagem, aquele que está presente em sua intencionalidade  e se faz  na 16

ação necessária da força de um querer motivada por um poder, manifesta-se 

enquanto Ser Bruto, o ser de existência, aquele que não foi submetido à separação 

(sujeito-objeto), aquele que é no mundo e através dele. É na esfera dessa 

indissociabilidade, dessa relação de dependência absoluta entre estado de intenção 

(e intenção aqui sob aspecto fenomenológico, no sentido de direção do ser no 

 Juízo como a operação do conhecimento e do intelecto, quando se trata da ideia de um 15

homem dissociado, em seu caráter empírico e em seu caráter intelectual. Na fenomenologia 
existencialista de Merleau-Ponty encontra-se um juízo ou intelecto enquanto operação 
regida pela presentidade, para que se conheça-reconheça um agora ancorado na 
existência, não uma releitura do mundo enquanto pré-definido.

 A intencionalidade, em Merleau-Ponty, está sempre na esfera concreta, encarnada, do ser 16

no mundo, não apenas no reconhecimento consciente deste. O intencional antecede o que é 
consciente. O reconhecimento desta intencionalidade é dado mediante à redução 
fenomenológica que, para Merleau-Ponty, diferentemente do que para Husserl, é 
exatamente o próprio estado do ser no mundo, emaranhado deste. Para Husserl a redução 
se dá no isolamento da individualidade, um seu apartamento do mundo. São concepções 
diferentes de existencialismo. O propósito da discussão ou da tese, não é adentrar à esfera 
da Filosofia como objeto de estudo, mas ancorar a Filosofia para que se reflita sobre 
estados criativos de forma menos científica e mais calcada na existência; talvez o único 
caminho provável ao exercício perceptivo da expressão. 
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mundo) e estado de concretização, que opera a produção de Arte ou Linguagem (ou 

estado expressivo) enquanto resíduo deste processo amplamente complexo de 

existir.  

Segundo Marilena Chauí (2008), na relação entre Espírito Selvagem e Ser 

Bruto, interseccionam-se os objetivos da Arte e da Filosofia: refletir sobre o mundo, 

no mundo, através do mundo. Arte, linguagem ou Filosofia, suas intencionalidades 

coincidem e, nesse sentido (no sentido do intencional tal como em Merleau-Ponty, 

encarnado) apenas a prática pode valer-se do conhecimento. Expressão encarnada, 

para que a experiência do Ser se concretize, pois é só no ato de criar (e o ato de 

criar é um existir conectado e concomitante a todas as múltiplas relações já 

discutidas anteriormente, em um estado atemporal dado como presente) que o ser 

passa a existir desdobrado de seus conhecimentos prévios e pré-existências, apesar 

deles. Para Merleau-Ponty o que motiva esse estado imprescindível de ser é a 

lacuna que existe “para preencher o ser em seu vazio e determinar sua 

indeterminação” (Chauí, 2008, internet).  

Talvez não usasse a palavra lacuna para caracterizar o processo da produção 

de linguagem (tema central da tese); acredito que o ser não existe em lacunas, seu 

estado de atenção e juízo parecem não permitir a inexistência de associações. 

Referindo-me à produção de texto/poesia mediante experiência vivida como, 

por exemplo, minha experiência autoral do menino e o caco de vidro em "Ao 

menino”: as sensações, meus estados de afeto e julgamento, estão todos presentes, 

pontuados pelo instante em que o caco toca-me o pescoço. Não consigo imaginar 

espaço algum ou rota de fuga; todos os estímulos, memórias, cognições, todos os 

mecanismos fisiológicos e até minha própria concepção sobre quem eu sou e sobre 

alteridade, alteram-se, misturam-se, esbarram-se, entrelaçam-se.  

Quando meu Espírito selvagem, em necessidade brutal de expressar-se, de 

existir o que dentro de mim resistia enquanto experiência, misturada de memória, e 

de dados do atual  (já que todos os faróis ou cacos de vidro em vida contariam-me 

novas histórias sobre o menino), encontra o código verbal enquanto Ser Bruto, não 

há um preenchimento de lacunas, há um arranjo do que sempre esteve ali como "ali" 

e agora reconfigura-se de “aqui". 

A criação do texto do menino, desta forma, não se deu a posteriori ou 

conscientemente na busca por uma estética ou métrica adequadas; foi determinada 
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no instante em que o caco tocou-me o pescoço, sendo constituída ou costurada em 

texto a partir do material atualizado ali, naquele espaço-instante. Não havia espaços-

lacunas, apenas entrelaçamento de não-vazios (código, memória, contextos, 

imagens) na produção de resíduo; tal se faria da pólvora sob calor, uma explosão. 

Os pré-textos existiam todos e, atualizados, alinhavaram-se em sílabas e palavras; 

sua intencionalidade, assim responsiva a minha (necessidade de traduzir o 

sentimento caco), parecem ter sido também constituídas a partir de certa autonomia, 

ironicamente, derivada do contextual. E não é disso, o corpo?    

Ao reportar-me em palavras à memória do menino em mim, em tentativa de 

reconstrução, em um tempo presente, de uma memória ancorada enquanto memória 

mas presente de farol, caco, estômago, encarnados no agora, em todos os agoras 

que minha atenção tentasse desviar do frio na barriga despertado pelo farol 

vermelho de uma rua qualquer cujo cenário predispusesse-me a me espelhar no 

caco espelho dos olhos do menino… Ao reportar-me em palavras a minha 

experiência e trazê-la encarnada verbo, existe uma tentativa de percepção-

expressão do mundo em sua lógica muito menos racional e previsível que julgamos, 

em sua tentativa de des-existir o tempo, desistir dele. 

Nessa direção-digressão, de materializar desmaterializando a vida, em 

palavras, essas que designo texto e corpo, existe, em mesmas cores, o exemplo da 

tempestade quadro de Turner, que só é cinza porque é e não é cinza e sim, 

tempestade; ou o exemplo girassol de Van Gogh, tinta, tela, mas que exatamente 

por não sê-los, existe-resiste em perfumes. O conjunto, um quadro, um texto, uma 

música, não acontecem porque seus elementos apresentam contiguidade ou 

semelhança, nós é que vemos algo enquanto conjunto porque associamos a estes 

elementos, contiguidade e semelhança (as pinceladas de Van Gogh não são 

girassóis). Quando enxergamos um conjunto como causal, intrinsicamente, significa 

que estamos abrindo mão do perceber tal como devemos: como produção de 

conhecimento; e já enxergamos ou prevemos resultados conhecidos (as pinceladas 

como somente tinta e tela). 
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Figura 13: GOGH, Van. Sunflowers (1887).  
Óleo sobre tela 

Fonte: Art cloud (aplicativo) 

Penso e sinto (talvez, sempre talvez) que as palavras sejam em mim, delações, 

enquanto necessidade de produção de textos; e exercício de contorno, 

transparência e opacidade, são os elementos de lógica ou juízo, que tenho em 

função de uma tentativa-tratativa de percepção de uma existência em que alteridade 

funde-se a meu sujeito proposto, e em que exercito, exército de mim, a humanidade 

perdida cientificamente e intermitentemente encontrada, raras ocasiões, quando 

algo dentro e fora mais que humano assalta-me e me desarmo de todos os 

contornos para fundir-me às paisagens de real e imaginário que me circundam e 

assaltam.  

É desse texto conhecido-desconhecido que me crio um corpo, tal a cor cinza 

de Merleau-Ponty (que é e não é cinza, mas verde e vermelho; e só porque é cinza- 
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mistura que pode não sê-lo) ou o amarelo Van Gogh, manchados de sentido e 

fisicalidade, em sentido contrário à significação enquanto aposta do provável ou 

resposta, desenhados em transparências e opacidades de existir. É em função da 

suplantação dos códigos e suspensão do tempo em mim que talvez (sempre talvez) 

direcionem-se minhas releituras de experiência, e me concretizem enquanto ser de 

intencionalidade, inexoravelmente encarnado, reencarnado sob forma de resíduos 

de linguagem. 



CAPÍTULO 2 

CORPO - TEXTO  1

 Um texto caracterizado enquanto corpo porque advindo de uma "fisiologia constituinte" (via 1

código verbal), mas responsivo ao contextual, ao tempo presente, do atual e imprevisível; 
um texto emético no sentido de ser resíduo da percepção do sujeito-autor do mundo, no 
mundo.
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Delimitado conceitualmente (mas não limitado por isso) o conceito de corpo 

enquanto extensão plena do sentido de existência humana, e também resistência, 

conforme abordados no capítulo anterior, chega-se à primeira analogia conclusiva, 

dentro dos limites imprecisos do que se pode considerar conclusão para fins desta 

tese: a relação, minha própria relação, subjetiva e autoral, cabe ressaltar, entre 

corpo e texto. Ou melhor, a relação entre código e percepção, código e existência-

resistência.  

Esse capítulo busca ilustrar meu processo criativo mediado pelo texto; um 

processo que julgo criativo-descritivo ou mais descritivo do que criativo, afinal, 

quando lido com esse tipo de texto, que denomino corpo-texto, estou de fato 

tratando de uma tradução verbal de um estado de espírito, e do texto enquanto uma 

intencionalidade manifesta de meu espírito selvagem, minha leitura do mundo 

enquanto nele inserido e dele entranhado; minha particular relação com o texto, 

quando da palavra reduzida/traduzida a código para que, de alguma forma, catalise-

me as sensações físico-emocionais, transcrevendo-me a percepção, ao mesmo 

tempo em que a configurando.  

Tal processo de escrita, muito menos teórico do que vivido e experimentado, 

pode encontrar correspondência na escrita de vanguarda, sobretudo no ”método”, se 

assim se pode definir, surrealista, da escrita automática . Dessa necessidade 2

orgânica de expressão inicia-se um percurso que inevitavelmente levará à 

Performance como linguagem, seu propósito e relevância enquanto Arte e não Arte, 

enquanto conceito e conteúdo libertários e, em última análise, em um paralelo com a 

filosofia existencialista de Merleau-Ponty que me aporta teoricamente (mas em um 

teórico expandido) as palavras: liberdade de percepção e ser/existir/resistir no 

mundo.  

Aqui, o corpo-texto, assim como a escrita automática surrealista ou a 

necessidade libertária da vanguarda, é o veículo de liberdade de expressão que 

busco e que, talvez, todo o ser humano, enquanto intencionalidade, carregada de 

códigos, simbologias ou não, na medida em que pode livrar-se delas ou usá-las 

instrumento, deve buscar. E busca… Talvez não encontre, afinal, como fruir a plena 

liberdade estando inevitavelmente condicionado a estruturas, sejam estas códigos, 

 Um panorama histórico dos movimentos vanguardistas que antecedem e concebem 2

conceitualmente a Performance podem ser encontrados “A Arte da performance”, de 
RoseLee Goldberg.
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símbolos, números, métricas ou mesmo fisiologias? E não deve encontrar, afinal, é 

exatamente o fato da existência das estruturas que nos capacita à expressão. A 

capacidade expressiva ancora-se na inexorabilidade da coexistência vital-paradoxal 

entre o que se classifica como pertencente ao universo empírico e o que se coloca 

como universo racional, tão bem entrelaçados em suas transubstanciações no 

discurso de Merleau-Ponty. 

O corpo-texto, enquanto texto resíduo do corpo, tem sido a forma autoral, ainda 

que codificada, de traduzir-me, em liberdades de expressão, um caminho sem ponto 

de chegada que tem se tornado, paradoxalmente, uma espécie de método. Neste 

método, que menos método do que experimentação, o verbal tem assumido 

importância primordial como algoritmo de constituição, de onde se recalculam as 

rotas que me aproximam ou afastam das narrativas que, antes de se tornarem 

verbo, pertenciam a meu universo interior-exterior enquanto histórias de minhas 

tangências hibridizantes com o mundo dentro-fora, perpassando minha existência-

resistência de estar neste mesmo mundo. Narrativas, agora verbo, que 

materializadas escritas, codificadas.  

É neste verbo inicial, emético, que se supre a necessidade de devolver ao 

mundo um mundo que estava logo dentro, entranhado, e que pari, ocasionalmente, 

à pena das palavras. Ou talvez a necessidade já seja parte do próprio verbo 

enquanto corpo, já esteja de seu material genético. Afinal, não é essa a 

intencionalidade da palavra: ser? E ser espacializada, falada-ouvida? A oralidade é, 

de certa forma, também corpo da palavra; e sob tal aspecto, talvez também advenha 

a necessidade, não apenas do verbo letra, mas do verbo voz, enquanto ancoragem 

volumétrica do sentido emético que deposito na expressão via verbo ; afinal "a voz 3

expande o corpo, deslocando seus limites para muito além da epiderme; mas, em 

contrapartida o corpo a ancora no real vivido.” (ZUMTHOR, 1995, p.89).  

A estética do verbo em seu apelo de volumetrização do mundo pode ser 

considerada, em si, de corpo-próprio intencional inerente, o que chamo de corpo-

texto, e faz parte de uma estrutura maior do código verbal enquanto tradutor e 

significador do mundo. Desse tipo de fisiologia sintática não tenho, de fato, como 

libertar. Da mesma forma como não há de se libertar do aparato corpo, em seu 

 A questão da volumetrização da palavra, ou do texto-corpo, será abordada no capítulo 3

seguinte. 
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sentido biológico primeiro, matérico, sangue, fluidos. Mais uma vez, as estruturas, 

em sua sistematização, possibilitam a liberdade expressiva a partir de uma 

percepção que também, de certa forma, só se realiza mediante sistematização, seja 

cognitiva, fisiológica, irracional.  

Segundo Merlaeu-Ponty (1999, p.38), a percepção é, na verdade, a forma 

como meu organismo fisiologicamente estruturado e obedecendo, portanto, a regras  

ou normatizações homeostáticas recebe, organiza e codifica qualidades. Assim, o 

objeto percebido está, na verdade, aí diluído; para depois (e concomitantemente, em 

se considerando o absoluto preenchimento de espaços que defendo quando da 

constituição da linguagem) configurar-se novamente, tal simulação de um si mesmo 

em mim (sujeito).  

A significação do percebido é apenas uma constelação de imagens 
que começam a reaparecer sem razão.As imagens ou as sensações 
mais simples são, em última análise, tudo o que existe para se 
compreender nas palavras,os conceitos são uma maneira 
complicada de designá-las, e, como elas mesmas são impressões 
indizíveis, compreender é uma impostura ou uma ilusão, o 
conhecimento nunca tem domínio sobre seus objetos, que se 
ocasionam um ao outro,e o espírito funciona como uma máquina de 
calcular2  que não sabe por que seus resultados são verdadeiros. A 
sensação não admite outra filosofia senão o nominalismo, quer dizer, 
a redução do sentido  ao contra-senso  da semelhança confusa, ou 
ao não-senso  da associação por contigüidade. 

Ao fim das contas, tal como o corpo é a prisão através da qual um homem 

pode libertar-se, o verbo faz-se sentido de minha necessidade de escrita, de ser 

para além das resistências físicas do corpo, apesar de por ele. É esse meu sentido 

fisiológico de ser em um mundo que é carne e símbolo, carne-símbolo.  

Desta forma, neste capítulo trato de como surgiram-me, através e apesar de 

mim, trabalhos textuais (corpos-textos) como “A via: passageiros”, um compilado de 

personagens que fui resgatando, via texto, das ruas da cidade de São Paulo e, ao 

longo de meu processo de assunção de uma forma de escrita, assunção de meu 

corpo enquanto texto e meu texto enquanto corpo, passaram a habitar-me, dando 

abrigo a minhas tantas questões existenciais, dúvidas, dívidas, aquecendo minha 

humanidade que creio, como a de muitos, anoitece.   

No início uma mera necessidade de existir em verbo, um nó na garganta de 

compaixão ou raiva, de identificação e, daí por diante, foi só questão de tempo para 

que os passageiros, que todos somos, tomassem-me conta das palavras.  
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E já são dezenas, espalhados em mim, espelhados por mim, passageiros e 

palavras, em palavras, que já os sou, que já nos somos. Através dos passageiros e 

da efemeridade que só a experiência da vida e do corpo atualizado em contato 

direto com o mundo podem proporcionar, que meu corpo fez morada no texto e o 

texto começou a construir-me o corpo.    
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2.1 Por um texto que seja corpo 

É mais uma vez a Merleau-Ponty que recorro. Novamente o aceno do autor em 

sua definição de existência indeterminada exatamente pelo fato de ser existência e, 

portanto, estar ancorada em um tempo presente que denomino tempo apenas por 

falta de ou aproximação do que gostaria de definir enquanto pulso vivente, e que 

também não constituído enquanto presente já que, por ser presente, em essência, 

carrega uma noção de conexão entre contextos mais espaciais e encarnados do que 

temporais. É mais uma vez a Merleau-Ponty que recorro no desvelar de meu 

percurso criativo autoral: definitivamente meu menino-caco-macaco não nasce da 

consciência sobre o processo de escrita, nasce vivo, corpo.  

Sim, aprendemos regras de gramática e sintaxe e, claro, a estrutura não deixa 

de ser veículo; caso assim o fosse, poderia escrever textos em qualquer outra língua 

que não essa sob as égides da qual construi-me enquanto verbo (conforme já 

pontuado). No entanto, a escrita aqui, no caso do caco, é apenas escrita, apenas um 

veículo que, enquanto emaranhado de percepções e contaminado delas, jamais em 

ordem hierárquica (não penso, logo existo), configura-se fala. A escrita é a fôrma de 

meu conteúdo, ou meu conteúdo enquanto forma porque, autora, e dentro de meu 

repertório espaço-temporal de constituição enquanto indivíduo, foi me sendo 

construída a habilidade da lida com o verbo. Então o menino é caco e o caco é o 

menino, em mim e através de mim, pelo texto .  4

No momento da escrita, vivência e texto são indissociáveis ou no momento da 

escrita-vivência, texto e vida são indissociáveis. Assim como o seria, dentro desse 

processo que privilegia um estado de perceber (pelo menos a tentativa de 

encarnação atual no mundo), um desenho, uma pincelada, uma voz em vocalise, um 

grito. Gritei o caco de vidro no pescoço usando palavras e esse meu circunscrito 

mérito criativo: apenas expressão. Se tivesse gritado voz, o som também seria 

igualmente resíduo expressivo e expresso de linguagem.  

Dessa forma, a definição da estetização da criação apenas pela localização 

lógica de seu impulso, sob meu ponto de vista, é inerte; talvez não para quem 

analise, não para quem tenta encontrar lógica estritamente racional nas 

significâncias, afinal serve ao exercício de intelecto (e talvez seja divertido); mas 

para aquele que cria mediante a intensidade que apenas a percepção do atual (atual 

 A essas ligações que me refiro quando da atemporalidade. As relações já existem 4

espacializadas no sujeito de percepção, muito mais do que localizadas temporalmente.  
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como sendo mais que presente), para aquele que cria perceptivamente (produz 

resíduo e linguagem mediante estado perceptivo, nos moldes fenomenológicos 

existencialistas - mesmo sem qualquer conhecimento filosófico prévio), decifrar-se 

tendo como justificativa a regra ou o uso do código, é conhecimento inútil.  

De fato poderíamos dizer que o resíduo de linguagem tem significado e apenas 

por isso associa-se, ainda que involuntariamente, à percepção, para criar, por 

exemplo, o texto. Ou seja, preciso entender o que é um caco cognitivamente e saber 

significá-lo metaforicamente dentro de uma sintaxe apropriada para que produza em 

mim e através de mim a intenção correta. Então, no momento que eu grito uma dor 

emocional através da palavra caco é porque percebo e sei o que percebo, sei 

porque percebo e percebo porque sei. Sim, somos indivisíveis enquanto seres de 

intelecto e empirismo e, exatamente por isso, não podemos pertencer a ambos os 

universos, porque assim estaríamos considerando-os em oposição. Pertencemos, 

enquanto corpos sencientes a um universo em que empirismo e intelectualismo 

coincidem. Então, meu verbo do caco, ou o movimento que isso geraria em meu 

corpo, ou ainda o desenho da cena entranhada aos cacos em meu estômago 

cortante, todos são intelecto e sensível: a palavra caco só pode existir naquele 

contexto porque não é mais palavra, porque já é pescoço; assim como o caco não 

existiria se não fosse transformado em vogais e consoantes, não naquela sensação 

verbo-sonora cortante encarnada em "ca" e "co" que quis existir. É o que Merleau-

Ponty coloca como relação transparência-opacidade,  pontuada no capítulo anterior.  

Nesse contexto de indissociabilidade entre perceber e existir, em que é 

condicional que existamos encarnados para que percebamos, sendo o corpo veículo 

do mundo em mim e de mim no mundo; é nesse e desse contexto que qualifico o 

tipo de texto de minha busca autoral. Na verdade, menos ou mais que um texto, uma 

revogação do direito de existir. É via verbo, quando sou verbo, que posso 

transparecer o que me cerca. Tal assunção de mundo no mundo, estranhamente, 

em mim e por mim, é feita via palavras, de meus primeiros impulsos físico-

emocionais; mais uma vez, absolutamente involuntários. Não escolhi consciente e 

propriamente a lida com as palavras, muito menos as escolhi por gostar de sê-las. 

Palavras são de um tipo de carne muito menos carne do que gostaria, afinal 

limitadas por cultura e geografias (abordarei minha necessidade de fazer as 
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percepções escaparem das palavras mais adiante, quando da escrita sobre o que 

denomino texto-corpo).  

A poesia, no impulso primeiro que a compele à existência, é anterior a 
linguagem. Vamos nos fazer entender: nas fases sucessivas que 
ritmam este impulso, a poesia encontra a linguagem, mas ela a 
atravessa, às vezes passando para o outro lado, ou uma se casa com 
a outra, transforma-a e é transformada por ela. (ZUMTHOR, 1995, p. 
139) 

Não escolhi palavras para definir melhor meu estado de existir mas de algum 

modo que me escapa ao entendimento, e que também se faz através dele, sempre 

foi através de palavras, e no instante que as nasço e me são o corpo, que aprendi a 

existir melhor; ao menos mais plena. Porque sempre minha relação com as 

palavras, talvez pela cumplicidade branca do papel, houve de ser em transparência 

absoluta. Aqui, transparência como ênfase qualitativa na questão da fidelidade 

absoluta a meu estado de espírito físico-emocional ao instante presente para que 

dele se fizesse o verbo sem auto-censuras; e não no sentido da relação existencial 

transparência-opacidade. Retomando tal sentido e desviando das armadilhas do 

léxico que homologa, se em descuido, transparências e transparências em mesma 

finalidade, minha relação com palavras só pode ser inserida como relação 

transparência-opacidade, assim como se faz de toda expressão via linguagem. 

Nas palavras minha relação contiguidade-semelhança estabelece-se de uma 

forma tão intensa, que, diante de um papel, o racional funde-se totalmente ao 

sentido de ser atual (mais que o presente). Digo mais que presente porque o sentido 

do atual abrange tudo o que de mim se fez até então, física e intelectualmente, e  

debruça nesse conjunto, a variável tempo-espaço do agora.  

Figura 14: Imagem de um conectoma.  
Fonte: http://www.humanconnectomeproject.org 
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Dessa forma, inexplicável e inexoravelmente, a vida conduz-se em mim e por 

mim é conduzia, em um jogo de palavras. Interessa-me pouco, como sempre 

desinteressou-me, o que eu faria/faço com os textos, as narrativas, os aglomerados 

de palavras, no que diz respeito ao direcionamento intencional a um público. 

Interessa-me mais o processo enquanto processo que, no momento em que 

encarnado texto, já re-existe em mim. O público, ao final, é e sempre será uma 

dobra do “eu”, contemplando, assistindo e interagindo com minha reiteração 

enquanto ser vivo no mundo, minhas reflexões enquanto corpo. Nunca a escrita 

autoral soou-me meio de expressar racionalmente ou enquanto “moral da história”, 

algo a alguém; exceto no que tange à intencionalidade própria do verbo (seu 

significado inerente), afinal, a palavra, assim como o corpo, também são no mundo, 

ainda que emergencialmente contextuais (mais uma vez: a tal da relação entre 

estrutura e liberdade). A voz que sempre busquei não se ocupa com o que seja o 

resultado, mas muito mais com o que representa o processo: o objetivo já está 

sendo cumprido no instante em que me debruço em papel.  

Claro que existe o lapidar das palavras e do texto, a necessidade de uma 

curadoria de verbos, um intento de maestria, tal qual a um escultor, o contentamento 

de sentir de próprio músculo o braço, ainda em construção, de sua escultura; mas 

isso é dado inerente ao exercício, no caso, da escrita corporificada, ou do corpo 

escrito texto. O aprimoramento é um resultado da relação visceral que busco com o 

mundo quando coloco-me, traço, no papel.  

Sob esse aspecto vale diferenciar a produção artística/estética meramente 

expressão para venda (incluam-se nisso fins monetários ou não) e a produção pela 

produção no exercício de existir e fazer existir o mundo em si. Expressão para 

vendar X expressão para que se veja o mundo através de um si.  

Pode até soar terapêutico, o tal do mundo através de um si; e sem dúvida que, 

em partes, o é. Mas cabe validar a diferença entre Arte/produção de linguagem e o 

psicodrama antes de qualquer tentativa de entrada no simplismo reducionista das 

teorias que elevam a delimitação das personalidade e suas variantes ao patamar 

das fórmulas de se alcançar o êxtase existencial e angariar um significado para a 

vida. Terapia envolve tratamento de questões próprias e em nível de consciência 

(apesar de elementos inconscientes serem trabalhados - mais uma vez, tal divisão, 

para efeitos deste trabalho, é meramente didática, o ser humano é uno, apesar de 
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acreditar que não o seja). A articulação estética (e visceral, para efeitos deste 

trabalho) de linguagem envolve tratamento de questões que extrapolam o nível da 

personalidade e abarcam o mundo em mim enquanto veículo de passagem que se 

constituiu do mundo e é constituído nele; ancora a existência encarnada diluída 

nestas relações.  

Criação artística ou expressão estética, como desejemos chamar (o objetivo 

desta tese não é discutir significado da Arte) é muito mais questão de eu-alteridade 

do que somente visão particular ou assunção de valores enquanto personalidade. 

Quando busco enxergar o mundo através do caco, misturo a Fernanda que me 

constitui, muito além da personalidade composta, e tento extrapolá-la para sentir 

como o estômago do menino, ver através de meus seus olhos, que nem de um nem 

de outro, ancorados casualmente em um espaço-tempo que para ambos improvável 

(no sentido de imprevisível) até então sê-lo, selado por um farol vermelho e gosto de 

sangue.  

Nunca busquei ou busco a visão do outro enquanto público, ou estive 

preocupada com outro que leria, se leria ou se gostaria de ver o menino em cacos. 

Busco, ou uma porção daqui que se julga “eu” (sabe-se lá o que ou quantos me 

constituem), uma minha (minha?) versão visão diluída de demais, demais ocupada 

com o instante de lida perceptiva para pensar em vender uma ideia. Esse para mim 

é o tal do corpo-texto: existe existindo, resistindo a cada avanço gravitacional da 

minha mistura de verbo e osso, tal fosse um braço, uma perna, um rosto que me foi 

dado e que não há como pensá-lo justificando-se ou tentando fazer-se entender. 

Meu corpo-texto é; e é também no sentido de seu duplo viés constituinte: por mais 

diluir-me no mundo, mais acabo, por esse estado de relaxamento de persona e 

papéis, no texto, encontrando-me e me reconhecendo como essência para além da 

personalidade.  

É impossível debruçar-se no papel e voltar personagem de si, persona, 

impostor. Impossível tangenciar a liberdade absoluta desta êmese (ou mais que 

êmese, porque a sensação da escrita deste corpo-texto é de vida digerida, por mais 

que indigesta, como no caso do menino em cacos) e não despencar-se do 

constituído. Impossível tocar a alma do mundo e não sentir-se único, impossível 

diluir-me nele e não surgir mais Fernanda (se nesse instante assim me chamo). 
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Aqui entra em questão (e por mais que não seja a discussão central da tese, 

acaba sendo-lhe pano de fundo) do objetivo de se produzir linguagem. Qual o 

propósito de usar o tempo finito que me possui enquanto ser humano 

inevitavelmente finito, para esculpir vida em palavra?  

Além claro, da sensação de liberdade que apenas a criação pode exercer, 

existe um caráter denúncia, e para além da temática do que se é tratado: denúncia 

do que se é; do que sou para mim (em exercício de individualidade). O fato de 

precisar sentir via verbo, produzir resíduo estético, exercitado, lapidado (porque na 

escrita de que me exerço existe esse caráter de lapidação, de aprimoramento), é 

também a necessidade de ocupar espaço. Diferentemente da preocupação com o 

público, com o outro em resposta, existe uma necessidade física no verbo, escrito ou 

falado, de expor o que sou, dentro de uma perspectiva orgânico-geradora. Uma 

necessidade que talvez tenha também a ver com o tempo; e aqui, cronológico, o 

tempo datado, relacionado à época: desoprimir-se.  

Vivemos em um tempo-espaço de achatamento da articulação dos sentidos, 

um estado de exceção do estado de existir. Talvez por isso o estudo da 

Fenomenologia existencialista, em seu argumento de assunção da percepção no 

mundo, do mundo e através dele, tenha me encontrado e se constituído como único 

caminho de justificativa (não que eu necessite enquanto alguém que cria e crê no 

potencial libertador da criação) ou mais que justificativa, concordância com meu 

objetivo de existir em resíduos, em produção de linguagem. 

Estados expressivos são estados de deflagração da necessidade de seres de 

expressão, em opressão, que todos, de alguma ou outra forma, somos. Opressão 

não é novidade, nem privilégio de alguma época. Opressão é inevitável e 

inconscientemente o que se resgata quando da constatação de nossa estada curta e 

sempre tardia condicionada pelo tempo físico de existência. A certeza, talvez a única 

delas, é de que nossa finitude encarnada, apesar da consciência, não fará resolver 

quase nenhum de nossos problemas ou indagações.  

O homem é, por seu caráter auto-consciente, o grande indagador do mundo, a 

quem sempre faltarão respostas. É dessa capacidade de articular conhecimento e 

questionamento que se faz talvez a necessidade do jogo. Articular linguagem nada 

mais é do que isso: jogar, indagar, reordenar, responder, esperar. A Arte (mais uma 

vez) talvez seja o mais excitante dos jogos, porque suas regras podem extrapolar e 
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extrapolam as lógicas procedimentais do coletivo, ou da convenção; a Arte é o jogo 

da transgressão, da subversão dos estados de linguagem para aferição, sublimação, 

constituição, simulação e emulação de outros. A Arte  é o estado de sítio dos 5

estados do ser constituído.  

[…] senti que o aspecto do objeto ia mudar, que nesta tensão algo 
era iminente assim como a tempestade é iminente nas nuvens. 
Repentinamente o espetáculo se reorganizou satisfazendo minha 
expectativa imprecisa. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 41) 

 Mais uma vez o termo Arte está sendo usado como estado de expressão, desconsiderada 5

de outros estatutos que a qualificam ou desqualificam como tal. Arte enquanto lida com 
linguagem e experiência estética.  
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Figura 15: BELLICIERI. Maria Lúcia. Ilustração do texto “Sobre os dentes compartilhados“  

Fonte: arquivo pessoal 

2.2 Sobre os dentes compartilhados : o corpo-texto e o tempo 6

Entraram intrusos, com seus passos de pés distantes, destoantes do azul celeste do 

cobertor largado canto. Dissonantes de uma aparente calma, gritavam tal fossem 

monstros, em dentes famintos. Grunhiam por entre os espaços de silêncio.  

O ritmo dos passos doloria, machucava os ouvidos frágeis. Frágeis por ouvirem 

demais, mas não em volume: frágeis do tempo que, em silencio, descama qualquer 

algo de seus significados; e o faz de tal maneira que a perda não se pode suplantar. 

Suportar talvez, jamais suplantar...  

 A história do título é bastante interessante; surgiu-me num repente, sentença pronta, um 6

dia antes de entrar em contato com a casa, o cachorro, a família. Talvez quanticamente o 
texto já estivesse pronto, tendo sido minha tarefa apenas transcrevê-lo. Uma reiteração da 
ideia de que não há um devir de preenchimento de espaços no sujeito, apenas uma sua 
atualização que se configura, em si, como um devir.  



                                                                                                                                 �  92

A consciência não desfaz a fragilidade. Dentes são frágeis e ilusoriamente cálcio. 

Compulsoriamente eternos... 

E os passos... e os passos... e os passos. Paulatinamente tomavam conta da casa, 

cada canto, cada móvel, cada memória que as pesadas cortinas teimavam 

esconder, tentando preservar o que os cantos já haviam esquecido. Cantos são 

assim, efêmeros em memória. Basta uma mudança na disposição deste e aquilo 

outro, uma mesinha de centro, um tapete à direita, a poltrona de ver televisão; e o 

canto some, reaparece quando decidirem-se dele. Cantos são concreto, mas não 

duram absolutamente nada... Cantos não gritam como o som dos sapatos de 

borracha-aço, não reagem tal armas de guerra, tal se fazem dos dentes, ou 

desfazem-se deles. 

Como os cantos, as paredes e a madeira de lei não percebiam? Como se deixavam 

enganar pelo som dos sapatos? Não, não eram canto: os sapatos eram armas. 

Ninguém ouvia? Ninguém percebia? 

O pequeno ensurdeceu-se de um ouvido que não tinha: talvez fosse a alma que 

cantasse triste em tons muito mais altos que os pés sapatos. A alma esquecida em 

um canto desencanto, de não ser mais canto, ser qualquer outra coisa que não mais 

casa. A alma do pequeno parecia enorme escapando-lhe em dor pelos ouvidos. E a 

alma gritava, não mais cantava, um latido triste de despedida dos cantos. De cada 

canto daquela casa. 

Mas os sapatos nem notaram, entraram de salto em assalto aos anos que passaram 

tão depressa... Quantos anos mesmo? As cortinas não lembravam. O piso de 

madeira muito menos, em sua mania vaidosa de disfarçar idades. Quanto tempo 

mesmo? Mas já não importava, porque todo o tempo era aquele infinito agora que 

parecia, ontem, não teria fim, mas que traiçoeiro, extirpava qualquer lembrança de 

passado do pequeno cão que não mais latia. O cão que se lembrava de cada canto 

daquela sala que um dia cantava... 

Não percebiam que o cão chorava? Ninguém via? Ninguém ouvia? 

E o som dos passos em seu dever de morte, esmagando o resto de memória que o 

latido, que era choro, tentava resgatar. Ninguém queria ouvir... Ninguém ouvia...    

E os homens caminhavam pela sala, como homens, a dois pés e alguns palmos do 

pequeno que chorava latindo, porque não lhe fora dada outra arma, outra voz. E 

caminhavam a anos luz da esperança do pequeno, que sempre sorria a casa de 
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seus brinquedos e bolinhas mastigadas pelo tempo, porque não lhe fora dada outra 

alma, não lhe fora dada outra escolha senão a de sempre resistir: aos fins, aos 

ciclos, às batalhas, às histórias acabadas, aos pisos de madeira submissos, ao 

silêncio das cortinas. Não lhe fora dada outra alma senão a de colorir os cantos da 

casa que dias atrás eram alvenaria, e, de um repente, haviam virado só areia. Como 

podiam? Como podiam esquecer-se do tempo em que a sala vivia criança como se 

fosse durar para sempre, e havia brincadeira de bolinha e correr quintal –cozinha?  

Como podiam esquecer que não existia solidão e desfazer-se da promessa de que 

tudo duraria para sempre? Como esqueceram de que tudo era um quintal, uma sala, 

três quartos, a bolinha e uma família? Como deixariam a casa ser tomada por 

estranhos em seus sapatos apertados que arranhavam a garganta do pequeno de 

latir seco, latir mudo, latir doído a dor de não mais existir.  

O cachorro doía real, mas não era concreto. Sentia como nunca o que jamais 

ousara: a dor do que não existia mais.  

E foi só ao som dos passos dos entrantes intrusos, mais e mais altos, mais e mais 

ensurdecedores, que pôde perceber que os cantos estavam certos em sua 

desistência: não havia mais ninguém na sala, há tempos... As brincadeiras de 

bolinha só habitavam sua insistente inocente memória; porque não lhe fora dada 

outra escolha senão resistir, senão existir suas cores das recordações que os cantos 

da casa, sabiamente já haviam deixado para trás. A sala estava vazia... Por quanto 

tempo? Ou o tempo todo estivera?  

Então as pessoas de seu colo, as pessoas que habitavam suas brincadeiras de 

bolinha já não eram mais as mesmas; haviam humanizado-se... talvez até usassem 

os mesmos sapatos dos intrusos; afinal foram as pessoas de seu colo que haviam 

aberto a porta aos inimigos. Os inimigos que em pouco tempo tomariam os cantos 

da casa, cada um deles e os fariam zelar por suas novas próprias histórias. A sala 

não mais seria do pequeno, e suas marcas de pata e latidos provavelmente não 

passariam de sujeira e ruído de um antigamente.  

E alguém que nem entendia de afeto ou pertencimento limparia dos veios do piso da 

madeira de lei, suas patas corredias, seus jogos pega-pega, os brinquedos 

estragados, o velho cobertor azul turquesa. Tudo seria vendido a preço de pedra: 

concreto, cimento, as alegrias de uma vida. Uma vida que se compunha das muitas, 

de todos daquela casa; mas que ao final das contas, reduzira-se a uma única 
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resistência, naquele momento em que os intrusos tomariam sua história e a história 

dos seus. Não havia madeira de lei, nem pisos ou concretos, tudo não existia mais; 

desistindo ali, sob as patas já cansadas do pequeno. 

Ninguém entedia? Ninguém mais pertencia? O que houve com aqueles que lhe 

davam os braços às mordidas brincantes, aqueles que lhe entendiam a língua? 

Aqueles que lhe compartilhavam os dentes? Compartilhavam a dor de perder sua 

história?  

Que não tentassem convencê-lo de que historias vêm e vão, que inícios outros 

trariam de volta os cantos da casa... Que não tentassem enfeitiçar de concreto vil, 

suas memórias de sorrir. Sim, cães sorriem... 

E em um último esforço de fazer lembrar que o tempo podia voltar atrás, tal as 

correrias de quintal, tal a lógica leva e traz das brincadeiras de lançar longe um 

treco-trique na confiança de que ele sempre traria de volta; na ânsia cega em sua 

competência para trazer de volta o tempo, a casa, os cantos, os filhos da família, as 

tardes de parque, os sonos largados no sofá empapuçado de pêlos e patas, o 

pequeno foi em busca de sua maior arma: a bolinha do Natal, a mais dentada de 

todas, a mais compartilhada de dentes eternos. Precisava trazer todos de volta!! Por 

que justo agora teimavam em ser frágeis, em desistir de rugir a dor de perder o 

tempo que nunca se pode ganhar? Precisava trazê-los de volta aquela sala de 

sempre estar! 

O cão alcançou a bolinha e veio, a dentes certeiros aos pés de homem da casa. Um 

misto de foça e piedade, uma certeza que precisou fazer-se cega e inocente para 

tentar recuperar o que só ele entedia: a casa ainda podia existir... 

O pequeno latia enquanto tentava desesperadamente oferecer a velha bolinha de 

dentes ao homem da casa. 

Lembra como se joga? Lembra como se joga? Mas o homem da casa parecia 

ensurdecido pelos passos intrusos que nem mais precisavam cantar, já faziam-

fazem parte dos cantos da casa que não mais era de seu canto, era de um choro 

engasgado que não latia mais. Os passos intrusos já haviam tomado lugar das patas 

correrias. Tanto que os cantos nem se lembravam mais... 

Lembra como se joga? Não se joga mais... A casa já havia desistido. 
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E o homem da casa sorriu, apertando a mão do intruso, antes mesmo de dar bola à 

bola do cão; como se nem fossem da mesma espécie, como se só houvesse um 

raso ruído de tudo aquilo que tinham e comum... Ainda tinham? 

O embate havia terminado... E então não mais ouviram-se disparos de passos. O 

intruso havia ganhado, definitivamente.  

E o homem da casa sorriu, de uma traição que não tinha dono, não tinha sono, não 

tinha mais como ser em paz. O homem da casa sorriu, um sorriso de dentes; e o cão 

pôde ver que não eram mais os mesmos dentes compartilhados. Que sua dor de 

salvar a casa que já não mais existia era sua só, e tristemente era; jamais seria a 

mesma das pessoas de seu colo, das pessoas que foram, ao longo do tempo, se 

transformando em humanos e deixaram das quatro patas e deixaram os dentes de 

toda dor do tempo passar, do lado de fora da casa que não existia mais. O pequeno 

desistiu, agarrado de dentes que só ele agora compartilhava com o passado, de 

uma dor que rasgava o cobertor de seu azul celeste. Sim, cães também choram... 

E o homem da casa sorriu, sem querer, da mesma dor que o pequeno sentia...  

Dentes compartilhados. Talvez fosse humano demais para lidar com a perda de um 

passado; humano demais para vencer o tempo. Talvez o intruso fosse o tempo; e os 

cantos, as salas, os quartos, as pessoas de colo, adultas e humanas, todos eles 

soubessem, por isso não tentavam lutar. Só o pequeno, mais fiel aos dentes eternos 

e às bolinhas de brincar, só o pequeno, em sua bravura de concreto, mais que cal e 

cimento; só o pequeno resistia, quase re-existindo, revestido das paredes da casa 

que não existiria nunca mais.  

Cães e homens choram e sorriem do homem e do cão que queria lhe pertencer, 

dentes compartilhados, a dor anzol azul celeste do cobertor de ninar que jamais 

acordaria: a casa não existiria nunca mais.    
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Figura 16:  BELLICIERI. Maria Lúcia. Ilustração do texto “Sobre dentes compartilhados“  

Fonte: arquivo pessoal 

A tal cena, em suas escadas, paredes e cortinas ocorreu logo aqui, em um 

endereço que nem me lembro mais, de pessoas que provavelmente, físicas, jamais 

voltarei a ver algum dia, tarde ou cedo. De qualquer forma, sempre será tarde 

demais para deixar desistir a sensação que apartou-me do peito, jogando longe a 

tentativa de voltar a pulsar como aquela que estava simplesmente visitando uma 

casa à venda. A casa estava vendada, mais que vendida, mais que fantasma, um 

lugar que se esquecia de si.  

Foi desse perceber que, de repente, logo de primeiro degrau, assaltou-me, eu, 

um dos bandidos invasores, a casa e tudo que nela sempre habitaria, gritando 

socorro na voz (que era fala) do cachorro. Foi uma experiência de estranhamento 

autoral: não teria escrito sobre aquilo, não naquela manhã ou tarde de visita, de 

intuito quase técnico, inspecionador; não teria escrito, não naquele dia e não 

daquela gente.  
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Senti-me, de fato, um invasor: não apenas por ser o inimigo do cachorro e de 

tudo o que ele representava para mim naquele instante, mas um invasor-cúmplice 

da vida daquelas pessoas que deveriam estar ali só vendendo uma casa, não sua 

história; das pessoas que não deveriam estar ali esquecendo-se. Foi como se 

descobrisse um segredo que desejavam esconder de si, inventando e convencendo-

se de que o cachorro estava apenas latindo, de que as portas e paredes não lhes 

guardaram a vida, a vida toda. As pessoas vendadas não queriam entender que 

partes de si haviam sido vendidas, pela vida. Não havia culpado ou responsável, 

havia a vida.  

Foi um nó tamanho que não lembro nomes, valores, cores; naquele instante só 

havia a cumplicidade do cachorro, porque ele, como eu, entendia; mas não como eu, 

ele entendia em mim, através de um instante que não sei localizar no tempo, um 

misto de tudo o que eu sabia, não sabia e desejei nunca ter enxergado. Esse foi 

meu corpo-texto de dentes, na voz de um cachorro; dentes que me faziam parte, tal 

membro-fantasma. 

É ancorando o membro-fantasma que Merleau-Ponty (1999) trata da relação 

indissociável entre fator fisiológico e fator psíquico que relaciono à constituição 

genética do corpo-texto em mim. Segundo o autor, sentir o membro amputado 

advém não apenas da memória central ou do condicionamento de um codificador 

central do cérebro que funcionaria a despeito do estímulo periférico (não possuir o 

braço, ou não morder com os dentes do cachorro); e também, não advém do fato de 

o periférico poder de ser acionado mediante memória ou recordação, afinal o braço 

amputado não sente; e nem eu salivo, de fato, sendo o cachorro. A recusa do 

paciente em reconhecer a perda do membro não é parte de uma consciência, nem 

psíquica, nem fisiológica, mas de uma intencionalidade subjacente, inerente ao ser 

no mundo, à sua legitimidade enquanto existência em que fatores psíquicos ou 

físicos não são nem oposicionistas nem complementares, apenas parte de um 

processo maior.  

No instante em que me inscrevo na existência do cachorro, meu corpo, ao 

mesmo tempo em que precisa que eu exista para codificar, sentir, pensar e doer, 

também precisa que eu desista de ser eu mesma. A intencionalidade joga-se nessa 

ambivalência existencial. O corpo existe enquanto corpo, mas existe no mundo, e 

dirige-se a este como que esmagando-se em intenções (perceptivas e práticas) e 
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perpassando-constituindo objetos (e se constituindo destes) que são postos como 

exteriores a este corpo e anteriores às suas intenções; mas que, no entanto, só 

podem existir porque há uma intenção em relação a estes e esta intenção é o 

próprio movimento de dirigir-se ao mundo.  

 E o mundo deixa de ser um objeto constituído (como o é para a ciência), 
 para transformar-se na  base, o meio natural e o campo de todos os 
 meus pensamentos e de todas as minhas percepções explícitas.” (VON 
 ZUBEN, 2008, p. 5) 

  

Relacionando a condução do corpo na lida com o verbo, ou corpo-texto, pelo 

dado perceptivo ancorado na fenomenologia de Merleau-Ponty, pode-se fazer uma 

analogia ao que o autor classifica como corpo habitual e corpo atual. No caso do 

membro fantasma, existe um copo habitual, o que possuía a mão e podia percebê-la 

contextualmente - o sentir em "mim"; e o corpo atual é aquele que não possui a mão, 

mas ainda a está sentindo - o sentir em “si"; como que uma compreensão terceira de 

um sentir impessoal. O autor usa como experiência análoga, o recalque, em 

psicanálise: o sujeito revive seu trauma munido de um fato presente, 

recontextualizando-o em termos de cenário, mas repetindo sempre a mesma 

estrutura. Algo diferente da recordação, que se apresenta enquanto passado, o 

recalque ou trauma, fantasiam-se de presente. O tempo linear do sujeito ou seu 

corpo habitual segue cronológico, transformando o fato em passado, mas seu corpo 

atual é outro, ancorado no fato. 

É deste estado potencial de transversalidade de tempos e sujeitos, que não sei 

racionalmente dizer ao certo como surgiu e, ainda, como permaneceu e transformou 

meu corpo em texto, de uma necessidade vísceras de virar código verbo, que já não 

era mais código verbo desde o instante da voz do cachorro; deste estado 

indecifrável em origem que resiste re-existe o que chamo de corpo-texto.  

Consigo localizá-lo como um quase instante: um espasmo de constatação que 

parece condensar tudo o que preciso saber sobre a história, tal um ponto de punção 

que se espacializa, alastrando. A sensação é de que tenho em mim (e no que me 

entendo constituído enquanto veículo: configuração, história, memória, carne) o 

todo. Um meu todo que é, de fato, o todo potencial através de mim, naquele 

instante; ou a realidade da casa condensada em um único pulso perceptivo, não 

apenas infiltrativo em minha gênese de autor, mas parte de e justificado por ela.  
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O tempo de concepção desse corpo-texto não é mensurável, mas 

espacializado; é meu corpo total atualizado no momento da voz do cachorro que era 

o meu cachorro assim como eram meus, a casa, os olhos, a vida de todos enquanto 

propriedade conjunta, concreta. Tudo o que precisei para que nascesse-me o texto, 

resíduo, foi a exposição espacializada aquele tempo não cronológico, porque 

envolvia a atualização de tudo e todos, quanticamente  em mim (emprestando  em 7

metáfora rasa, o conceito da Física). O texto nasceu de uma espécie de 

pensamento-ação quântico derivado direto da percepção em seu estado de 

condensação das existências pelo meu corpo e através dele.  

Nesse sentido, não se pode falar de um corpo que apenas desvenda o que já 

está configurado ou compreende e tem consciência de um fato terceiro, alheio de si, 

mas um corpo co-autor do fenômeno. O juízo cria o sentido, não deve descobrir o 

sentido implícito às coisas; mais uma vez, o juízo ou o entendimento não precedem 

a existência, mas a configuram, estruturam-na, associam-na.  

[…] percepção é exatamente este ato que cria de um só golpe, com 
a constelação dos dados, o sentido que os une - que não apenas 
descobre o sentido que eles têm, mas ainda faz com que tenham um 
sentido. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 66)  

A existência das coisas (da casa, do concreto, dos dentes, das cortinas) 

correspondia a um entrelaçamento de um potencial e apenas provável “eu" a outros, 

que me eram estranhos e não, que me eram correlatos a recordações que talvez 

reconhecidamente recordações, mas de um remoto tão presente que viviam no 

instante da garganta seca e aguda do cachorro, aliados a lembranças vívidas de 

uma minha casa que passada e tão concreta, de uma angústia que talvez tivesse 

visto algum dia nos olhos de uma avó, que minha e não minha, que existiria sempre 

e já não existia mais.  

E, de repente, uma vontade de contar à avó o conto da casa, ali mesmo 

naquele instante em que reconhecia e não a casa como minha, a dona da casa 

como avó, o latido do cachorro como um nó na minha própria garganta. Uma 

vontade de dizer que não deixaria jamais a casa. Foi como se pudesse virar para 

trás, em instante de agora e lhes sorrir, dentes compartilhados, murmurando 

 Em analogia ao que existe sub-atômico, descondicionado de temporalidade e 7

espacialidade restritivas, uma espécie de devir que já presentificado.
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entrelinhas que talvez aquilo tudo fosse apenas sonho ou pesadelo. Foi como se 

tocasse a avó que era minha e a casa que não deixaria, enquanto recordações e em 

seus papéis de ancoragem, tão presentes e criadores da casa de agora, que 

engajavam o tempo em uma espécie de movimento atemporal capaz de traduzir o 

meu ser no mundo, sempre atual. Minha avó estava e não ali, e sempre estaria, 

presente-ausente, em mim.  

Desses múltiplos convíveres inerentes ao processo de criação disso que 

denomino corpo-texto, não há causalidades, psíquicas ou fisiológicas, que se 

interpelem nesta ou aquela ordem. Trazendo novamente Merleau-Ponty: uma atitude 

existencial motiva a outra (recordar, emocionar, ancorar) e, expostas ao fator tempo 

(essencialmente mais que presente, atual), traduzem o movimento da existência, 

que se dá, ambígua, pleonasticamente, na ambiguidade do tempo.  

O texto, ou corpo-texto como assim denomino esse verbo ancorado no 

fenômeno, passa a ser uma tentativa de dado cristalizado do efêmero (ainda que 

parcialmente cristalizado) , enquanto recordação viva do corpo no mundo e do 8

mundo no corpo. E corpos-textos são, assim como os corpos, apesar de uma 

aparente lógica fisiológica semelhante, essencialmente em subjetividades. 

Assim, subjetivamente, segundo a fenomenologia existencialista de Merleau-

Ponty, os objetos exteriores o são na medida em que são percebidos. Existem 

matéricos, mas é à medida de sua codificação e entendimento no corpo vivente, que 

se alojam. O objeto se mostra ao corpo que o vê através de uma face, mas o corpo 

está liberto para alcançá-lo em qualquer outra que deseje ou na direção em que sua 

intencionalidade o guie. Já o corpo em si não poderia ser considerado objeto porque 

não se vê, mas se adquire a si próprio sem necessitar de reconhecimento vidente. 

Daí o autor dissociar absolutamente a relação do corpo enquanto objeto exterior.  

Merleau-Ponty (1999) critica a psicologia clássica que, apesar de já possuir o 

ferramental conceitual necessário para não mais tratar o corpo enquanto objeto 

exterior, postula a experiência corpórea e a deixa resolver-se no âmbito da 

objetividade proposta nas ciências. Então a percepção, sob tal perspectiva, trataria-

se apenas de fator psíquico; e o corpo passaria a ser nada além de uma 

representação do próprio corpo. Assim instalou-se, sob as égides do corpo visto 

como objeto, apartado de si, o pensamento universal sobre corpo-existência-mundo, 

 O verbo é parcial cristalização, ou ainda, uma etapa mais estetizada no que diz respeito ao 8

processo total de transcrição do corpo-texto a texto-corpo, ou cena. 
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alinhado a uma objetividade que a ciência propõe explicativa, causal, conclusiva. 

Supondo desta forma, cientificamente, não há nada que possa ser novo na 

existência do sujeito, tudo existe com base a ser revelado, não participado, 

condensado, experimentado, usufruído; é exatamente o contrário do que a 

experiência criadora-expressiva nos proporciona.  

Quando trato do conceito corpo-texto, refiro-me exatamente ao oposto do 

cientificismo que calcula e prevê; refiro-me à uma exposição genuína à ambiência 

matriz de existir. E tal experiência (ou escrita inspiracional) nasce de um tempo não 

cronológico, mas de um recorte transversal na “realidade" (muito entre aspas) 

adquirida e aderida ao meu corpo-próprio via sentidos, juízo, sensações e todas as 

relações condensadas em um instante muito menor que o tempo, em que algo faz-

me o nó na garganta da voz do cachorro. Em analogias, é como sentir um pulso, um 

tom, um caco de vidro ou a dor do dente afiado do cachorro e, nesse pulso-impulso, 

desenrolar a história toda, das paredes das cortinas, da família, de minha avó, em 

texto. É esse pulso criativo que, vivido fenômeno, num tempo que pode até ter sido 

contado cronômetro de meia hora de visita à casa, durou-me uma eternidade; e não 

fora tempo, mas espaço ocupado em mim, um “eu” infinito em possibilidades.  

Na escrita do corpo-texto, esse pulso criativo é quanticamente revisitado e 

associado ao código verbo, como que o clivando, como se as palavras fossem 

sendo inventadas já existindo, em mim, ordenadas conforme o ritmo pulsante pelo 

fenômeno instaurado. Ou ainda, como se do invisível subjacente houvesse a 

silhueta do possível, do provável, do fenômeno, e eu despejasse-lhe uma tinta de 

letras, reveladora. As palavras estavam sendo criadas no momento de exposição a 

essa música do pulso, uma sinfonia de elementos diversos, sem tempo, distinção 

entre cor, som ou memória. As palavras estavam sendo inventadas ali mesmo, no 

grito do cachorro, e a escrita era mero veículo condutor, de dor ou melancolia, das 

imagens que eram visíveis e invisíveis dentro-fora de mim, dos outros, de um “eu” 

nos outros e de outros de mim. É desse pulso que se dá o que chamo de corpo-

texto, mais que um membro fantasma, um duplo igual que me define enquanto 

testemunha, interator e cúmplice de minha não-minha existência.  
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2.2 Ao Meio-dia  : a experiência da escrita em "A via: Passageiros"  9

Meio-dia e não quis enxergar.  

Protegeu-se de lentes baratas, que ao longe, até passariam por marca de grife, 

dessas de vender conceito e modus vivendi.  

Sol sobre as cabeças, e quis tolerar-lhe a presença.  

Exceto pelas sombras espalhadas, multiplicando multidões e a temperatura febril; o 

ânimo da rua era impassível. Inverno ou verão, as expressões, percursos e 

princípios era sempre os mesmos. Nenhuma alegria sobressalente pelas roupas 

mais libertas; nenhum pedinte em menor auto-flagelo; nenhuma aflição poupada.  

Tudo mais claro e contrastante à luz radiante do meio-dia.  

Será que era aquela a intenção do Sol? Sadismo? Melhor mesmo proteger-se dos 

raios UVB, ultraviolentos. Iluminar o escurecido é quase crime. Sol condenado...   

Talvez a cidade não quisesse mostrar-se assim tão nua. Total invasão de 

privacidade!  

A cidade combinava com noturno , quando se podia atentar mais aos faróis, aos 

luminosos, aos medos de assalto e afins. A cidade estaria protegida de julgamentos; 

e os mais lúcidos, seguros de não serem acometidos por consciências 

contundentes.  

O meio-dia era sacana, com seus meios-termos e permissividades de convivência 

surreal: em uma mesma calçada, flores e pestes. Não, não ratos; homens 

rastejantes.  

Se meios-dias prestassem, não admitiriam tal convivência.  

Então os óculos escuros, os mesmos de Raul, tinham outro significado: eram mais 

que proteção; substituíam lágrimas.   

O nó na garganta crescendo de amígdalas. A porra dos óculos estavam sendo 

menos eficientes do que esperava. Ar restrito, de poluentes e alvéolos semi-

produtivos.  

Ao meio-dia, tudo a meio-termo; nem corpo capaz de ser involuntário. Cada célula 

deveria ser vigiada; caso contrário, a meia-vida seria instituída.  

Não queria mais viver ao meio-dia, o meio-termo da meia-vida, a meia-foda das 

lentes cinqüenta por cento funcionais. Ultraviolentas... Talvez as lentes 

 BELLICIERI. Fernanda. Crônicas da cidade crônica9
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compartilhassem da tramóia luminosa de fazer saltar verdades permissivas de flores 

e pestes. Viventes de mesma calçada. 

Nó garganta. Tinha a impressão de que seria necessário bisturi. Impressão de que 

seria necessário arrancá-la.  

E foi uma gota, evaporada assim que lhe tocou os cabelos ardidos; que nem chegou 

a  refrescar pensamentos. Uma ponta indolor de um úmido interrogativo. Aonde, 

afinal, haveria espaço sobrevivente fluido, no desenho da cidade? E a gota parecia 

pura; ao menos o tocara como bênção. Uma gota incidindo pensamentos. 

Olhou para cima, esquecendo-se do meio-dia a pino. Encarou lentes ultraviolentas, a 

intensidade certeira dos meios-termos de Sol; as verdades parciais da luz, admitindo 

convivência compartilhada, entre seivas e cinzas.  

Foi espantoso; esperava visões de fim, punição de cegueira absoluta. Esqueceu-se 

de que talvez sóis fossem imprevisíveis, apesar de esconderem-se em repetitivos 

crepúsculos e entardeceres. Sóis jamais projetam as mesmas sombras.  

E Sóis não antevêem cenários não iluminados. Aquele meio-dia chorava, gelo seco 

cutucando idéias sob lentes. Lágrima sobressalente. Talvez não tivesse sido 

proposital expor, ao meio-dia, felicidades forjadas daquela gente, cinqüenta por 

cento oxigênio, cinqüenta por cento fuligem. Apenas um terço de alvéolos.  

Um Sol decepcionado, quase eclipse voluntário. Um luto e única gota gélida 

escolhendo, ao acaso, o observador que tentava poupar-se das visões meio-flores, 

meio-pestes.  

Um Sol envergonhado, desculpando-se por dar a luz às aberrações desvendadas às 

doze horas. Meio percurso.  

Todos aqueles urbanos na mira de um Sol desolado; guiados às cegas e lentes 

violentas, por uma estrela desorientada. Afinal, fora em parte responsável pela 

denúncia dos meios-termos da justiça humana. Afinal, fora frustrada a tentativa de 

colorir o caos. Uma pena... O Sol não esperava falhar.  

Pingou única gota; e se chovesse em milhões, seria indiferente. E se chovessem 

milhões, ainda assim se cumpriria  a miséria . Inverno ou verão traziam os mesmos 

passos, percursos e expressões.  

Por isso o Sol poupou-se: uma única gota. Escondeu-se entre nuvens e qualquer 

outro pretexto. Apagou-se, empalidecendo em alguns tons a paisagem.  

Ninguém notou, exceto o observador escolhido, escorrido pela gota herdeira.   
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O homem iluminou-se; entendeu, agradecido, as mazelas de luzir. Sentiu-se até 

aliviado; afinal, seu problema único eram os olhos mais hábeis. Qualquer cegueira 

inventada, ou mesmo pálpebras, funcionariam. Já o Sol, pobre Sol... e sua culpa de 

fazer fazer gelar. A.Sina: expor, indefinidamente, flores e pestes, equivalentes, sobre 

o mesmo concreto.   

Figura 17:  BELLICIERI. Maria Lúcia. Ilustração do texto “Ao meio dia“ 

Fonte: arquivo pessoal, parte integrante do cenário virtual da montagem de “A via: Passageiros" 

Somos todos, os passageiros da cidade que sentimos ser irreparável, que nos 

transpassa e perfura, oferecendo a preço acima de mercado, o monóxido, apenas 

para hiperfaturar desejos de mais oxigênio.  

Foi exatamente essa falta de ares e outras entranhas, até estômagos, que deu 

vida à idéia de criar uma alternativa comunicacional que fizesse a mediação entre  

minhas impressões e o concreto que, em tese, talvez sentisse a mesma angústia 

crônica pela impotência diante do que não é mais hipótese, mas característica da 
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realidade urbana: o sofrimento de seus pares. Desse cenário-cidade surgiu um 

personagem: o autor. Aquele mero espectador que me configurava, despiu-se de 

seus óculos escuros e, disposto a estripar o medo protetor de retinas que cegava e 

era sedativo a seu incômodo com os retratos tristes, muniu-se letras. Trocou as 

lentes falhas pelo papel.  

Baseada na realidade vivenciada todos os dias, passageira de meu trajeto 

casa-trabalho, no caos urbano de centro da cidade de São Paulo, passei a 

desenvolver textos ficcionais. E de fato, aquilo que me incomodava (a pobreza, o 

asfalto sujo, a falta de ar puro, a criança congelada pedindo moedas e fumando 

cigarro), a realidade que os óculos escuros não mais escondiam, tornou-se menos 

fardo e aliviou-me a sensação de impotência. Não tinha como resolver a cidade, mas 

dissolvê-la e misturá-la a verbos, sensações, poeira, cal e concreto, era construir 

uma nova cidade em mim, uma cidade-denúncia. Era concretizar meu papel como 

ser-humano; e mais que propor ou contestar uma hipótese, remeter à solução: o 

primeiro passo era enxergar o que jamais deveria ser visto.   

Os textos foram, inicialmente, uma forma de antídoto, um alívio à dor de fingir 

que não se sente nada quando se passa ao lado de um corpo vivo, quase morto, na 

calçada da Rua da Consolação (o centro de São Paulo é cheio dessas ironias...). E 

aos poucos as letras de distração consoladora tornaram-se compromisso. Cada 

imagem implorava para virar papel e letra. Se as registrasse fotográficas não teriam 

o mesmo impacto, pelo menos o tal impacto consolador que me exigia a 

consciência. Escrever as prováveis histórias daquelas pessoas que circulavam e 

assinalavam a cidade como caos, era exercício de compaixão; o mínimo de alma 

que poderia ofertar, já que meus trocados ou bons-dias nunca bastariam. Tentar 

entender a lógica da falência humana era o que mais me cabia, do alto de meus 

saltos de classe média assaltada em sua identidade conciliadora, que não por ser 

vítima fica redimida de ser também um algoz. O paradoxo invencível e inafiançável 

da estrutura da entidade urbana.  

Arrendei partes e partes da alma às calçadas de consolo. E foram muitos os 

personagens que ganharam-me entranhas: mulheres e seus filhos, velhos e seus 

cancros, jovens cujos olhares desistentes já denunciavam mortos, prostitutas, vira-

latas: um sortimento infindável de almas como a minha, passageiras.  



                                                                                                                                 �  106

À mesma época, entrei em contato com a pesquisa "O Tesouro do morador de 

rua: um diálogo possível", da professora Doutora Hânia Cecília Pilan, que pretendia 

estabelecer um diálogo entre os objetos apropriados pelos moradores de rua de São 

Paulo, neste início do século XXI, e as formas elaboradas de apropriação das 

Vanguardas artísticas do século XX. O material de pesquisa, além da consistente 

base bibliográfica, contava com uma aprofundada pesquisa de campo sobre o 

homem em situação de rua. Deste contato em diante houve um reposicionamento da 

minha própria produção que encarava talvez como artística, ou meramente 

terapêutica. Passei a considerá-la de fato como pesquisa. Por que não?  

E aquilo que antes se configurava mera via de passagem do meu cotidiano, 

passou a indicar-me caminhos. Deveria haver um processo de validação, 

inicialmente minha, daquela experiência que, de fato, íntima, mas também pública. 

Afinal a construção dos textos a cada palavra, pautava-se em um laboratório de 

sensações e relances que colhia, imateriais, daquela gente tratada resíduo, e tão 

próxima, que dividia comigo as mesmas ruas de consolação, monóxidos, e quem 

sabe, esperanças. Quem eram aquelas pessoas? Jamais talvez viesse a conhecê-

las, mas as significava naquilo que tinham como essência: a margem.  

Quase um dever cívico devolver minha versão da cidade à cidade. Era o meu 

Tesouro. Tal faziam os moradores de rua da pesquisa de Hânia Cecília Pilan, que 

transformavam, intencionalmente ou não, o resíduo em obra de arte, eu 

transformava a dor e a compaixão diante dela, em poesia, sem a pretensão de ser 

Arte, mas apenas alívio, voz e denúncia. A denúncia, sim, muito intencional, tal 

pretendiam as Vanguardas do início do século XX, às quais Hânia relacionava à 

produção dos moradores de rua.  

Foi só a partir daí que passei a reconhecer a busca do ser humano por 

entender seu entorno e posicionar-se ante as diferenças, como um verdadeiro e 

válido trabalho de pesquisa. Por que não trocar um pouco do perfume sóbrio das 

verdades conhecidas e absolutas pelo debruçar-se em ruídos, experimentações, 

faróis congestionados e vida, e fruir a inesgotável textura da cidade?  

Claro que não estamos falando de uma sensibilidade gratuita, um 

experimentalismo amador, um do-ré-mi ou algo correlato. O experimental também 

possui metodologia e, sobretudo, objetivo; no meu caso, libertação do autor e 

assunção de sua visão de mundo através do mundo. A libertinagem concedida pelas 
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letras permitia que o oculto aos olhos fosse revelado. E a maior satisfação era a 

ideia de resgatar dignidades através das linhas-entrelinhas cuspidas das minhas 

impressões sobre as imagens oferecidas por aquele contingente de pessoas que, 

ante a minha lógica de individualidade nascida do discurso (novamente) conciliador 

da classe média, encontravam-se alheias a qualquer referencial do que eu 

considerava digno. Uma homenagem de letras a quem talvez nem soubesse 

escrever ou pronunciar o próprio nome. Um obrigada por fazer-me entender alguns 

aspectos do humano, ainda que obrigada. Obrigada, mesmo que eles nunca 

viessem a saber...  

As letras seriam uma forma de recompensá-los, consolando-me; um resgate a 

dignidades múltiplas, pois aos poucos percebi que o sentido de dignidade que eu 

estava tentando resgatar era o meu. O que tentava salvar, dissecando o cadáver da 

cidade, em letras, era, acima de tudo, a minha dignidade gasta por fingir não 

enxergar o que até para meu senso burguês conciliador era, no mínimo, injusto: a 

desigualdade e a assepsia de pessoas, que não eram causadas por sorte, unção de 

uns, ou qualquer motivo místico ou determinista. A causa mortis da cidade enterrada 

viva no asfalto era o tremendo descaso e a falta de compromisso não apenas social, 

mas do humano para com o humano. 

Quando ímpeto criativo e compaixão estética foram assumidos como objetivos 

do autor-observador, e mais ainda, validados pelo homem pesquisador, instaurou-se 

um jogo, cuja vitória estaria na conquista do outro através de si mesmo. O exercício 

era diluir-se observando aqueles homens e mulheres quase que nascidos de mãe-

rua e, a partir do processo de partilhar-se em muitos, tê-los raiz de um novo eu, 

alcançar um novo sujeito em letras. Um jogo, em que o indivíduo passou a delinear-

se em personagens e, só a partir daí, conseguir uma certa identidade como autor. 
Esse novo sujeito que nasceu-me da lida com minhas próprias impressões 

acerca do outro e da realidade de entorno é tanto mais rico quanto íntegro; ainda 

que sujo do asfalto da realidade que se quer negar. Exatamente no mesmo asfalto 

da realidade em que construo minhas ambições e histórias, o outro ergue em 

orgulhos uma favela, ou ainda um terceiro se deita, descrente, escondendo-se da 

luz, em sua caverna improvisada de caixa papelão. No jogo de decifrar o outro, 

nasce-me como autor, um sujeito mais limpo, pois amplo, e incessantemente 
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compreensivo. Um sujeito que precisa reviver o próprio corpo na atemporalidade de 

ser outro e si mesmo, concomitante e quanticamente. 

E foi nesse jogo, em uma espécie de vascularização das interfaces de contato 

entre "realidade" e percepção, que descobri, apenas percepção, que surgiu a idéia 

da montagem de uma peça teatral performática baseada nos textos produzidos. O 

teatro como interface de comunicação entre a cidade que havia recriado e escolhido, 

e a cidade que não se escolhe. A mediação entre o lugar, e os lugares múltiplos de 

apropriação de cada um daqueles que, como público, receberiam minha cidade, 

acolhessem-na ou não. Mediação e confronto. 

Surgiu a necessidade de operar em algum nível de linguagem que traduzisse o 

cenário-texto, fruído da textura da cidade, de uma forma não tanto teórico-analítica  

apenas verbal ou descritiva, quanto poderia suscitar-me a porção acadêmica do 

homem pesquisador; mesmo porque não teria propriedade para isso e nem a frieza 

doutoral necessária para analisar o outro como objeto de estudo, uma vez que já 

havia me apaixonado pela causa de defender a dignidade daquela gente que não 

era mais aquela gente, era minha gente, e minha também a dignidade a ser 

defendida como sujeito transformado. Nenhuma escritura melhor para fazê-lo do que 

o teatro-denúncia, a cena, a Performance, “ […] palavra cujo prefixo e sufixo 

combinados sugerem o exercício de um esforço em vista da consumação de uma 

forma […] (ZUMTHOR, 1995, p. 140), denunciando-me enquanto sujeito de ação 

ancorado explícita e vorazmente na existência.   



CAPÍTULO 3 

TEXTO- CORPO: A CENA  
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 No capítulo “Texto - Corpo: a cena” passo a dissertar sobre como encontrei 

formas de tornar os “corpos-textos”, materializados, expandidos em códigos que não 

apenas o verbal, encarnados novamente corpo, devolvidos cena. Aqui entramos na 

esfera da construção dos personagens encarnados, pelo autor-ator e; 

inevitavelmente, na discussão sobre protagonismo, palco, tempo e outras variáveis 

que envolvem a estruturação cênica.  

A cena já existia, enquanto texto, em mim, de mim, através de mim, em resíduo 

verbo; mas havia sido experienciada, revivida, imaginada, colorida, recortada, 

aproximada, tudo fora-dentro, nos limites de meu corpo. Agora o desafio, que 

também advindo de uma necessidade de meu corpo-texto ser-existir no mundo, 

seria trazer o verbo à voz, aos braços, aos movimentos, ao corpo encarnado texto, a 

partir de um texto encarnado pelo corpo.  

 Estamos inexoravelmente no campo da Performance, muito mais do que no 

campo da dramaturgia tradicional; afinal, meu texto inicial, o corpo-texto, aquele que 

me descrevia em linhas profundas, as cicatrizes, o menino do farol, seu caco de 

vidro, meu frio na barriga, não obedecia a Aristóteles em sua tenacidade narrativa, 

nem objetivava um ethos preciso ao leitor; objetivava apenas satisfazer uma 

necessidade intrínseca a meu próprio processo de escrita: posicionar-me no mundo. 

Esse o Teatro denúncia pelo qual clamavam meus personagens já encarnados, via 

texto, em meu corpo: mais que representação, existência.  

 E esse tipo de texto, muito menos do que dramatúrgico e de muito pouco 

intento de atender a algum público ou regra que não a própria estrutura que faz dele 

texto a ser existido de algum contexto ao corpo que nele se debruça, atendia, 

egoísta (e também compassivamente), como todo senso de unidade, à minha 

necessidade de estar autor no mundo. O intento da materialização deste corpo-texto 

em cena tinha muito menos preocupações com encaixe nos moldes do teatro 

tradicional, ainda que minha formação como atriz assim o indicasse.  

 Desse modo, apesar da incipiente consciência sobre o exercício performático, 

quando de meus primeiros experimentos corpo-textuais, estava sendo lançada ao 

território da Performance enquanto linguagem e ideologia. E através da Performance 

meu corpo-texto exerceria, resistente, a tal existência. 
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3.1 Entre o Teatro e a Performance  

Mas o que caracteriza conceitualmente a Performance? Como se diferenciam 

Teatro tradicional e Performance? Tal percurso, do Teatro tradicional à Performance, 

em seu viés tanto prático quanto conceitual, foi sendo, aos poucos, construído e 

refletido em meu trabalho autoral e na assunção dos objetivos deste trabalho 

autoral, tanto como artista ou sujeito de expressão (como prefiro definir), como 

enquanto pesquisadora e, portanto, também sujeito de expressão; bem como na 

óbvia e indissociável, apesar de pouco reconhecida academicamente, assunção da 

intersecção entre esses sujeitos. Tal trajetória é análoga ao próprio processo de 

validação da Performance enquanto Arte e enquanto modo procedimental 

investigativo humano de lida com questões filosófico-antropológicas, através da 

linguagem.  

A Performance enquanto Arte (ou forma de expressão) e linguagem é 

resultante de diversas forças sociais, políticas, estéticas, culturais e, talvez, tenha se 

configurado como a forma artística mais legítima no sentido ideológico, como usado 

pelas vanguardas: combativo-reflexivo. Uma tentativa de "correção" de um mundo 

em que o homem vendeu-se e, despido de valores humanos, caráter, articulação e 

opinião crítica, busca adquirir-se a si próprio, já objeto, em latas de refrigerante, 

gomas de mascar e conceitos de marca. Um homem que usa sua 

contemporaneidade para, irracionalmente, desperdiçar o próprio tempo, tendo como 

álibi o falso sentido de resgatá-lo transformado em aquisição de mercadoria. É de 

encontro a essa alienação que segue a tentativa de denúncia na Performance que, 

por seu caráter de espelhamento para muito além da representação, é um grito à 

consciência de uma humanidade que ainda se exerce humana, colidindo o 

estabelecido, em um retorno de si a si, altamente subjetivado.   

Existencial, uma linguagem que busca traduzir o universo cotidiano em 

potência de estar presente, a Performance, enquanto autoral e volátil, parece indicar 

o caminho a um presente-futuro para a Arte ou para, talvez, seu redirecionamento 

enquanto conceito e prática.  

Em termos sociais e contextuais, a Performance  surge enquanto força 1

contestatória, geralmente ligada à voz de um grupo ou grupos de indivíduos com 

propósitos para além do simples exercício e experimentação da linguagem; embora, 

 Uma descrição cronológica da história da Performance enquanto linguagem encontra-se 1

em Apêndices.
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claro, a linguagem seja o elemento o que os una, afinal um protesto performático é 

mediado pelo exercício da linguagem.  

De seus primeiros indícios enquanto sintoma do descontentamento e 

necessidade de transformação de um homem contaminado por sua historicidade em 

crise e descrença, em 1909, quando do manifesto Futurista de Marinetti, por "um 

tempo em que a vida será obra de arte" e “por uma Arte que álcool e não bálsamo" , 2

até as décadas seguintes, o conceito de Performance como "a Arte do agora”, 

sobretudo por características de mercado de Arte e mudanças nos processos de 

mediação, foi sendo, senão modificado em sua raiz enquanto espaço discursivo 

contestatório, ampliado; abarcando diferentes modalidades de expressão. Muitas 

tangenciando a tênue linha que separa o tempo performático do tempo real, e o 

exercício da linguagem, da existência propriamente dita. E assim, paradoxalmente, 

questionando, via exercício de linguagem, a validade, tanto deste exercício quanto 

da própria existência; fazendo com que, em amplos aspectos e também na prática 

da lida com a expressão, os sujeitos colocassem (e coloquem) em jogo os 

significados da Arte e, por conseguinte, da Performance enquanto Arte.  

Existe uma clara ligação entre o propósito da Fenomenologia existencialista e o 

exercício da linguagem na Performance: validar o processo, a experiência, e não 

torná-lo memorial, um documento de consulta, um atestado via de regra. Assim 

como a existência, a Performance e a Fenomenologia de Merleau-Ponty (ainda que, 

esses últimos, enquanto conceitos e, portanto, posteriores ao sentido de existir) 

legitimam a atualização incessante do sujeito, porque ancorados na própria 

encarnação deste. Não há como ser diferente, não em se tratando da experiência e 

intenções vivas do sujeito de ação, via linguagem. Instituir ou categorizar formas de 

expressão, apenas por motivo de validação epistemológica, é criar um confronto 

entre o sujeito e sua liberdade perceptiva antes que ele próprio a exerça. Não há 

linguagem prévia ao sujeito, mas um sujeito que se constitui, também, via 

linguagem; o que está inevitavelmente ancorado no tempo de atualização deste 

sujeito (a existência encarnada), e não pode ser programado, apenas mediado pela 

linguagem, não determinado por ela.   

 Expressões do próprio Marinetti, citadas no livro "A Arte da Performance", de Roselle 2

Goldberg.
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[…]O que sustenta a invenção de um novo sistema de 
expressão é então o empurrão dos sujeitos falantes que 
querem fazer-se compreender e que retomam como uma 
nova maneira de falar restos gastos de um outro modo de 
expressão. A língua é toda acaso e toda razão porque não 
existe sistema expressivo que siga um plano e que não 
tenha sua origem em algum dado acidental, mas também 
não há acidente que se torne instrumento linguistico sem 
que a linguagem tenha insuflado nele o valor de uma nova 
maneira de falar, tratando-o como exemplo de uma regra 
futura que se aplicará a todo um setor de sinais […] 
(MERLEAU-PONTY, 1974, p.49) 

Mesmo que atualizada em seus modos de mediação, sobretudo devido à 

mudança na lida com a linguagem por influência da tecnologia e do aparato digital, o 

que persiste em termos de ideologia na Arte performática ou intencionalidade da 

Performance, ou na Performance enquanto intencionalidade do sujeito, é o objetivo 

de experimentação do sujeito enquanto sujeito, em um abarcamento de suas 

questões humanas, da fisicalidade à filosofia, em tempo real, antes que este sujeito, 

sujeito ao contrato social, revista-se de conceito para exercício memorial do tempo 

ou, em outros termos, antes que represente, inclusive a si mesmo. Talvez aí esteja a 

linha tênue divisória entre o que se instituiu enquanto Teatro e enquanto 

Performance, e enquanto vida e enquanto Performance. A consciência performática 

se dá no sujeito como uma espécie de dobra que não se diferencia de um si e que, 

portanto, é capaz de operar o tempo presente não enquanto resgate de 

significâncias prévias ou representações, mas que abarca em um único centro auto-

referente de localização, o corpo, a auto-revisão no agora, em um estado de difusão 

entre “sujeito-sujeitos" (um só) de atualização constante, e portanto, 

inalienavelmente transformador deste “sujeito-sujeitos" que performa, em cena e em 

cena, palco arena ou simplesmente no limite de suas quatro paredes privativas de 

concreto. 
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3.2 Indicadores do dado performático em análise nos Textos-corpos 

E foi em direção ao impulso performático enquanto pulso, através da lida com 

as transposições de existência-resistência, para corpo-texto e para texto-corpo, que 

foi sendo desenhado em mim, ao passo em que me desenhava pesquisador na lida 

ativa  com a linguagem, um método. Ou uma espécie de método, já que considerado 

dentro de suas limitações enquanto método, decorrentes da subjetividade que 

carrega a autoria quando se trata de construção de linguagem; apesar de toda 

ciência dita humana que se apresente enquanto método não estar para além do 

subjetivo e autoral.  

Método apenas porque capaz de delinear-se em alguns elementos estruturais 

passíveis de comparação, os quais denomino temas transversais indicadores das 

relações entre códigos e linguagens, ou ainda, variáveis no algoritmo da concepção 

cênica, seja esta inclinada à estetização calculada e prévia (aproximando-se do 

dado teatral), seja inclinada ao ritual e à resposta situacional imediata enquanto 

forma de expressão (aproximando-se do dado performático). E, para fins desta tese, 

uma vez que trabalho com a analogia entre percepção nos moldes fenomenológicos 

apresentados por Merleau-Ponty e autoria, uma concepção cênica mais próxima ou 

mais distante do fenômeno de percepção inicial do autor-ator quando da êmese ou 

criação residual de linguagem de um texto de partida ou “corpo-texto", conforme 

abordado nos Capítulos 1 e 2. 

Não cabe adentrar à questão da validação das instituições (significado da Arte, 

relação com mercado), embora inevitavelmente seja este o cenário sobre o qual o 

tema e subtemas da tese debruçam-se: método, Performance, expressão, Arte ou 

não Arte, percepção. No entanto, vale ressaltar que mesmo a validação acadêmica 

da metodologia que proponho é uma certificação mediante exercício da 

subjetividade de um autor-ator, um recorte espaço-temporal de sua percepção 

enquanto testemunho; portanto, imantada de autoral, ainda que absolutamente 

resguardada pela única teoria que a comportaria: a Fenomenologia existencialista de 

Merleau-Ponty, que desdiz de si para provar que está correta e, ainda assim, abrir 

espaços para incertezas. O mesmo intento conferido a meu discurso de articulação 

orgânica da linguagem: via verbo ou corpo, que seja esta linguagem, via um corpo 

que texto, de um texto que corpo. 
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A mesma defesa do fluxo de ser/estar no mundo e a tentativa de uma Arte/ 

expressão que choque e/ou cause estranhamento e reflexão, ancorada em um ser 

autor apropriado de um si autoral, parece estar presente no conceito da 

Performance enquanto essência e fenômeno. A materialidade e a estética artísticas 

em favor de um fluxo do sentir falam tanto à improvisação e à simultaneidade do 

futurismo , ou ao fluxo inconsciente do Surrealismo , quanto à percepção ancorada 3 4

no corpo, em Merleau- Ponty. 

Que corpo é esse, capaz e apto a escrever o espaço? Que texto é esse que 

orienta multidimensionalmente esse corpo ancorado no espaço e que o ancora, de 

mesma forma? A relação sujeito-objeto (o ser/estar filosófico de Merleau-Ponty) 

 Cito o Futurismo por sua experiência perceptiva atenta ao tempo, uma das questões 3

centrais quando me dirijo a um texto de caráter performático e sua necessidade existencial 
de se traduzir enquanto cena.

 Em se considerando alguns movimentos ou tendências das Vanguardas em sua função 4

enquanto transformadores e catalisadores da discussão de questões contemporâneas "na" 
e "fora da" esfera da linguagem, o Surrealismo, em seus conceitos de fluxo do inconsciente 
e menor apelo à razão na elaboração da mensagem ou conteúdo expressivo é destaque 
para a proposta desenvolvida neste trabalho. A validação racional que geralmente é cobrada 
quando se trata da análise crítica de uma obra, ou ainda academicamente, é 
contraproducente ao trabalho expressivo no que concerne ao artista/sujeito de expressão. O 
Surrealismo e a Vanguarda em geral, nesse sentido de quebra da necessidade de aval, são 
citações oportunas, mesmo em se tratando de estarmos, o ambiente desta tese e o 
ambiente vanguardista referido, em contextos históricos diferentes. De fato, as questões 
humanas, para além do tempo, acabam sendo sempre as mesmas e as instituições 
balizadoras em suas assunções pouco criativas (ou talvez criativas demais, por fazerem 
deter ou ao menos fingir que detêm o que é possível ou plausível em termos de expressão 
de um sujeito, como se a subjetividade pudesse prestar-se a isso) gravitam à sombra de um 
suposto poder curatorial que se alimenta das sobras do verdadeiro potencial expressivo 
humano, já que inibido por este mesmo poder que parece qualificá-lo, na verdade, 
quantificando-o. Ou talvez, menos do que inibir-se de fato, o humano use como álibi o poder 
curatorial para fingir inibir-se em seu uso pleno da linguagem, uma ferramenta de 
desdobramento da consciência na tentativa de entendimento-estadiamento desta e seus 
fatores determinantes e indeterminismos. Talvez o humano não consiga ainda lidar com isso 
e, portanto, mais fácil esquivar-se, mais simples refugiar-se na curadoria, nas instituições, 
na esfera do que é público e compartilhado por senso comum, acenando apenas um 
ascenso ao privado-compartilhado, derivado de um senso incomum, aquele do qual deriva-
se por si, em si, um sujeito; ainda que inserido de contexto. Voltaríamos aqui (sempre) à 
esfera existencialista de Merleau-Ponty para fazer valer uma existência capaz de lidar com o 
paradoxal da constituição do sujeito, assumindo-o enquanto dual-unidade, mas jamais 
desintegrando-se de seu viés enquanto unidade inserida de contexto. As Vanguardas foram 
desse tom, de um duplo compartilhado: aquele que inserido contextual e enquanto sujeito 
histórico mas, acima de tudo, enquanto sujeito capaz de articular-se a si mesmo e seu duplo 
enquanto sujeito histórico e não, enquanto inserido e distante, enquanto meta-dado de um si 
em suspensão; quase um outro (de um tangente-coincidente) na consciência de um si. E 
essa relação nos diz da persona temporária (e de um constante temporário, porque sempre 
atual) de que se reveste o sujeito de expressão enquanto ator-autor de seu próprio tempo. 
Essa relação nos diz do sacerdócio (por falta de outra palavra, ou talvez por necessidade de 
pleno uso dela em seu mais irrestrito sentido, como talvez dela não se faça) do performer. 
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imbricados, quase coincidentes em opacidades-transparências, relaciona-se com a 

consciência desveladora desse homem ou artista performático que exerce a si 

próprio enquanto essência investigativo-performática; e é esse o tom que dita-me a 

intencionalidade na criação de narrativas e personagens que posso ousar enquanto 

autor-ator, enquanto livre-arbítrio da necessidade de experimentar a alteridade de 

um corpo próprio em meu próprio corpo. Mais do que qualquer resultado, interessa o 

processo e o que dele se cria, residual ou resultantemente. 

Uma das grandezas do pensamento e da arte moderna é ter desfeito 
os falsos laços que uniam a obra válida e a obra acabada […] a permissão 
de não acabar não é necessariamente preferência dada ao indivíduo sobre 
o mundo, ao não significante sobre o significante, ela pode ser também o 
reconhecimento de uma maneira de comunicar que não passa pela 
evidência objetiva, de uma significação que não visa a um objeto já dado, 
mas o constitui e o inaugura, e que só é prosaica porque desperta e 
reconvoca por inteiro nosso poder de exprimir e nosso poder de 
compreender. (MERLEAU-PONTY, 1974, p.39-40) 

Os elementos ou parâmetros comparativos referidos anteriormente se farão 

presentes na análise de cada um dos textos-corpos (trabalhos autorais 

desenvolvidos) apresentados ao longo dos capítulos, enquanto temas transversais 

indicadores das relações entre códigos e linguagens, conforme já citado, e 

resultantes diretos da influência do fator tecnologia, que perpassa de diferentes 

formas, todos os trabalhos: 

- A via: Passageiros : análise no Capítulo 3 

- Pussy Jane Allsteam: análise no Capítulo 4 

- Ata-me: a angústia do precário : análise no Capítulo 5 5

- Fluxo-sonoridades: análise no Capítulo 5 

- Alchemedia História das rosas: análise da proposta e processos no Capítulo 5   

 Texto de Wilton Azevedo.5
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Figura 18: Relação entre os trabalhos analisados na tese, sob a incidências dos parâmetros 
estabelecidos (ou variáveis incidentes no algoritmo cênico) e em função da variável tecnológica 
transversal. 

Fonte: autoral, desenvolvido para a tese. 

Tal separação em indicadores  (ou critérios de análise) é, de fato, de caráter 6

didático e serve para fins de pesquisa para elucidação do método ou processo 

evidenciado nesta tese, primordialmente empírico: transposição de códigos e sua 

 A análise de meu trabalho prático, que inevitavelmente advém de um estado reflexivo 6

enquanto sujeito de expressão e lida com a linguagem, possui alguns traços essenciais, 
parâmetros ou indicadores de minha relação específica, subjetivada, de transposição verbo-
cena ou o que denomino corpo-texto a texto-corpo. Tais indicadores podem ser utilizados, e 
de certo o serão, para elaboração de outros trabalhos, já que se estendem "antecipando-se 
a" e "procedendo" parte de meu processo reflexivo sobre minha própria prática enquanto 
sujeito em dobra constante de si mesmo que, em sua consciência de si enquanto 
consciência, segue transformado e transformando, confrontando-se como sujeito de arte/
expressão e, ao mesmo tempo, enquanto apenas sujeito vivente. Pode-se falar em 
“practice-led-research/research-led-practice” em um processo constante e co-dependente 
entre prática e teoria, invariavelmente vivo e transmutador. Sobre o tema pode-se verificar 
uma base interessante em <http://www.creativityandcognition.com> 
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expansão sob forma de cena. A separação entre os elementos serve apenas para 

maior entendimento estrutural das questões abordadas, afinal cada qual dos 

indicadores selecionados exerce influência direta sobre os outros; por isso, em 

muitos momentos, as análises dos trabalhos por um indicador, podem extrapolar 

para questões pontuadas nos demais. Sobretudo porque os critérios aqui delineados 

surgiram do percurso e reflexão teóricos advindos da prática e posterior análise, da 

concepção à execução dos trabalhos, não tendo sido ferramentas para seu 

desenvolvimento. Podem sim, ser, como inevitavelmente o serão, ferramentas  

(jamais regras) para reflexão que influenciará a concepção e execução de trabalhos 

futuros, o que também é o intuito desta tese, afinal todo conhecimento constitui o 

sujeito, assim como é constituído a partir dele.  

O desdobramento do estudo e percurso teóricos envolvendo os trabalhos 

práticos aqui desenhados teve como resultado, na tese, o Capítulo 5: a proposição 

de uma performance, Alchemedia História das rosas (citada anteriormente no quadro 

de trabalhos analisados) configurada a partir da reflexão sobre o método de trabalho 

que tem sido executado e suas linhas delineadoras propostas, mas retornando ao 

ponto de partida da validação mediante experimentação do sujeito, mediante a 

prática. Caso contrário, a tese não teria sentido e se desfaria de seu objetivo inicial 

de reiterar a autoria enquanto fenômeno ancorado em percepção e no tempo 

expressivo atual do sujeito mediado por códigos, não refém destes; pois, ainda que 

os códigos e a linguagem estejam presentes como constituintes deste sujeito, em 

tempo real, não o precedem. E é ancorada nesse quesito laboratorial que se delineia 

a tese, verificando a prática, refletidamente, mas jamais a condicionando ao refletido 

previamente. Toda e qualquer conclusão, em se tratando de produção de linguagem 

e, sobretudo, de linguagem performática, deve ser caminho, deve estar em 

processo .  7

 Nesse contexto, de experiência subjetiva e da reflexão advinda de uma 

prática-teórica, os indicadores ou critérios de análise que serão utilizados para 

comparação dos trabalhos autorais a seguir, no que diz respeito à sua maior ou 

 Renato Cohen em seu trabalho enquanto performer e pesquisador nos oferece uma visão 7

do “work in process” enquanto caminho de desvelamento da mitologia pessoal do performer 
ou autor-ator, o que interfere/motiva a vivência e estadiamento de um personagem (mesmo 
que si mesmo) . De certa forma, o que Renato coloca como work in process é aderente ao 
que proponho, para efeitos desta tese, como tempo de exposição ao personagem, 
sobretudo sob o aspecto de construção de sua gênese ou conectoma. 
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menor aproximação da linguagem performática, em suas variações, são os 

seguintes:  

Palco: índice do nível de estetização ou ritualização da cena e da organização 

entre seus elementos cênicos, elencados ou não em hierarquização de códigos. A 

constituição material do palco (seus elementos) e sua localização topológica 

enquanto palco também sinalizam quanto mais direcionado ao dado performático é 

um trabalho.  

Protagonismo cênico, de autoria e de fisicalidade: índice do deslocamento 

ou aproximação do foco central da cena, do ator/performer, do ator ou do autor. Em 

um monólogo ancorado no autor-intérprete ou performer temos o protagonismo 

extremamente centrado no sujeito de ação/expressão, tanto em termos de autoria 

quanto em termos de fisicalidade, o que se aproxima mais do dado performático. Já 

em uma representação de Shakespeare, temos a questão do protagonismo 

descentralizada: o protagonismo do autor do corpo-texto em código verbo (texto) 

não coincide com o protagonismo do sujeito de ação/expressão, o que se aproxima 

do dado teatral.  

Tempo de exposição ao personagem: diz respeito ao tempo de convivência e 

tipo de relação entre o intérprete (no caso desta tese autor-intérprete) e o 

personagem. Aqui entra em discussão a relação transparência-opacidade, que pode 

acontecer tanto na experiência autoral do performer, ou seja, daquele que concebe a 

obra e a corporifica, ou a corporifica em tempo real e atual; quanto para aquele que 

interpreta um personagem criado por um terceiro. Os níveis e o tipo de contato 

diferem, mas sempre estamos na esfera da transparência e opacidade de um sujeito 

de expressão, seja ela autor ou não do personagem.  

Nível de decantação da narrativa, em códigos e em unidades dramáticas: 

a metáfora empresta das regras da química, a separação condicionada ao fator 

tempo, de substâncias distintas. Para fins desta tese, “decantação" refere-se tanto à 

separação entre códigos quanto em unidades dramáticas que uma experiência 

estética, no caso, na esfera das artes performativas, sugere. Quanto maior o nível 

de separação (maior decantação da cena) entre os códigos verbal, visual e sonoro, 

em uma cena (por exemplo, uma fala do ator que se distingue de uma música de 

fundo) e maior a independência e dissociação entre os elementos cênicos de 

composição, em diferentes códigos, mais próximos estamos do teatro tradicional e 
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da hierarquização entre elementos. Quanto mais interdependentes e 

desierarquizados os códigos em uma cena, mais em âmbito performático e também 

ritualístico estamos, menor o nível de decantação da cena em códigos. Assim, 

quanto maior o envolvimento da ferramenta tecnológica enquanto agente 

potencializador da criação de uma ambiência cênica (não um cenário), menor o nível 

de decantação da cena em códigos. Já em se tratando de decantação da narrativa 

em unidades dramáticas , teremos o quão maior ou menor a possibilidade de 8

retrabalharmos um texto-corpo narrativo fugindo da linearidade, intercambiando suas 

unidades de ação dramática; em outras palavras, o quão mais ou menos modular é, 

potencialmente, uma narrativa.  

 Dessa forma, em resumo, tem-se para fins desta tese: de níveis baixo a alto 

de decantação da narrativa em códigos, de acordo com menor ou maior distinção 

entre códigos na narrativa; e de níveis baixo a alto de decantação da narrativa em 

unidades dramáticas, de acordo com menor ou maior potencial de intercambiação 

entre suas unidades dramáticas, ou maior não-linearidade. Em alguns casos o 

parâmetro nível de decantação da narrativa não se aplica, quando a cena existe 

enquanto única unidade dramática, como em algumas performances generativas. 

Nesses casos pode-se usar o parâmetro “decantação” para análise processual da 

composição narrativa.  

Conforme constatado durante o percurso de pesquisa, produção e análise à 

que a tese se propõe, não existe necessariamente uma relação direta entre níveis 

de decantação em UD’s (unidades dramáticas) e códigos. Por exemplo, uma 

montagem tradicional, multimidiática, de uma colagem das peças de Brecht pode 

possuir um alto nível de decantação em códigos e pode possuir ou não um alto nível 

de decantação em UD’s. Em outro exemplo, a performance seriada em ambiente 

digital, “Pussy Jane”, analisada no Capítulo 4, apresenta um baixo nível de 

decantação em códigos (tudo é dígito), no entanto tem-se o modular em termos de 

narrativa, ou um alto nível de decantação da narrativa em UD’s. 

 Em referência ao fenômeno de decantação em que, de acordo com a variável tempo, os 8

códigos ou unidades de ação dramática decantam-se ou, para efeitos deste trabalho, 
desierarquizam-se, em cena. Exemplo de alto nível de decantação da cena em códigos: 
uma cena em que ficam claras as distinções entre o que é verbo (a fala de um ator), o que é 
áudio (a ruidagem da cidade) e o que é imagem (uma foto de um prédio projetada), cada 
qual fechado em seu signo específico. Exemplo de cena que não se decanta em códigos: 
uma performance de Teatro de Arquivo via software, conforme abordado no Capítulo 5. 
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Figura 19: Diagrama da decantação em códigos em função do tempo (alto nível de decantação)  

Fonte: autoral, desenvolvido para a tese 

Figura 20: Diagrama da decantação em códigos em função do tempo (narrativa tendendo à 

homogeneização). Exemplo de Teatro de arquivo enquanto narrativa expandida potencializada via 
algoritmo). 

Fonte:autoral,desenvolvido para a tese 
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Figura 21: Diagrama decantação da narrativa em unidades dramáticas em função do tempo (alto nível 
de decantação - unidades dramáticas intercambiáveis). 

Fonte: autoral, desenvolvido para a tese 

Figura 22: Diagrama da decantação da narrativa em unidades dramáticas em função do tempo (dado 
performático exponencial - Teatro de arquivo enquanto narrativa expandida potencializada via 

algoritmo)  

Fonte: autoral, desenvolvido para a tese 
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Figura 23: Diagrama da decantação da narrativa em unidades dramáticas em função do tempo no 
exemplo de narrativa linear decantada (baixo nível de decantação). As cenas, para estabelecimento 
da leitura narrativa, devem obedecer a uma ordem específica. A não linearidade, ou a possibilidade 

de decantação, comprometeria seu entendimento.  

Fonte: autoral, desenvolvido para a tese 
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O trabalho que tenho desenvolvido enquanto sujeito de expressão, na 

transposição da intencionalidade expressa em um corpo-texto (um texto enquanto 

resíduo, encarnado de um ímpeto intencional, de um Espírito Selvagem - como em 

Merleau Ponty), à uma cena carregada, em sua intencionalidade própria, do ímpeto 

criativo que a gerou e contaminada de seu pré-texto, imanta-se inevitavelmente das 

características da Performance enquanto linguagem.  

Meu texto-corpo é, em essência, uma cena performática e, em maior ou menor 

grau, pode ser estabelecida e analisada dentro dos parâmetros estabelecidos . Para 9

que esse cunho autoral performático fosse descoberto ou desvelado (e para que se 

desenvolva em exercício constante) houve uma trajetória de entendimento e 

posicionamento enquanto autor, autor-ator, e ator. Um caminho que se inicia no 

teatro tradicional e no envolvimento com a retórica própria da quarta-parede, e vai 

sendo deslocado de seu eixo de sustentação ao ponto em que o exercício da 

interpretação passa a ser uma necessidade de exposição/reiteração do corpo-texto, 

não apenas representação. O objetivo passa do envolvimento estético com a cena 

para um compromisso mítico com o texto, como no processo de transcrição corpo-

texto a texto-corpo na montagem "A Via: Passageiros”. A seguir, uma maior 

explanação sobre os indicadores cênicos propostos, justificando-os em sua 

utilização enquanto elementos de análise neste primeiro trabalho.  

 Sobre a necessidade de parametrizar a cena, importante ressaltar que a iniciativa é válida 9

enquanto tentativa-experiência de reflexão e auto-avaliação, não circunscritamente crítica, 
mas processual. Entender os próprios processos é também desvendar-se em algoritmos 
autorais e motivadores, o que se insere enquanto dado procedimental, mais útil ao processo 
de auto-apreciação e diligência do que ao didatismo por si só. É desse propósito, reflexivo, 
que parâmetros importam para além do óbvio em uma tese de caráter autoral, enquanto 
mais do que instrumentos de pesquisa e retórica acadêmicas que, sim, essenciais, já que 
inseridos estamos, pesquisadores, em um contexto histórico que no discurso imprime seus 
precedentes balizadores. Mais uma vez, sujeitos históricos, balizados; irônica e 
semanticamente banalizados.  
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3.3 A via: Passageiros - o corpo-texto em cena 

No intento de expansão da narrativa e na construção de uma trajetória autoral 

que percorre, via texto como ponto de partida, da dramaturgia tradicional à cena 

enquanto Performance,  tenho desenvolvido modelos experimentais de transformar 

o que chamo de corpo-texto em cena ou texto-corpo. Uma dessas experiências foi a 

montagem da peça, ou performance teatral, "A via: Passageiros”: um compêndio 

narrativo que não obedece a uma lógica linear discursiva; é um apanhado de 

esquetes baseadas em "corpos-textos", de uma escrita descritiva, fenomenológica, 

do cenário interno/externo do autor; autor-intérprete, performer.  

As esquetes têm como linha condutora um narrador onisciente que se mistura 

às situações que observa em seu cotidiano e embebe de si os personagens, tais 

como ele, passageiros, com quem cruza em seu trajeto entre a casa e o trabalho. 

Como descrito no capítulo anterior, os textos ou “corpos-textos”, nascidos da 

necessidade quase involuntária de expressar e atestar minha existência autoral do 

mundo, no mundo, foram ponto de partida para a montagem. Os corpos-textos 

insistiram-me em direção à cena, que chamo de "texto-corpo", trazidos atuais, 

ancorados no tempo performático do agora. 

Figura 24: Folder de uma das versões da performance teatral - Desembuxa produções 

Fonte: arquivo pessoal 
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3.3.1 O Palco e sua relação com a montagem A via: Passageiros 

O topos cênico, o “aonde" da cena, sua tela e espaço em profusão de códigos 

parece, à primeira vista, elemento constituído a posteriori do próprio texto. 

Geralmente opera-se na primazia do verbo e, só posteriormente, atenta-se à 

questão de sua fisicalidade ou localização espacial . Já o cronos, em seu conceito 10

mais amplo (de um tempo entidade, conceito de fim e tempo corrente), faz parte da 

estrutura cênica desde sua concepção. É impossível realizar um texto que não tenha 

ou tenha tido tempo: de escrita, cadência, ritmo, história, contexto, final ou 

finalização. O tempo parece estar impresso à palavra, e a palavra em toda sua 

potencialidade e virtualidade (a ideia de palavra) condicionada ao tempo; bem como 

a leitura, à sua atualização.  

Poeticamente: a palavra se dá através do tempo, e o tempo, através da 

palavra. Ou ainda, a palavra se dá através do tempo, mas o tempo se consome, 

apesar das palavras. A afirmação trata, em última instância, da supremacia do tempo 

em relação ao dado cristalizado; no caso, o texto. O que tal supremacia sugere? 

Que existe no código uma perecibilidade que não detém o efêmero, não o suplanta, 

não tem sua força, não é capaz de retê-lo. É dessa tratativa que surge a minha 

relação de incompletude com o texto somente, mesmo um texto que me resgate as 

entranhas, emético, como classifico esse corpo-texto epifânico. Mesmo esse texto já 

não é mais suficiente para cumprir com a carga do efêmero que me atravessou 

quando da sensação dos olhos de um menino de caco de vidro, ou de um cachorro 

que chorava. O texto, nesse sentido, precisa espacializar-se, efemerizar-se; sangrar-

me o corpo, não exatamente da mesma cor ou intensidade da intenção quando da 

escrita, mas de uma intensidade que só se configura atualizada, no presente, no 

dado efêmero. 

Um texto papel pode nunca sair de seu suporte letra, pode nunca espacializar-

se enquanto cena. Mas na esfera do texto-corpo como aqui tratado, da cena de um 

corpo-texto (ou verbo) performático, essa necessidade de espacialização é 

premente. Esse corpo-texto a que me refiro, o texto performático, inevitavelmente 

 O texto aparece como primeira ponte do intangível ao provável; assim como se tem o 10

roteiro e o argumento prévios ao filme. O espaço, no teatro tradicional, é veículo de 
adequação ao verbo, concebido como elemento segundo, muitas vezes ilustrativo. 
Diferentemente do que se concebe enquanto estruturação de uma performance, em que a 
relação de presentidade deve dar-se encarnada; e nesse sentido a espacialidade é parte 
integrante da base estrutural. A Bauhaus já considerava a questão da espacialidade como 
inerente à concepção cênica, não como elemento coadjuvante, mas em primeiro plano. 
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necessita espacializar-se, em corpo, em linguagem cênica; precisa existir ocupando 

um lugar no espaço para, de fato, resistir. 

A questão da importância do espaço foi muito enfatizada, no que diz respeito à 

concepção dramatúrgica, pelas vanguardas, sobretudo a vanguarda alemã. A 

Bauhaus discutia, através da produção e concepção de suas obras, a questão do 

palco enquanto personagem e texto, mais do que apenas contexto; a importância 

dada à estruturação física da ideia era veemente. Oskar Schlemmer, pintor, escultor 

e produtor de dança, um dos artistas que assumiu a coordenação da Bauhaus, 

tendo desenvolvido sua teoria autoral sobre performance, segundo Goldberg (2007), 

tinha como maior mérito a capacidade de converter seu talento pictórico em 

performances inovadoras que diluíam os limites entre tecnologia e Arte em suas 

diferentes modalidades. Seu projeto de cena nascia da espacialização.  

Schlemmer, em seu processo criativo, passava da superfície bidimensional 

(pictórico), para a tridimensão (escultura - movimento) até o alcance da plasticidade 

total do corpo no espaço. Para ele, a preparação da performance deveria levar em 

conta o uso de palavras ou signos abstratos impressos, ou demonstração e pintura, 

para posterior espacialização de tais elementos, considerando-se enfaticamente o 

estudo geométrico e espacial da dança e da performance, já que tais modalidades 

só poderiam ser dadas no espaço e através dele. Em seus estudos, marionetes e 

desenhos também eram usados como personagens e os movimentos executados, 

sobretudo devido ao estudo geométrico, passavam a ser desejavelmente mecânicos 

ou de alta performance, quando realizados por artistas humanos. O Balé Triádico foi 

a tradução de sua teoria da Performance e da proposição da Bauhaus de aliar Arte e 

tecnologia em iguais proporções: 3 bailarinos usando diferentes figurinos realizavam 

suas performances guiados pela geometrização do palco, música e figurino.  

Em sua metodologia, Schlemmer considerava a pintura e o desenho como 

pertencentes à esfera do intelecto, enquanto o teatro, a apresentação ao vivo, 

presencial, à esfera da experimentação, de uma certa fruição da teoria. Apesar de 

contrapor em conceito e lugar de existência, teoria e prática, o artista as considerava 

complementares; uma relação semelhante, em parte, à estrutura da construção do 

texto-corpo ou cena, a partir de um corpo-texto. A diferença está na abordagem da 

fruição que busco na própria confecção do texto: o que para Schlemmer estaria na 
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esfera do intelecto, pontuo de um empírico-racional coincidentes; em si, fenômeno 

da percepção.    

Figuras 25 e 26: Ballet Triádico de Oskar Schlemmer 

Fonte: http://www.deconcrete.org (http://www.deconcrete.org/2012/05/03/our-play-our-party-our-work/ 

http://www.deconcrete.org
http://www.deconcrete.org/2012/05/03/our-play-our-party-our-work/


                                                                                                                                 �129

Dentro de um contexto de estudo da espacialidade e do corpo, como resultante 

desse espaço e interferindo diretamente nele, a dança e os estudos do movimento 

ganham bastante importância na Bauhaus. Moholy-Nagy, artista multidisciplinar (o 

que pode ser dado como característica dos artistas de vanguarda em sua visão 

subversiva, para além do estreitamento das linguagens) fundador da New Bauhaus 

em Chicago, por exemplo, buscava um espaço que trouxesse o público para dentro 

da performance. A consciência de experiência integrada e integradora era base a 

muitas das produções de vanguarda.  

Figura 27: Palco de Things to come (1936) - Moholy-Nagy 

Fonte: Moholy-Nagy Foundation (http://moholy-nagy.org) 

http://moholy-nagy.org
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Figura 28 : Palco - Madame Butterfly (1931) - Moholy-Nagy 

Fonte: Moholy-Nagy Foundation (http://moholy-nagy.org) 

Figura 29 : Desenho de palco - Merchant of Berlin (1929) - Moholy - Nagy 

Fonte: Moholy-Nagy Foundation (http://moholy-nagy.org) 

http://moholy-nagy.org
http://moholy-nagy.org
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Encontra-se em Laban , em sua teoria do movimento, de mesma forma, uma 11

preocupação reincidente com o espaço e o corpo espacializado, em seu vocabulário 

próprio, sendo traçado a partir dessa sua espacialização, sem a qual, teria-se 

apenas um corpo como amontoado de membros e articulações sem um propósito 

expresso de comunicação ou qualquer sentido expressivo. A intenção do corpo em 

Laban é dada a partir de seu envolvimento com o espaço mediante a determinados 

esforços resultantes de impulsos internos.  

Sob tal aspecto, em Laban encontro um paralelo com a relação da 

transposição cênica que proponho "corpo-texto a texto-corpo", ou "dado cristalizado 

texto" (de um tangível intangível, uma vez que, apesar de concreto enquanto verbo 

ainda não se realizou enquanto projeto performático, e carrega esse dado 

performático, ou intencionalidade) a "dado tangível" propriamente dito (palco ou o 

dado performático concretizado). Seria o equivalente, em Laban, à trajetória do 

impulso mediada por esforço até a concretização do movimento de fato, carregado 

de intenção e subtexto. O que diferem entre as teorias são as sutis relações e 

deslocamentos do “o que" se configura como efêmero e "quando" se configura (o 

texto? o movimento? o corpo? em quais etapas de concepção cênica?). O "como" 

seria de mesma natureza: a corporificação cênica.     

O movimento humano com todas as suas implicações mentais, 
emocionais e físicas é o denominador comum à arte dinâmica 
do teatro. As ideias e sentimentos são expressos pelo fluir do 
movimento e se tornam visíveis nos gestos, ou audíveis na 
música das palavras. A arte do teatro É dinâmica, porque cada 
fase da representação some quase que imediatamente após 
ter aparecido. (LABAN, 1978, pg. 29) 

Para Laban as artes cênicas são dadas essencialmente nesse envolvimento 

com a espacialização, com a efemeridade e, de minha conclusão também enquanto 

corpo do efêmero, em uma tal transposição, transubstanciação ou encarnação de 

qualidades intangíveis do sentir-pensar que só podem ser dadas, no tempo-espaço 

agora, existencialmente, e em um locus mais que logos; um locus logos pathos 

"resultante de" e enquanto fenômeno perceptivo: o palco. 

 Rudolf Laban foi bailarino, coreógrafo e arquiteto, vanguardista; um teórico do movimento 11

sob amplos aspectos: das construções na esfera do potencial (bases estruturais e 
elementos de organização do movimento, como tempo, gravidade, força, fluidez e espaço), 
às movimentações residuais e resultantes derivadas das atualização da esfera potencial. 
Seu sistema de análise do movimento é denominado Coreologia.
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Figura 30: estrela labaniana ancorada nos vértices de composição do movimento: corpo, ação, 
espaço, dinâmica e relacionamento . 12

Fonte: Domínio do Movimento (LABAN, 1978) 

 O vértice Corpo diz respeito, não somente à sua estruturação enquanto organismo, em 12

suas especificidades fisiológicas e procedimentais, mas diz respeito também à qualidade de 
movimento que o corpo é capaz de executar. O vértice Ação diz respeito a unidades de ação 
que o corpo executa, as unidades estruturais que compõem os movimentos propriamente 
ditos, em fluência, e que envolvem, desde transferências de peso, lida com equilíbrio e 
desequilíbrio, torções de tronco, inclinações; enfim, formas diversas de, através do 
movimento, o corpo ocupar seu lugar no espaço. Como teórico do movimento, Laban 
elaborou uma escrita própria do movimento, denominada Labanotation, que descreve os 
movimentos através de sinalizações; linguagem bastante útil para registro de movimento, 
sobretudo na elaboração de coreografias, marcações de cena, entre outros.O Vértice 
Espaço engloba tanto a análise de níveis espaciais (baixo, médio e alto), quanto de direções 
(primárias, diagonais e diametrais) e dimensões (comprimento, largura e profundidade). O 
Vértice Dinâmica diz respeito à qualidade do movimento estruturado no espaço, a partir dos 
seguintes fatores: força (na gradação do leve ao forte), espaço (entre direto e flexível), 
fluência (da livre à controlada) e tempo (do lento ao rápido). Tais fatores qualificam o 
movimento enquanto intenção, e têm ligação direta com a expressividade do corpo, ou o 
subtexto da composição. O último vértice labaniano em critério de análise (e também o 
primeiro, afinal tudo é relacional quando se trata de fisicalização), diz respeito ao 
Relacionamento: o sujeito de ação, em ação, contracenando com os elementos do espaço.

CORPO%%

AÇÃO%%

ESPAÇO%DINÂMICA%%

RELACIONAMENTO%%
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Figura 31: triângulo de composição cênica segundo a teoria do Teatro do Movimento, de Lenora Lobo 
e Cássia Navas. Constitutivamente o movimento estruturado proposto pelo Teatro do movimento  se 13

dá na relação entre os vértices labanianos.  

Fonte:Teatro do movimento 

 É na relação interseccional destes elementos que se dá o movimento estruturado: num 13

corpo atuando no espaço, a partir de uma dinâmica e em relacionamento constante com o 
que o cerca. E é na relação interseccional e absolutamente interdependente entre 
movimento estruturado, corpo cênico ou tecnicamente preparado, e imaginário criativo 
(subjetividade) que se dá a composição coreográfica/ cênica, a performance. Em resumo, a 
complexidade do corpo, em sua organização e expressividade, envolve todas as variáveis 
operando concomitantemente, interferindo-se mutuamente, criando relações contínuas e 
indissociáveis. O Teatro do movimento aplica, de forma autoral e extremamente clara, os 
princípios da complexa Teoria labaniana. E é especialmente nesse sentido de aplicação 
prática, tanto no campo da composição técnica do movimento (sua estruturação), quanto em 
seu aspecto enquanto linguagem e dança, que interessa a esta tese a experiência prática do 
método autoral de Lenora Lobo e Cássia Navas.   

CENA%%

IMAGINÁRIO%CRIATIVO%

CORPO%CÊNICO%

MOVIMENTO%ESTRUTURADO%%
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Figura 32: relação entre Teoria labaniana, Teatro do movimento e a tese apresentada. 

Fonte:autora, para fins desta tese 

Não adentrarei na tese, ironicamente por falta de espaço discursivo e com 

intento de não desviar-me muito do foco (questões espaciais), em teorias sobre 

espacialização cênica ou conceito filosófico de espaço, mas cabe um breve recorte 

sobre espacialidade no que se refere ao conceito de palco como locus de 

experimentação. Nesse contexto, de apenas pontuar a necessidade de análise do 

quesito palco na cena, cabe apontar que, cada vez mais, através da tecnologia 

(outra variável insistentemente presente na pesquisa), a questão do espaço cênico 

tende a ocupar o lugar do tempo. Isso é claro na cena virtual. Tem-se um 

deslocamento da primazia do tempo cênico para a primazia do espaço, como 

veremos no capítulo que trata da mediação e construção da personagem em 

ambiente digital. O palco, em função da tecnologia, tem sofrido alteração e em 

função dessa primazia do palco, o tempo está condicionado não mais à obra em sua 

leitura temporal, mas em sua espacialidade debruçada.  

IMAGINÁRIO)CRIATIVO)

CORPO)CÊNICO)

MOVIMENTO)ESTRUTURADO))

ESTETIZAÇÃO**RITUAL**

TEXTO*/CORPO*
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DINÂMICA)
RELACIONAMENTO))PIRÂMIDE:))

TOPO)É)O)TEXTO:CORPO)
)
VÉRTICES:)
CORPO)CÊNICO)
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MOVIMENTO)ESTRUTURADO)))
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Talvez tenha havido uma inclinação natural de meu trabalho em direção ao 

digital, por sua característica de texto performático e essencialmente espacial. O 

trabalho de “ A via: Passageiros”, em formato texto, nasceu-me de um onde: o centro 

de São Paulo. O lugar, o espaço, o movimento das pessoas, foram elementos 

desencadeadores da necessidade de retratar a cidade à única maneira que podia: 

através das letras. Meus personagens tinham endereço, em verbo e chão. Essa 

concretude, é provável, tenha impelido-me à atenção ao "aonde", que de muitas 

outras experiências textuais não tive. Já havia escrito histórias de personagens que, 

sim, localizados no tempo, mas que poderiam ocupar qualquer espaço. Em “A via: 

Passageiros” provavelmente o ímpeto de corporificação tenha vindo da ligação com 

a espacialidade concreta e cotidiana. O movimento dos textos, e por entre os 

diferentes textos e personagens (ou no caso da montagem propriamente dita, as 

esquetes), impelia-me ao deslocamento, à ação. 

[…] O menino rosnava palavras, desfigurando a sinfonia. Não conseguia 

ouví-lo com precisão, mas podia entendê-lo. Sim, entendia como qualquer 

animal acuado, a ameaça. As mãos do vulto negro tremiam. Não tentei 

desvencilhar-me.  

Os dois sentíamos frio. Frio diferente. Eu, o frio visual da rua lá fora, das 

prostitutas semi-nuas, dos indigentes, do lixo, do cachorro congelado, do 

casaco passageiro.  

Ele, o frio das entranhas, dos dedos finos, pés descalços, pele e osso, do 

sangue fervilhando. Eu sentia a ponta fria do caco; ele era o corte.[…]  
Trecho do texto “Ao menino”, uma das esquetes de “A via: passageiros"  

O texto "Ao menino", descrito no início da tese, inicialmente um relato, 

transformou-se em umas das esquetes que pediram espacialização, palco. O corpo-

texto, aqui, é o elemento primordial na ancoragem do corpo em cena.  

Na montagem optamos por minimizar a questão do cenário: o cenário era dado 

em palavras e os únicos elementos de cena eram alguns objetos que, configurados 

contextuais pelo narrador, adquiriam este ou aquele significado, sempre mutável e 

minimalista. A ambiência imagético-sonora era hiperrealista, dada via projeção de 

desenhos e ruidagem (sons da cidade, palavras do texto na voz do próprio 
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narrador). Assim, o texto "Ao menino” ocorria dimensionado atual na fala do narrador 

onisciente, e atemporal, nos resquícios de momentos e recortes de linguagem 

visual, verbal e sonora, sobrepostas no palco. Evidenciava-se e se mantinha a 

relação de estranhamento entre tempo presente e tempo interno do narrador 

onisciente.  

Ao menino seguiam-se outras esquetes, mas a lógica da narrativa constituía-se 

enquanto lógica do arquivo , da não linearidade. As esquetes poderiam sofrer 14

modificações em sua ordem de apresentação e contexto. O que importava, em 

última instância, era a presença do narrador onisciente e suas impressões da 

cidade, bem como a cidade impressa sobre ele. Esse corpo-texto do qual derivou o 

texto-corpo “A via: Passageiros" que designo e ancoro em Merleau Ponty, é o corpo-

texto ideal para dar forma ao Teatro de arquivo, uma espécie de teatro ou 

performance que se expande, que pode ser em múltiplos códigos, desierarquizados, 

e em diversas sobreposições de temporalidades já que, primordialmente, essa cena 

ancorada em corpo-texto, ou em um texto que derivado da percepção do autor,  é 

advinda de uma fenda no tempo-espaço premeditado da razão. Essa fenda funde o 

sujeito adquirido e lógico, ao sujeito que percebe e sente. E a esse sujeito não foi 

dada ordem que se sobreponha à natureza perceptiva. Percepto ativa. A esse sujeito 

foi dada ordem de existir. 
Qualidade, luz, cor, profundidade, que estão a uma certa distância 
diante de nós, só estão aí porque despertam um eco em nosso 
corpo, porque este as acolhe. Esse equivalente interno, essa fórmula 
carnal de sua presença que as coisas suscitam em mim, por que não 
suscitariam por sua vez um traçado, visível ainda, onde qualquer 
outro olhar reencontrará os motivos que sustentam sua inspeção do 
mundo? Então surge um visível em segunda potência, essência 
carnal ou ícone do primeiro. (MERLEAU-PONTY, 2004, pg. 18) 

O texto, a partir desse momento passa a ser um prolongamento do eu-sujeito, 

um desdobramento do corpo sensível menos conceito, mais irradiado por 

impressões, físicas e emocionais. É nesse corpo que se instaura uma tal percepção 

mais larga que uma possível identidade. De fato, é nesse corpo sensível que minha 

identidade é capaz de, ainda que por alguns segundos, se desfazer. Algo sobre o 

qual tenho pouca consciência de como ocorre e é menos racional do que 

 Refiro-me à lógica de uma base de dados transmutável que, em Manovich (2002), tem 14

raiz no paradigma da edição cinematográfica ancorada no cinema enquanto interface 
cultural de acesso à linguagem hipermidiática, ainda em fase incunabular ou fase de 
desvelamentos, estético e procedimental.
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normalmente o seria ao sujeito autor de palavras. Uma outra consciência, uma dobra 

auto-imune, protegida de um "si-consciência" que, talvez, por demérito de 

personalidade (fator limitante culturalmente adquirido), auto-crítico e inibidor.  

Merleau-Ponty parece ser uma rota interessante a seguir, sobretudo para 

validar um processo do qual, por muitas vezes, me abstive de entender, mas que era 

simplesmente o direito adquirido de perceber e, em última instância, o direito de 

existir. Quando da concepção inicial da peça, ainda não sabia, mas já habitava em 

território da Performance.  

A grande questão da montagem, no início, em termos de espaço, era viabilizar 

da melhor forma a mensagem; não haveria teatro em favor de uma técnica ou 

exercício de linguagem, e sim o contrário, uma técnica que beneficiasse a 

mensagem, a denúncia da cidade. Os estudos dramatúrgicos constituíram-se em 

uma série de encontros para leitura e discussão sobre o tema. O grupo, tínhamos 

como matéria-prima mais de vinte textos, essencialmente literários, cada qual 

versando sobre um quadro, situação ou personagem recortado do centro da cidade 

de São Paulo, ou entenda-se, qualquer outra grande metrópole.  

Optou-se pelo monólogo, dentro de nossa grade de única opção. Não 

dispúnhamos de qualquer recurso financeiro para a contratação de outros atores, e 

mediante ao tempo e ao esforço que demandaria o estudo do texto, certamente não 

haveria como conseguir alguém apaixonado o suficiente pela causa que quisesse 

trabalhar voluntariamente. O único apaixonado pela causa capaz de lidar com a 

exaustão seria o próprio autor; nada mais justo, afinal era o resgate da minha 

dignidade como observador que estava em jogo, o resgate da dignidade daqueles 

todos personagens que habitavam-me. O mínimo que poderia fazer, após tê-los 

libertado em letras críticas e poéticas, era dar-lhes também a voz. Não teve como 

ser diferente. O autor foi também ator e uma talvez dignidade cívica foi-me 

duplamente resgatada. 

Ainda sobre a adaptação do texto, decidimos por um narrador onisciente, ora 

personagem, ora observador-delator de realidades, que transitava por entre os 

retratos e histórias de um punhado de personagens. Dos vinte e poucos textos 

iniciais, foram escolhidos dez, aqueles que mais elementos do cotidiano possuíam, 

para produzir impacto pela identificação da realidade vivenciada (e aqui mais 

impacto no performer do que em qualquer pretenso público), e melhor 
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representassem a miséria da qual queríamos tratar, da qual queríamos, no fundo, 

nos retratar.  

A narrativa desenrola-se nessa troca de personagens, feita diante do público. 

Vai-se de um a outro, através de um adereço simples, um óculos, um vaso de flores, 

uma bolinha de brinquedo, uma lanterna, um caco de vidro imaginário. Não há 

figurino específico a cada personagem: um macacão preto e pés descalços. O 

ambiente sonoro é mistura de sons a trechos do próprio texto, gravados e mixados 

por Wilton Azevedo em seu estúdio, Underlab. Para o primeiro ciclo de 

apresentações foi produzido um cenário virtual, projetado ao fundo do palco. Um 

teatro, em essência, minimalista, mas rico em índices e conexões entre palavra, 

corpo e ação dramática. Após alguns estudos prévios, testes e apresentações, 

fizemos um cenário com alguns elementos característicos da realidade retratada 

(carrinho de rua, farol, lixo), mas acabamos centrando as apresentações na projeção 

de imagens. As ilustrações para essa versão de cenário projetivo foram 

desenvolvidas por Maria Lúcia Nardy Bellicieri e retratam sutilmente o ambiente 

emocional dos contos. 

A proposta foi a denúncia, e, sob esse aspecto, o arquivo digital enquanto 

cenário facilitava muito o entendimento da mensagem, inclusive nas apresentações 

realizadas fora do país, em que o elemento verbal sempre seria uma barreira. 

A experiência de “A via: Passageiros" nunca esteve de fato alinhavada 

enquanto teatro tradicional, nem esteticamente, nem ideologicamente ou 

tematicamente. A montagem era (mesmo que eu autor-ator ainda não o soubesse) 

desde o início, performance; e, em termos de Performance estaria em um nível de 

maior estetização e menos compactuação com a exposição do performer ao não 

estabelecido. Na verdade, "A via: Passageiros", constitui-se por mim, em mim e 

através de mim, na multidimensionalidade conferida ao autor que também intérprete 

de si e de sua leitura do mundo, uma via de passagem ao encontro de uma forma 

ideal de expressão à minha emergência existencial; embora minha formação teatral 

não fosse capaz de vislumbrar ainda a arte performática como escolha intencional. A 

experiência de “A via: passageiros” enquanto percurso e fenômeno mostrou-me que, 

para esse eu-sujeito absolutamente sujeito à necessidade de existir em linguagens, 

talvez a arte performática fosse, de fato, enquanto caminho, o único. 
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Figuras 33 a 40 - CATENACCI, Luis. Fotografias de uma das montagens de “A via: Passageiros” 
Fonte: arquivo pessoal. 
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3.3.2 O Protagonismo (autoria e fisicalidade) e sua relação com a montagem "A 

via: Passageiros"  

Assim como diferem, em geral, em objetivo, Teatro tradicional e Performance, 

apesar de seus pontos concordantes e tangenciais de ancoragem cênica presencial; 

diferem também em termos de composição e concepção de personagens, tanto para 

o autor, como para o ator, ou autor-ator.  

No que diz respeito à concepção de personagem e protagonismo, a 

Performance difere de outras modalidades de expressão artística estruturalmente, 

sobretudo no que diz respeito à sua relação com o tempo, na tradução física e, 

portanto, concreta, da qualidade do “potencial”, efêmera, da intencionalidade. Seja 

essa intencionalidade representada por um texto, ou corpo-texto , por uma 15

ambiência sonora, uma imagem, uma lembrança.  

Essa essência paradoxal e espiralada, uma constante no processo (nunca o 

mesmo processo) de reiteração do sujeito expressivo da cristalização via 

efemeridade, como pode ocorrer também no Teatro e até, em níveis gradativos 

diversos, em uma exibição cinematográfica, uma pintura, qualquer processo 

expressivo de autoria, afinal na esfera da linguagem sempre estamos transitando 

entre o perene o o efêmero (a existência assim nos qualifica); essa potência 

paradoxal do jogo dual entre existir e resistir, entre linguagem e memória, linguagem 

da memória e atemporalidade, se dá explícita, na Performance, no corpo-ator mais 

que ator: se dá enquanto único meio, no corpo performático. Afinal o performer é 

mais que intérprete, ele é o próprio canal-conteúdo através do qual a materialidade 

se confirma efêmera, o texto-corpo que responde ao dado do agora.  

E mesmo que essa performance tenda mais à estetização (ou à fórmula 

prévia), mesmo que se estabeleça em maiores proporções a partir de um dado 

cristalizado, como em um texto, o caso de "A via passageiros", ainda assim isso se 

confirma, porque nesse caso especificamente temos um corpo protagonista de ator-

autor, que mesmo que se expresse via texto verbo, pré-estabelecido em sintaxes, 

não deixa de tê-lo enquanto texto atualizado, pois revivido em corpo e movimento, 

em cena, por aquele que o criou ou o cristalizou verbo, o autor-ator.  

Essa relação continente-conteúdo, metonímica, entre personagem-ator-autor e 

seus protagonismos alcança um nível de transferência e transubstanciação 

 Texto com características performáticas, conforme estabelecido para fins desta tese.15
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extremamente elevado na performance: alcança-se contingente, múltipla (performer, 

personagens, dobras, persona, consciências e redobras), em um único corpo 

expresso. Talvez, nesse sentido, a linguagem performática se aproxime mais da 

dança em seu caráter de presentidade e canalização física do contexto ou narrativa, 

caracterizando-se, o corpo, na Performance, como a principal mídia.  E a questão 16

da mídia tem relação direta com protagonismo cênico e autoral. 

É indiscutível que a transmissão mediática retira da performance 
muito de sua sensualidade. O rádio (o disco ou o cassete) só deixa 
subsistir aquilo que é auditivo. No caso da televisão, a vista funciona. 
Por outro lado, o que falta completamente, mesmo na televisão, ou no 
cinema, é o que denominei tatilidade. Vê-se um corpo; um rosto fala, 
canta, mas nada permite este contato virtual que existe quando há a 
presença fisiológica real […] (ZUMTHOR, 1995, pg. 70) 

Em se tratando de mediação, por exemplo, TV e Cinema utilizam em sua 

linguagem constitutiva características intrínsecas ao meio, no caso, audiovisual. Na 

Performance, existe um apoio e pode mesmo haver um protagonismo tecnológico, 

mas não existe um delimitar de linguagem via tecnologia. A linguagem performática 

assume-se em diálogo aberto com todas as demais linguagens, nunca delimitada 

por elas.  

 Pode-se indagar que no Teatro e em qualquer expressão artística que se dê 16

presencialmente, o corpo-ator seja o principal canalizador de atualização; no entanto, em se 
tratando do teatro tradicional, o corpo-ator reveste-se de um texto prévio, incorporado, 
ensaiado, marcado, conquistado através do entendimento via impulso essencialmente 
racional (a leitura do texto, por exemplo) e desenhado para ocupar um espaço que não 
autoralmente seu antes de vir a ser movimento cênico. Já a questão da presentidade 
responsiva no corpo performático está intimamente ligada à questão da autoria em nível 
fenomenológico. O autor-ator cria seu personagem primordialmente no corpo, por impulso 
pulso, antes mesmo que se transforme verbo (no caso de um corpo-texto inicial à cena, 
como em meu processo autoral). Em um paralelo, pode-se considerar a mesma relação 
suporte-corpo na pintura em seu processo que envolve o dado performático autoral atual. O 
ato de pintar é essencial e fisicamente autoral, tanto quanto a dança, com a diferença de 
que existe um resíduo material como objetivo final: o traço para além da mídia corpo. A 
esfera do efêmero na pintura se daria, em uma analogia, em Van Gogh, a cada exposição, 
pintando um novo quadro que não quadro, que não para além de seu suporte corpo e 
imaginação. Diferentemente da pintura, o resíduo da performance é presencial e efêmero 
até em sua cristalização (o movimento na dança, por exemplo), exceto se considerarmos 
seu registro mas, nesse caso, estaríamos um tanto distantes da essência da performance 
enquanto linguagem. O entrelaçamento entre efemeridade e cristalização se dá, em 
qualquer ato performático, em maior ou menor grau, seja na autoria de um ator que não 
autor de seu personagem ou de um autor-ator. No entanto, existe um caráter 
demarcatoriamente humano e reflexivo na lida com o universo interior de um autor que 
também seu próprio personagem (ou Van Gogh enquanto Van Gogh), um corpo que é e não 
seu. Nada mais paradoxal. Nada mais tempo, pois efêmero e cristalizado, que o tempo da 
Performance.  
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Assim também delineia-se performaticamente a concepção do personagem: 

não limitada ou restrita por uma linguagem, por exemplo, sob o viés estético 

(enquadramentos, edições e recortes de tempo, montagem) como no caso, 

novamente, do Cinema ou TV; e nem sob o viés ético-estrutural enquanto subjugada 

a uma narrativa, e sim constituindo-se e sendo constituída nela, dela .  17

Na experiência de “A via: Passageiros”, temos que o personagem pode ser o 

próprio autor, assumidamente presente enquanto voz e corpo narrativos, autor; ou 

um personagem que não represente explicitamente o autor, mas que guarde deste o 

gene, a intencionalidade da cena; ou seja, guarde em si a narrativa. Uma 

personagem, acima de tudo, autoral, auto-indutora. 

A interpretação, ou melhor, a concretização cênica do personagem na 

Perfomance difere muito da interpretação tradicional em que o ator recebe um 

personagem prévio, estetizado por algum outro autor, com objetivos certamente 

diversos do objetivo de encarnação do personagem gerido pelo ator que dele se 

apropria. Esse o sentido de presentidade na Performance: a assunção autoral das 

motivações e vida dos personagens. A propriedade do personagem que fala por si, 

ou do autor que fala enquanto seu próprio personagem, é incomparável a qualquer 

outra experiência de transcrição do texto para corpo, ou como definido nos moldes 

desta tese, do corpo-texto para texto-corpo, cena. 

Deliberadamente, em linhas gerais, e independente do formato, a criação de 

personagens está e sempre esteve diretamente ligada à concepção da narrativa. 

Tanto se considerarmos enquanto narrativa um compêndio de ações estruturadas, 

ou unidades dramáticas que conduzem, emocional e logicamente, à conclusão da 

trama, linearmente; quanto se considerarmos a narrativa enquanto discurso não 

linear, e encadeamento não estruturado; ou ainda interativo, em se considerando o 

potencial da narrativa em ambiente digital .  18

Independente do que se conceba enquanto narrativa, é inevitável dialogarmos 

com a criação, não apenas de personagens, mas de bons personagens, capazes de 

 O intento aqui é referenciar o processo mais orgânico da concepção da personagem, 17

como nos moldes de "A via: passageiros". Não havia argumento prévio, o argumento foi 
sendo constituído a partir da construção de personagens em um vice-versa de proporções 
semelhantes. 

 A narrativa em ambiente digital, segundo Murray (2003), corresponde à estética inerente 18

ao meio apresentando-se, portanto, enquanto possibilidade narrativa em um potencial sem 
precedentes: participativa, interativa, enciclopédica e espacial. 
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responder/agir-reagir de acordo com a lógica proposta, concebendo-a; capazes de 

fazer as cenas encadearem-se e caminharem a uma conclusão, nem sempre 

satisfatória ao público/espectador, mas condizente com o objetivo do discurso 

narrativo em sua totalidade (a aqui não somente considerando-se um ethos 

explicitamente proposto, mas também subtextual, processual, não prévio, como no 

caso da Performance). 

Boas histórias são contadas por e através de bons personagens. Algumas 

histórias com enredos despretensiosos ou previsíveis como é o caso de muitos 

produtos culturais narrativos (teatrais, performáticos, audiovisuais ou digitais), em 

que a preocupação primeira é a venda ou entretenimento primário enquanto mero 

passatempo, mesmo nestes casos, pode haver bons personagens. Mas geralmente 

são mérito do carisma do ator, da densidade do enredo, ou de alguma peculiaridade 

(inclusive marketing) que os faça, em determinado contexto e para determinado 

público, interessantes. Bons personagens não resistem a narrativas ruins; na melhor 

das hipóteses eles se destacam e fazem a narrativa parecer ainda mais pobre, pelo 

desequilíbrio explicitado. Em um enredo raso não se consegue do personagem 

grandes saltos ou transformações que justifiquem uma sua evolução na trama e, por 

conseguinte, a evolução da própria trama ou narrativa.  

A narrativa mal formulada ou sem conexão entre unidades dramáticas (e aqui 

não se faz referência à ligação entre unidades dramáticas enquanto linearidade ou 

didatismo cênico, mas enquanto lógica, analogia, continuidade e referência) é 

terreno fértil para o personagem estereótipo. Entende-se aqui estereótipo pelo 

personagem alegoria, plano, sem nuances de personalidade que o façam verossímil 

(melhor do que verossímil, contextualmente producente). Não que o estereótipo não 

possa responder a uma estrutura narrativa; no entanto, quanto mais plano o 

personagem, menos possibilidade de explorá-lo na expansão narrativa, e vice-versa; 

quanto mais medíocre e circunscrito o universo a que o exponho (cenas, sequências 

e situações) menos lhe são dadas possibilidades de se desenvolver enquanto 

personagem.   

Não que o personagem estereótipo não tenha seu sentido, não cumpra sua 

função em determinada estrutura narrativa. Existem excelentes personagens-

estereótipos em narrativas igualmente inteligentes. Mas uma diferença é termos 

propositadamente a narrativa em prevista estereotipia funcional, outra coisa é 
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termos uma narrativa em que o estereótipo produz personagens rasos em lógica e 

sentido, conclusivamente pouco funcionais à própria narrativa. Personagens e 

narrativas pertencem a um mesmo construto, e se gerenciam mutuamente.  

E é mediante à exposição a contextos, considerando-se gênese  e lógica 19

estrutural, que o personagem é capaz de responder e, consequentemente, 

locomover-se na história, fazendo-a mover-se. Narrativa e personagem inscrevem-

se de uma mesma natureza, são causa e consequência, cada um, de si e de ambos.   

Abordando especificamente a lógica constitutiva do personagem, na narrativa 

tradicional (mais distante do universo performático), não se pode negligenciar o 

papel da gênese, da história pregressa deste personagem até que adentre à 

narrativa. É mediante à construção de uma gênese consistente que o personagem, 

através do ator, é capaz de preencher ações no palco, justificar atitudes e respostas 

quando inscrito na narrativa; pode ainda descobrir aspectos de sua personalidade e 

intencionalidade que o texto de partida não revela. A gênese desvenda as 

entrelinhas e dá consistência ao subtexto da cena.  

Vale um adendo: aqui estamos tratando da criação de personagens em que 

autor e ator não coincidem; o que corresponde à maioria dos casos. Nos casos mais 

tradicionais, em que a referência do intérprete para a criação do personagem é o 

texto, a gênese ou história pregressa é de extrema importância para que, inclusive a 

direção possa obter melhores resultados junto aos atores, seja qual for a modalidade 

de que estejamos tratando, teatro, novela, video, cinema, websérie (obviamente que 

em níveis diferentes de aproveitamento, já que os formatos narrativos diferenciam-

se em termos de aprofundamento de personagens).  

No entanto, independente do nível de aproveitamento da gênese e construção 

do personagem na narrativa (fator condicionado sobretudo ao formato a que a 

narrativa se refere), em qualquer situação, é sempre um exercício excelente para o 

imaginário do ator, a composição da história de seu personagem e sua costura na 

narrativa, seu desenvolvimento nela e através dela, em relação aos contextos 

diversos e a outros personagens, sobretudo se estamos tratando do teatro 

 Refiro-me aqui à gênese como concebida no Método do ator de Constantin Stanislavski, 19

enquanto história pregressa do personagem até o momento em que toma parte na cena. No 
entanto, esse mesmo conceito pode ser subvertido, ou melhor, expandido, quando se trata 
da composição em bases fenomenológicas, mais ancorada em aspectos atemporais desse 
sujeito-personagem, e também no corpo-sujeito que se "empresta a" (sendo) este 
personagem, organicamente construído. 
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tradicional com base na dramaturgia de Stanislavski (base de formação da maioria 

dos atores). Claro que se estivermos na esfera do teatro de vanguarda e pós 

moderno, temos um deslocamento muito maior das questões ligadas ao universo 

interno do personagem, e sua gênese passa a ter maior sentido enquanto de seu 

contexto histórico, como em qualquer montagem em Brecht, por exemplo. O 

importante nesse caso, mais do que a construção de um personagem verossímil, em 

si, é a sua função enquanto personagem sígnico, inserido e contextualizado pela 

narrativa, sobretudo no teatro com função de crítica social e denúncia. Nesse caso, 

o uso da estereotipia, bem como da ironia, é absolutamente funcional à estrutura 

narrativa.  

Ainda em Brecht, não há nada de ingênuo no personagem do Sr. Shimitt em "A 

peça didática de Baden Baden sobre o acordo”; o personagem pode ser encenado 

alegoricamente ou enquanto clown, enfim, em quaisquer moldes que lhe ressaltem 

uma estupidez ou ingenuidade porque o texto em si, a história propriamente dita, em 

uso do alegórico, faz saltar uma crítica visceral. Tomando ainda o exemplo do teatro 

épico de Brecht, o objetivo maior da montagem é a crítica através narrativa, em uma 

narrativa crítico-emergencial, em que os personagens devem render sua gênese ao 

contexto da história e o ator, em sua denúncia enquanto ator, é mais importante do 

que o próprio personagem que interpreta; estamos mais próximos do universo 

performático em termos objetivacionais. Mas ainda assim, talvez valha a pena, em 

minha partidária opinião de quem atua por necessidade de ceder-se a alteridades, 

tentar conhecer melhor aquele homem-contexto, tentar enxergá-lo mais próximo, 

vivencia-lo compassivamente. Contar a história do outro, como processo, sempre é 

um exercício dignificante para o ator. 

Uma outra forma de desenvolver maior conhecimento acerca do personagem é 

abastecê-lo de composição física, repertório corporal, movimentos; em um processo 

que pode complementar a gênese e enriquecê-la enquanto possibilidade de vivência 

encarnada do personagem, trazê-lo corpo à cena. Esse tipo de contato fisicalizado e 

a exposição do ator-intérprete ao personagem, bem como sua disposição para 

encarná-lo, criam um ambiente extremamente (e paradoxalmente) favorável à 

distinção física e emocional entre ator e personagem. Quanto mais exposto ao corpo 

do outro (personagem), mais existo enquanto intérprete sendo, através de sua 

estada em meu corpo, diferenciado dele, o personagem. E aqui já estamos 
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adentrando à esfera performática, ainda que enquanto processo e não resultante 

cênica. 

Cada história, cada gesto, cada sensação do personagem ancoram-se 

diretamente à sua história, sua gênese, que não coincidem com a história pessoal 

do intérprete. Sim, claro que se estamos falando do corpo do ator, e é através deste 

mesmo corpo que se darão as sensações do personagem e, portanto, pontos de 

tangência podem e devem existir, semântica e fisiologicamente. Meu modo de sentir 

medo, enquanto ator, pode ser emprestado ao personagem; mas com uma gênese 

bem delineada, que me dê motivos e memórias relacionais diferentes, nossos 

medos apenas se tangenciam, não coincidem. Somos unidades diferentes, 

personagem e ator, ocupando um mesmo aparato sensorial que, exatamente pelo 

fato de o sensório estar imbricado em emocional, não pode ser considerado o 

mesmo aparato fisico em sua totalidade.  

O personagem é, na verdade, um desenho de um outro indivíduo, com outra 

história, rascunhado e arte-finalizado com meu corpo. E aqui se entende o corpo em 

suas bases fenomenológicas existencialistas enquanto o sentido do ser no mundo, 

em sua intencionalidade físico-emocional. Atuar, sob esse aspecto, pode ser 

considerado um ato extremamente compassivo; é "...fazer aparecer pela atenção, 

fenômenos que restabelecem a unidade do objeto em uma dimensão nova, no 

momento em que eles a destroem.” (Merleau-Ponty. 2001. pg. 59).  

O caminho da fisicalização do personagem possui características performáticas 

em sua composição, como por exemplo, a ferramenta corpo/tempo presente. 

Exemplos de dramaturgia voltadas essencialmente à fisicalização e desvelamento 

do personagem, essencialmente em seu aspecto encarnado, são encontradas em 

Grotowski e no Teatro do movimento  de Lenora Lobo e Cássia Navas (conforme 20

descrito enquanto método na figura 31 deste mesmo capítulo).  

 http://alayadanca.com/metodo.html 20

http://alayadanca.com/metodo.html
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Figuras 41: CAMARGO, Dalton. Fotografia do espetáculo Vacuum, de  João Negreiros e Kênia Dias. 

Fonte: site Grupo Alaya  http://alayadanca.com/metodo.html 

Figuras 42:. VALENÇA, Sátiro. Fotografias do espetáculo Nordestinos. 

Fonte: site  Grupo Alaya  http://alayadanca.com/metodo.html 

http://alayadanca.com/metodo.html
http://alayadanca.com/metodo.html
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Em Grotowski, existe a busca pelo dado performático, pela presentidade 

ancorada na ação física. Mas aqui, uma ação constituída, se recorrermos à 

Fenomenologia, a partir de um corpo-próprio, totalitário em sua existência, psico-

físico. Para o encenador, o material do ator é o corpo, e é através dele, encarnado, 

que se dá, mais que teatro, o dado ritualístico de se estar em cena. Assim também 

se faz do método Teatro do movimento que evidencia a criação a partir do corpo do 

intérprete, também em uma relação direta com a evocação da ação física mais que 

o gesto ou a reprodução mecânica de atividades, mas a ação física ancorada no 

movimento existencial do ser no mundo, no caso, do personagem através do corpo 

ator, ambos (em um estado de coincidência-discordância ou transparência-

opacidade) em direção ao mundo. Esse dado físico é mais que temporal, é 

cronotópico, cerne de um Teatro vivo, DNA da Performance. 

Figuras 43 e 44: exemplos de treinamento no método Grotowski - teatro ancorado na fisicalidade 

Fonte: site The Grotowski Institute (www.grotowski.net) 

A história do personagem, suas estruturas, física e emocional, não 

necessariamente precisam ser construídas de forma cronológica e linear. Um modo 

eficaz de desenvolver um bom personagem em cena é estudá-lo em contexto e 

profundidade; já que, em última análise, um fator depende intrinsecamente do outro. 

Retomando o conceito do corpo fenomenológico em Merleau-Ponty: figura e fundo 

só o são porque espelham a complementaridade contextual, um do outro; ou seja, 

são em unidade, mas distintos. No entanto, exatamente por serem distintos em suas 

qualidades que o são, figura ou fundo.  

http://www.grotowski.net
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E dessa mesma forma dá-se a construção cronotópica de um personagem: seu 

presente (a cena) está embebido em um passado que há pouco era futuro, e que 

instante qualquer passou-se a presente. Assim, a construção da gênese ou história 

do personagem, linear ou não linearmente (colocando-o enquanto indivíduo, em 

contextos e situações diversas), deve estar presente em cada intenção, fala ou 

percurso em cena. E a construção histórica de sua identidade (seja em termos de 

qualidade de sentimento, sensação, recordação ou projeção) é o arcabouço humano 

que o fará corpo crível. E fará nele o contexto da cena materializar-se enquanto 

dado presente e dado atemporal, já que o presente do personagem também o 

constituirá enquanto lógica estrutural interna.  

O presente do personagem será somado a seu todo; da mesma forma que é 

exatamente seu todo, sua estrutura lógico-sensorial que o fará responder de 

determinada forma ao momento presente. Figura e fundo, como a qualquer 

personagem em vida real: o bolo de chocolate de minha infância é ancorado a cada 

aroma correlato, a cada foto de avó ou prato de porcelana de chá da tarde. O 

personagem se cria e se recupera revivido e experimentado a cada mesma cena, 

que nunca a mesma porque passado, presente e futuro de sua gênese, porque 

atemporalmente cada instante faz, fez e fará parte de sua história.  

A gênese parece ser o ponto alto do construto físico-emocional do personagem 

porque, mais uma vez: ator e personagem o são e não. E é só por isso que se tem a 

representação ou interpretação ou performance: as gêneses não coincidem, podem 

tangenciar-se, misturar-se em alguns momentos, mas retornam a suas essências, 

água-óleo. O personagem não é o ator, embora se conheçam profundamente. 

Pode-se dizer que o protagonismo do ator no teatro tradicional e em formatos 

outros como audiovisual, dá-se parcial em cena e na construção da personagem, já 

que induzidos por um texto; assim da mesma forma se configura o protagonismo do 

autor. Em relação à Performance, por seu caráter de ancoragem física e autoral, o 

protagonismo pode ser máximo, corporificado na figura autor-ator ou performer; 

embora cada caso, em se tratando de Performance, seja um caso diverso; afinal 

estamos na esfera de uma maior liberdade de uso da linguagem e suas 

transposições.  

Sobre como a Performance pode desvelar o real cotidiano, Lúcio Agra, 

prefaciando o livro de Ana Carvalhares citando processo criativo de Renato Cohen: 
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Diz-nos Ana: '"cada encontro não era um ensaio, mas uma 
performance, já se procurava a densidade de um acontecimento. 
Travava-se assim uma luta contra a falsidade e a representação 
teatral, mas que re refere diretamente à 'grande falcatrua' da vida 
social”. A passagem é perfeita para tornar possível a visão, por um 
lado, da comédia fajuta que não cessamos de manter em 
funcionamento para que vivamos uns com os outros […] Por outro 
lado determina uma diferença essencial do fazer performático que se 
afasta de um teatro tradicional que, mesmo em suas formas mais 
avançadas, ainda se vê refém da teológica noção de acabamento do 
‘pronto’, do ‘preparo’, ou seja, daquilo que por razões que nem 
sempre são muito claras, torna-se aceitável para ser mostrado porque 
se crê, finalmente, acabado. Quero dizer com isso que a clássica 
sequência processo/produto é, na performance, uma irresoluta 
contradição, incessante, indecidível. (AGRA, L. Prefácio. In: 
CARVALHARES, A., 2012, pg. 15) 

Linkando o conceito do protagonismo como índice de aproximação ou 

afastamento do dado performático, como proposto para fins desta tese, em análise 

da montagem "A Via: Passageiros", estabelece-se, em princípio, o protagonismo 

claro de um sujeito de ação: o autor-ator ou performer. Aquele que surge na ideia 

inicial, ou no corpo-texto e emerge deste em cena, enquanto corpo físico.  

No entanto, diferentemente de quando da produção textual do que 

posteriormente seria levado à cena, quando o autor exerce sua total liberdade de 

escrita, quando estamos na esfera cênica, o protagonismo autoral se dilui. E se dilui 

de um tanto que os elementos de cena, em determinado momento, são de autoria 

comum, de equipe. Assim, o texto do menino do caco de vidro já não é mais o texto 

do caco de vidro, mas um novo, em novo concreto, de novas possibilidades de 

experimentação. Aqui vale ressaltar a importância do trabalho em equipe e, em 

específico, nesta experiência de montagem de "A via: Passageiros", a sensibilidade 

e o cuidado com que a condução da transposição de texto à cena foi dada por Hânia 

Pilan, quem assina a direção. Hânia já possuía um histórico de pesquisa de campo 

com o humano à margem, o que, com certeza, trouxe para o texto-corpo o tom e a 

intencionalidade ideais. Na montagem de "A via: passageiros", o autor á apenas 

mais um membro da equipe; estamos em uma cena composta por diversos outros 

elementos: o espaço, a luz, a projeção, a trilha, a direção. 

No que diz respeito ao protagonismo de fisicalidade, como citado na descrição 

do parâmetro Palco, assumiu-se o monólogo, sendo o autor-ator, ou performer, 

quem transita enquanto narrador onisciente, ora assumindo personagens em 
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primeira pessoa, ora observando-os ao longe. Essa decisão, em princípio, teve 

relação direta com a falta de recursos e a logística do trabalho. Os textos eram 

trabalhosos e exigiriam um tempo de que, apenas aqueles que de fato abraçavam a 

causa enquanto causa e não tarefa, poderiam dispor. Mais um dado performático: o 

comprometimento com a "ideia de", com a iniciativa. Tínhamos, enquanto equipe, o 

intuito de denunciar a cidade aberta, aquela que não se vê e nem se pode enxergar 

a olho são. Esse compromisso não poderia ser transferido a outros que não a nós 

mesmos.  

Portanto, em cena, é o autor quem interpreta a si mesmo: enquanto voz autoral 

do texto e enquanto corpo emprestado a si próprio para dar voz ao texto. Aqui existe 

a predominância do código verbal em cena aliado ao protagonismo de um texto 

encarnado, ou corpo-texto, de um autor que é também o texto-corpo. Já estamos na 

esfera performática, em que o universo autoral é claramente predominante. E aqui, 

reiterando, não apenas o universo autoral do autor-ator, mas de todos os envolvidos 

na montagem: direção, composição, ilustração, iluminação; que partem de um leitura 

de mundo (a visão do autor) a partir de um corpo-texto de código verbal, para 

exercerem suas próprias versões autorais deste retrato de mundo através de outros 

códigos, de predominância visual ou sonora. Já se pode conceitualmente falar em 

expansão dos arquivos, tema que será abordado adiante, em termos de autoria: 

contextualização dos arquivos de cada artista, sua re-elaboração para configuração 

de uma nova obra, de múltiplos autores, cada qual de suas diversificadas camadas 

de autoria. 
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3.3.3 Tempo de exposição ao personagem nos diferentes formatos e sua 

relação com a montagem “A via: passageiros”  

Diferentes tipos de narrativa, formatadas para diferentes mídias e com 

objetivos igualmente diversos, interferem diretamente, tanto na concepção do 

personagem, pelo autor, como na construção do personagem pelo intérprete, 

mesmo que estes coincidam (autor-ator). E interferem sobretudo porque acabam por 

condicionar o tempo de exposição de um ao outro, ou a relação transparência-

opacidade que entre eles se estabelece ao longo do tempo de convivência ou 

coincidência.  

A relação intérprete - personagem ou performer - personagem (mesmo que um 

si personagem) é essencialmente uma relação de convivência e coincidência. É 

disso que se trata o parâmetro ou indicador Tempo de exposição. 

Na esfera do teatro, o autor necessita, como em qualquer outro formato de se 

contar histórias, de um personagem aliado da e alinhado à, narrativa, conforme 

reiterado ao longo da tese . Tecnicamente, no teatro, tem-se aproximadamente 21

sessenta minutos em enquadramento plano geral, ou seja, não há, exceto em casos 

de teatro multimídia e intervenção cenográfica , como recortar nuances da 22

interpretação do ator e nem exibir seus melhores momentos editados. O palco é, em 

última análise, o ator em cena munido de texto, versus o público. Versus enquanto 

sentido figurativo apenas: o público é testemunha, não necessariamente 

oposicionista. O texto, o verbo e o corpo do ator, presencialmente, fazem-se de uma 

importância maior do que em qualquer outra modalidade essencialmente 

intermediada pela mídia, como a TV e o Cinema, por exemplo. A construção física 

deste personagem é de extrema valia (ainda que uma construção ancorada em texto 

prévio), bem como a congruência desta construção com o texto, subtexto, e suas 

intenções. 

No que diz respeito ao tempo de exposição do ator ao personagem, no teatro, 

temos a fase de preparação pré-cena, antes do palco em tempo real, 

 Independente do fato de a narrativa existir prévia em argumento, como uma sinopse de 21

novela, ou de ser um construto causa-consequência direta da encarnação/estruturação de 
um personagem, como no caso de uma performance.

 Ao tratarmos do formato multimídia, deixamos a esfera exclusiva da construção do 22

personagem e do tempo de exposição do ator a ele, adentrando aos parâmetros palco e 
protagonismo. De fato, os parâmetros são divisionais em seu caráter didático, pois inevitável 
que as questões de palco, tempo de exposição, protagonismo e estrutura narrativa 
componham-se, mútua e intrinsicamente e, em analogia a Renato Coehn, in process.
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correspondendo às leituras e ensaios, bem como à construção da gênese. Em 

relação aos ensaios, estamos ainda na esfera da consolidação do personagem, seu 

corpo, voz, intenções, inflexões; a repetição sugere aprimoramento para que, 

quando de sua entrada em cena, haja um melhor recorte possível dessa figura, 

dentro da estrutura narrativa.  

Sim, estamos na esfera do recorte de um instantâneo, um contexto, um 

momento na vida desse personagem. Para conhecê-lo melhor, o ator tem, além das 

linhas e entrelinhas do texto, a ferramenta da gênese (como citado anteriormente), 

sua construção dentro e fora da história; ainda que em muitos aspectos essa gênese 

seja, de certa forma, oculta ao palco. O personagem pode ter direito a apenas uma 

cena, ou ainda, o ator pode descobrir aspectos de sua personalidade que não 

convêm ao contexto narrativo ou em nada acrescentam diretamente à cena; mas 

ainda assim, na construção da gênese, estamos lidando com tempo de exposição do 

ator ao personagem.  

E em relação a essa exposição do ator ao personagem, no teatro, em cena 

propriamente dita, quando das apresentações públicas, temos apenas uma 

reiteração da cena, que seja de cinco, dez ou sessenta minutos, um calcar de 

marcas e intenções. A repetição, claro, pode não significar ato mecânico de 

reprodução de gestos e situações, por parte do ator; ele pode identificar na gênese 

criada, nos momentos passados e esperanças da personagem, motivações para 

sentir diferente, enxergar de outro modo, enfim, experimentar a cena sob outros 

aspectos (aqui o testemunho do público pode constituir fator absolutamente 

motivador). Mas em termos de contexto e representação presente, tempo real, o 

personagem está restrito ao texto cristalizado na inviável exposição a outros 

contextos; inibe-se o repertório em termos de fisicalidade cênica. Muitas vezes o 

processo, permeado por improvisações, leituras e estudos de subtextos, é mais 

gratificante, enquanto experiência com a alteridade do personagem, do que a própria 

resultante do processo.  

No caso do audiovisual ficcional, o tempo de exposição ao personagem tem 

ligação direta com a mídia audiovisual (o correspondente ao palco no teatro) e 

depende, sobretudo, do formato e de outras questões a este fator relacionadas, 

como custo de produção, veiculação, distribuição. A televisão aberta, por exemplo, é 
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um caso que gravita na esfera dos moldes de produção muito menos atentos à 

qualidade narrativa, e mais delimitados por questões mercadológicas. 

É inevitável que o modelo de produção afete e determine a questão da 

composição de personagens ficcionais, tanto por autores quanto por atores; além, é 

claro, de afetar muitas outras funções técnicas e artísticas envolvidas na produção. 

Em produção televisiva, por exemplo, trabalha-se priorizando as variáveis tempo e 

verba e, sob tais aspectos, o ator de certa forma torna-se refém; assim como o é no 

cinema ou em qualquer outro formato que envolva mídia e aparato técnico em 

grandes proporções. O tempo de exposição do ator ao personagem é dado em 

grande parte quando de sua construção prévia (e isso muito pouco difere de 

qualquer outra construção de personagem, o ator e o nível de exigência do diretor 

que determinam, em última análise, o quanto esse personagem foi estudado até 

chegar à cena). Mas posteriormente, no que diz respeito à cena em si, o ator está 

submetido a questões muito técnicas, mediadas; diferentemente do que acontece na 

cena teatral em tempo real.  

No vídeo, no cinema, na produção não seriada, de forma geral, a construção e 

a convivência com o personagem são mais pontuais e funcionais a uma macro 

estrutura: a produção . O momento em que a interpretação do ator é capturada via 23

aparato técnico (câmera) pode não ser o momento em que o personagem esteja 

melhor encarnado; ou ainda, em detrimento da cena em que sua expressão melhor 

condiga com sua motivação, e a interpretação do ator seja digna da tela cheia, o 

diretor opte por um plano de detalhe de sua mão apenas, ou o olhar de seu 

antagonista em cena; enfim, a construção da cena na tela foge ao controle do ator e 

seu tempo de exposição ao personagem é curto e em função das escolhas do 

diretor e da produção, em linhas gerais.  

Além disso, no caso da indústria audiovisual, o mesmo ator pode ter uma 

agenda que nem lhe permita estudar ou conviver com seu personagem, e a 

exposição a este vira questão secundária e absolutamente vinculada à nostalgia do 

palco italiano e ideologias de mudar o mundo com as falas de Hamlet ou algum 

 Abordo tais aspectos já na introdução dos parâmetros estabelecidos pois produção e 23

tecnologia, na esfera audiovisual, fazem parte de meu percurso de construção de 
personagem e transição de corpo-texto a texto-corpo, como estabelecido nos capítulos 
seguintes.
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outro desses ilustres cadáveres que não há como enterrar. As boas interpretações 

ficarão a cargo da habilidade do ator de gerenciar agenda e metamorfoses.  

Mas existem modelos de produção na indústria audiovisual broadcasting em 

que o ator é capaz de desenvolver um trabalho satisfatório enquanto ator. Um 

modelo que tem sido recorrente, por questões financeiras (produção x retorno de 

audiência) e, ao mesmo tempo, dado resultados excepcionais enquanto composição 

de personagens é o modelo seriado. Exatamente na narrativa seriada que se 

encontra o contexto ideal para fazê-los, ator e personagem, paradoxalmente, mais 

próximos e, portanto, mais distintos (ainda que mediados pelo aparato câmera), 

devido aos fatores tempo de convivência, tangência físico-emocional e reciprocidade  

ampliados; afinal existe um entregar-se e um senso compassivo muito necessário à 

representação seriada. É no personagem seriado que, por maior a convivência, mais 

existe distinção. O ator é cada vez mais e, ao mesmo tempo, menos, o personagem; 

a mistura físico-emocional passa a ser mais plausível ao corpo que a interpreta.  

Receber a gênese do outro, pela repetição, que nunca repetição de fato, afinal 

a narrativa seriada possibilita a exposição a vários contextos, torna-se mais técnica, 

não num sentido mecânico, ou de menos entrega, mas num sentido de 

compreensão da fluidez do fenômeno da interpretação em si. Já me é fácil distinguir 

se quem pensa é o corpo-personagem ou o corpo do ator, sendo ambos, em um 

mesmo corpo. Novamente: transparência-opacidade. 

A narrativa seriada é interessante sob o ponto de vista da construção do 

personagem porque obriga ou habilita um maior espaço-tempo de convivência entre 

ator-personagem, autor-personagem, autor-ator-personagem, bem como uma maior 

convivência física em amplos aspectos (corpo carne, sensações, pensamentos). O 

corpo emprestado passa a ser um só, apesar de serem, personagem e/ou autor, 

entidades distintas. Existe uma cumplicidade ética e sensorial, moral e ideológica, 

que permanece ao longo da narrativa. É quando, de fato, o corpo do ator responde 

tal corpo personagem. É quando existe menos intelectualidade ou racionalizações 

envolvidas. O dado da fisicalidade e toda a estrutura fisiológica podem sim, ser 

simulados, mas o aprendizado de uma fisicalidade de um outro que não eu; ou 

melhor, a carne de um outro que não eu através de mim, é um aprendizado como 

poucos, submetido e condicionado aos fatores tempo, exposição, abertura e 

reciprocidade física do corpo do ator ao personagem.  
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Assim, quanto maior a exposição ao personagem (em amplos aspectos: 

conhecimento intelectual, exercício corporal, estudo de movimento, diferentes 

contextos), mais uno e ao mesmo tempo distintos tornam-se ator e personagem, ou 

em alguns outros casos, autor-ator e personagem.  

O personagem é um corpo do instantâneo, um corpo construído em um tempo 

que a natureza desconhece, mas reconhece porque um personagem é estruturado, 

tal qual um ser humano, dentro de nossas lógicas físico-psíquicas de construto. Mas 

o personagem nasce de um tempo outro de maturação; por isso, quanto maior o 

tempo que meu corpo ator conviver com essa estrutura de outro indivíduo que não 

eu, mas através de mim, mais esse indivíduo torna-se carne crível, torna-se 

responsivo e, de fato, existente. É nesse contexto que a narrativa seriada oferece o 

espaço-tempo talvez ideal para que se constitua um personagem enquanto 

algoritmo, corpo físico-mental; permitindo que este alastre-se em entranhas do ator, 

e também do autor, de forma orgânica, criando raízes. 

De mesmo modo, favorável, é a relação personagem seriado - público: um 

personagem crível que permanece longo tempo (temporadas) junto ao espectador, 

acaba transformando-o não apenas em testemunha; acaba por fazê-lo cúmplice. Daí 

o alto nível de fidelidade do público às séries televisivas; o algoritmo do personagem 

é decifrado. Funciona como um jogo: pode-se prever ou tentar adivinhar a lógica de 

um personagem que conhecemos a fundo na narrativa, e isso pode ser 

absolutamente prazeroso para o público e, de certa forma, interativo. Outra questão, 

e aqui entramos novamente na discussão midiática, é o uso do crossmedia ou 

transmídia para promover e aprimorar a série e a relação entre personagem - 

público, agora, cúmplices.  

O uso da internet (sites, blogs e redes sociais) enquanto elemento coadjuvante 

de continuidade da narrativa pode ser algo extremamente proveitoso. Em relação ao 

ator, e sua concepção do personagem, esse viés de comunicação pode ser 

interessante no sentido de obtenção de informações acerca de como outros 

(público) enxergam e lêem sua corporificação, bem como para a criação canais de 

comunicação direta entre público e personagem.  

De fato, em se tratando de broadcasting, não é o autor e muito menos o ator 

que respondem pelo personagem quando da abertura de canais diretos de 

comunicação; tal tarefa fica a cargo da produção e de um gerenciador de mídias 
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sociais. Mas para uma outra modalidade de produção que envolve custos em 

menores proporções e um menor público (apenas inicialmente já que a 

potencialidade de expansão é imensa), a comunicação direta e a desintermediação, 

podem ser altamente gratificantes e contribuir sim, para concepção da personagem, 

melhorando ainda mais a qualidade do tempo de exposição do ator ou autor a este. 

Estamos na esfera das séries via web e, mais especificamente, pontuando para fins 

da tese, de concepção de personagens para o ambiente digital pelo performer, 

autor-ator. Um molde de produção que alia liberdade criativa, no que diz respeito ao 

quesito concepção e verba de veiculação, à possibilidade de amplo tempo de 

exposição ao personagem, portanto, inevitavelmente, uma maior propriedade, no 

caso do performer autor-ator, de seu processo  de corporificá-lo.    

A narrativa seriada pode encontrar caminho e obter os mesmos benefícios que 

teria enquanto broadcasting, tanto no que tange a público como à inteligência 

narrativa, beneficiando-se da tecnologia digital. É a rede, a internet enquanto veículo 

de distribuição que pode sugerir o barateamento de custos necessários àqueles que 

produzem autoralmente e (por que não?) por ideologia. E também àqueles que 

gastariam milhões em veiculação e podem, deslocando a verba para produção, fazer 

espectadores lucrarem por estarem expostos a produtos audiovisuais de alta 

qualidade. A rede surge para fazer fim aos monopólios de distribuição e produção de 

conteúdo/cultura. A produção autoral pede passagem e, pela primeira vez, em 

alguns casos, em igualdade de condições, disputando o mesmo público potencial 

das grandes produções. E como a potencialização narrativa via seriado interfere na 

criação de personagens? 

Retomando a questão da concepção do personagem, pelo ator, tendo como 

ponto de partida sua estrutura ancorada em um "tempo presente ou atual" (o tempo 

de cena, o momento em que torna-se parte da narrativa) e, desta forma, 

obviamente, o contexto narrativo em que o personagem se encontra, o papel da 

gênese parece ser, de fato, determinante. Não apenas para a construção da lógica 

do personagem (uma espécie de algoritmo) mas para a construção de seu corpo 

físico e seus estados no tempo presente da cena.  

Por exemplo, se meu personagem sofre de alguma doença degenerativa e 

existem marcas em seu corpo atual, não posso ignorar, enquanto ator, a relação 

entre seu corpo atual e seu corpo são do tempo passado e o modo como isso é 
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processado e sentido na estrutura algorítmica deste personagem, como o trabalho 

com as variáveis “doença degenerativa”, “memória”, “temores”, “futuro” constroem e 

resultam nas ações e posicionamento do personagem na narrativa. A história do 

personagem está impressa e justificada em cada uma de suas ações, em cada 

instante de seu tempo atuante. Em termos algorítmicos, significa dizer que a 

narrativa é resultado direto da estrutura do personagem exposto às variáveis da 

narrativa.  

No que diz respeito à criação do personagem pelo ator, estamos 

inevitavelmente lidando com a restrição imposta pela narrativa fechada. Por 

exemplo: quando, a partir do texto de Hamlet construo meu personagem, tenho a 

liberdade de construí-lo enquanto algoritmo, tenho a liberdade de criar seu 

imaginário; no entanto, meu algoritmo deve ser construído em favor de certas 

variáveis que o texto me oferece. Não posso construir um Hamlet incapaz de 

questionar sua existência, ou um Hamlet que ao final da história encontra um 

desfecho feliz ao modo dos folhetins; esse Hamlet não me serviria à narrativa.  

Assim, enquanto ator, eu tenho uma liberdade algorítmica que deve servir ao 

texto já proposto e estabelecido. E isso independe do formato: posso estar tratando 

de um filme, uma peça de teatro, uma novela. Mas o fato de, enquanto construtores 

de personagem já existentes, estarmos ancorados à lógica maior e inexorável da 

narrativa, não tira o mérito do ator na construção de um bom personagem. Pelo 

contrário, é o ator (e o bom ator) que será capaz de, em corporificando um 

personagem que satisfaça à ação narrativa, faça-o de tal maneira crível e de lógica 

(mental e fisicamente) responsiva à macro estrutura narrativa, e a faça caminhar 

organicamente. É o ator que, em última análise, através da construção de "sujeitos", 

decodifica o texto e o torna materializado, é ele quem monta o quebra-cabeça que já 

está previamente montado.  

Desta forma, o fator “tempo de exposição do ator à lógica do personagem" 

parece ser absolutamente enriquecedor para, tanto uma construção mais crível 

deste personagem, quanto para uma justificativa mais consistente de determinado 

texto narrativo. Novamente Shakespeare: se Hamlet fosse uma série, tanto o ator 

poderia expor-se mais ao corpo e à lógica de seu personagem (seu algoritmo), como 

teríamos um painel mais amplo de resultantes das variáveis a que este personagem 
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corporificado estaria exposto (a equação Hamlet exposta à variável esperança, à 

variável desafeto, à variável temores).     

O tempo de exposição do ator à lógica física e psicológica do personagem 

ampliado no formato seriado é sempre, em termos de corporificação de 

personagem, seu desempenho e justificativa narrativa, um fator positivo (uso 

justificativa porque aqui estamos tratando de um texto cristalizado, pronto).  

Mas e quando da criação do personagem pelo autor? E quando a estrutura 

narrativa ainda está em aberto e condicionada diretamente à ação e lógica dos 

personagens? E quando não se tem ainda o resultado, não se sabe aonde o 

personagem deve chegar? O personagem seriado, também para o autor, que em 

tese já o conhece em profundidade, parece ser a forma capaz de possibilitar um 

maior amadurecimento, tanto do personagem, quanto da narrativa; afinal é através 

da resposta do personagem, que se desenvolve a narrativa. O tempo de exposição, 

conclui-se, parece estar diretamente ligado à construção e profundidade narrativas. 

O objetivo não é adentrar à questão complexa da concepção total da narrativa, 

mas apenas enfatizar como o fator personagem (uma estrutura algorítmica) conduz, 

enquanto variável, um algoritmo maior, a narrativa; e quanto isso é fundamental para 

a concepção da história e sua constituição, pelo autor. O autor, enquanto delineia 

seus personagens e os desvenda, talvez não saiba para onde os está conduzindo.  

Em termos de experiência autoral, enquanto alguém que conta histórias, 

também por minha formação como atriz, sempre meus personagens conduziram-me 

à narrativa, nunca o contrário. E descobrir os personagens ao mesmo tempo em que 

a narrativa está sendo tecida na lida com o caos criativo, tem sido, dentre as 

experiências criativas, a mais gratificante.  

Talvez aí entre também um pouco da constituição de meu algoritmo humano de 

percepção: a necessidade da exposição ao desconhecido. E enquanto atriz, 

acostumada a construir, ou reconstruir corporificando e justificando, um algoritmo 

pré-estabelecido pela narrativa, posso afirmar que a experiência como autor-

intérprete responde e justifica muito mais esse tal algoritmo humano. Tecer a 

narrativa junto ao personagem, ao mesmo tempo em que o desenhando, não 

apenas enquanto texto (como faria se fosse apenas autora), mas enquanto carne 

ancorada de minha carne ancorada, é uma experiência criativa única. É a tentativa 
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melhor sucedida de provar uma espécie (apenas uma espécie) de controle do 

desconhecido, que jamais terei enquanto ser humano.  

Relacionando liberdade criativa e exposição em profundidade ao personagem 

(afinal, o autor-intérprete é aquele que o concebe e corporifica) ao fator “tempo de 

exposição” do ator ao personagem, e do autor ao personagem, temos, 

inevitavelmente, não apenas uma narrativa potencializada, mas uma estrutura 

algorítmica de concepção do personagem em suas tantas variáveis (físicas, 

psicológicas, memória) potencializada, assim como o algoritmo do próprio autor, que 

de fato coincide em diversos níveis estruturais ao algoritmo do personagem, afinal 

habitam os mesmos sentidos e se hospedam de mesmo aparato-corpo; novamente, 

opacos-transparentes que, expostos às tais diversas tantas variáveis, resultam em 

“números" diferentes, em uma relação invariavelmente matemática, em toda sua 

potencialidade combinatória.   

Nesse sentido, de intensificar a exposição à narrativa, tanto em minha 

experiência com performance teatral (ao vivo) como na experiência mediada por 

audiovisual (websérie) , através de um algoritmo constituivo comum entre autor e 24

personagem tenho encaminhado meu trabalho, intérprete e contadora de histórias, 

corpo e texto, verbo e voz, em uma espécie de manifesto de existência 

resolutamente performático. 

O essencial do pensamento matemático é então neste momento em 
que uma estrutura se descentra, se abre a uma interrogação e se 
reorganiza segundo um sentido novo que no entanto é um sentido 
dessa própria estrutura. A verdade do resultado, seu valor 
independente de acontecimento vem de que não se trata de uma 
mudança onde as relações iniciais perecem para serem substituídas 
por outras nas quais não seria reconhecíveis, mas de uma 
reestruturação que, de uma ponta a outra, se sabe, está em 
concordância consigo, que era anunciada pelos vetores da estrutura 
dada, por seu estilo, tão bem , que cada mudança efetiva vinha 
preencher uma intenção, cada antecipação recebe da construção a 
consumação que espera. Trata-se aí, de um vir a ser do sentido, onde 
o vir a ser não é mais sucessão objetiva, transformação de fato, mas 
um vir a ser mesmo, um vir a ser sentido. […] (MERLEAU-PONTY, 
1974, p.136 -137). 

  Acabei descortinando a forma seriada e não linear como muito mais atrativa à minha 24

busca pelo caos narrativo que, na verdade, não passa de uma busca pela narrativa que não 
se conclui, que pode ser recuperada, transformada, repaginada. A relação com o formato 
seriado será contemplada no capítulo seguinte, Corpo-delito.
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Figuras 45 e 46: as imagens ilustram a relação entre concepção de personagem e autoria, no caso 
específico do autor-ator, um algoritmo complexo constitutivo que exerce-se na dobra de si, para fins 
desta tese. As resultantes diversas podem ser simplificadamente ilustradas pela espiralação dos 
percursos , característica de não linearidade, em uma repetição que nunca repetição, em uma 25

reiteração de novas possibilidades. Essa relação será melhor analisada no Capítulo 4: Corpo-delito. 

Fonte: autoral, para fins desta tese.  

 A necessidade de uma escrita não linear, decantada em unidades dramáticas, enquanto 25

sintoma da introjeção da cidade seriada, cotidiana, retrato de diferentes personagens em 
mim, autor, é evidente em "A via: passageiros" e está na raiz de sua concepção enquanto 
performance teatral. 

RELAÇÃO AUTOR-ATOR (PERFORMER)  
E  CONCEPÇÃO DA NARRATIVA  

!  SUJEITO AUTORAL ATUALIZADO – FATOR TEMPO   

NARRATIVA DO SUJEITO-AUTORAL 
EVOLUÇÃO DO SUJEITO AUTORAL  
EVOLUÇÃO DO PERSONAGEM 
   

PERSONAGEM ATUALIZADO – FATOR TEMPO   

ESPIRAL AUTORAL 
TEXTO-CORPO DO PERFORMER  

NARRATIVA  

PERSONAGEM  

AUTOR  

PERSONAGEM – AUTOR  
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Estabelecida minha relação autoral com o parâmetro Tempo de exposição ao 

personagem, cabe transpô-lo à experiência de montagem de "A via:Passageiros", 

mesmo de forma breve; afinal, como mencionado anteriormente, a divisão em 

parâmetros para medir a aproximação da linguagem performática é quesito de 

ordem didática e muitas vezes tais parâmetros relacionam-se ao longo do discurso, 

tendo que muito da relação autoria-fisicalização e tempo de exposição ao 

personagem da montagem já foi discutido previamente.  

No entanto, um aspecto especialmente interessante em relação ao tempo de 

exposição ao personagem na montagem de "A via: passageiros" é o fato de ter sido 

minha primeira experiência de transposição de um texto próprio para uma cena em 

que meu corpo-próprio criava vida a partir de minha relação prévia com o verbo 

autoral. Esse relacionamento metastático com a autoria (de percepção a verbo, de 

verbo a corpo, e um corpo também verbo percebido pelo próprio corpo senciente-

sensível) propiciado pela montagem, surgiu-me como um divisor de águas na 

aprendizagem; ou melhor, no entendimento de uma aprendizagem própria, autoral, 

dos construtos de elaboração de personagem. Talvez uma consciência de um 

caminho próprio de construir-se personagem. E talvez uma liberdade maior de 

assumir-se diversos personagens.  

Aqui, é claro, entramos na esfera do existencial, dos personagens em vida 

“real" dos quais nos fazemos e dos personagens dos quais não conseguimos nos 

desfazer. Mas o intuito da discussão nem é esse, embora, a consciência da 

assunção cotidiana de personagens seja ferramenta potente ao trabalho de cessão 

de um corpo-próprio a alteridades, e essa me parece ser a maior qualidade 

expressiva (e desafio) de um sujeito de linguagem ancorado em um corpo 

performático que, por princípio, questionador.  

O intuito de discutir a assunção de um construto de autoria proporcionado pela 

montagem é evidenciar, através de um percurso com início no palco tradicional, 

ancorado em Stanislavsky, passando pelo teatro épico e outras formas de 

dramaturgia, que a trajetória do performer se dá inevitavelmente pela subjetivação 

de alteridades, configurando-se como aprendizado da linguagem em diferentes 

etapas e formatos e, acima de tudo como aprendizado carnal, humano, sensível e 

físico. Uma evidência de que a linguagem não se faz em suturas entre esse e aquele 

discurso mediado por códigos, cada qual de seu instinto; linguagem é corpo em 
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exercício de fisicalidade. E nesse sentido físico-autoral a experiência performática, 

enquanto Arte/expressão ancorada no corpo, é intransferível.  

O que isso deve significar? Que não existe fórmula ou método, apenas indícios 

que explicitam a relação performática entre um sujeito, sua linguagem, o espaço e  o 

tempo. Seus-não seus, mas resolutamente autorais. 

O ator do teatro tradicional se esconde na personagem. Ele se 
mascara como método, para entrar em uma personagem distinta de 
si, cuja história já está escrita previamente. Ele interpreta. No campo 
da performance, a máscara funciona em outra chave de 
entendimento. A persona performática constrói máscaras de si mesma 
ao se apresentar em várias camadas, ou incorpora máscaras para si, 
desdobrando-se em suas várias possibilidades. Há aí outro 
significado, que é a impermanência do performer, que recria a sua 
máscara a cada momento em contraposição ao ator de uma 
personagem tradicional, que se ‘fixa’ numa identidade formalmente 
estabelecida. (CARVALHARES, 2012, pg.84). 

Sempre trabalhei, para a construção cênica dos personagens, em teatro 

tradicional, com a gênese escrita e, talvez dessa transubstanciação (do verbo ao 

corpo, do corpo ao verbo e de volta ao corpo) que me dava o direito a uma autoria 

estendida e maior tempo de exposição ao personagem, alastrado através de um 

contato maior com uma história deste personagem sob forma de escrita autoral; 

talvez dessa alquimia decodificadora advenha minha relação pulsante com o verbo. 

Eu escrevia o personagem, suas memórias, seus conflitos, tal autor de seus dramas 

e corpo, e os expandia através da cena, fosse em laboratórios de análise ativa, 

fosse na própria cena em ensaio ou apresentações tradicionais.  

Estamos em arena espiralada  quando se diz respeito a qualquer construção 26

de personagens (interpretação ou performance): as transfusões entre ator e 

personagem, autor-ator e personagem são condicionais à fisicalização de uma 

narrativa ao passo que a constroem (sejam previamente criadas ou vivenciadas em 

tempo real improvisado); e a construção da gênese espirala ainda mais tais 

relações. Foi assim, construindo personagens, constituindo-lhes de gênese, com 

Stanislavisky, que nasceu-me o dado performático. A partir do momento que existe o 

arquivo memorial de uma existência em mim, que é também coincidente 

(transparência-opacidade) com a minha própria existência memorial, existe um outro 

 As questões são circulares, mas nunca se repetem; intensificam-se e se ampliam, a partir 26

de um ponto central, ancorado no corpo-ator ou no corpo-texto. 
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que não eu através de mim; ele já está ali e transubstanciá-lo em corpo é apenas 

questão de espaço (mais questão de espaço do que tempo, ancorando aqui a 

fenomenologia).   

Essa relação fica muito clara nesse primeiro trabalho, "A via: Passageiros", 

porque os personagens haviam nascido de mim, em mim, através de visões da 

cidade; as suas gêneses eram de meu próprio DNA, de autor e ser humano. Esse 

senso corpóreo de presentidade já os tornava automaticamente personagens, 

tomando-me seus-meus corpos-próprios.  

Comparativamente a outros trabalhos como intérprete, em que não tive um 

tempo de elaboração da gênese, ou em que meu personagem não possuía memória 

(esse tipo de memória ancorada fisicamente e de um corpo-próprio, que pode ser 

considerada performática), não consegui alcançar uma “verdade cênica”.  Em outras 

palavras, não me havia percepção do fenômeno enquanto aquele personagem. Sem 

a memória performática desse sujeito a quem emprestava meu corpo para 

realização de determinada cena, a atriz estava apenas representando 

mecanicamente. A qualidade do tempo de expressão sem a memória prévia do 

personagem é baixa e de mesma forma o é o envolvimento com ele. Talvez pouco 

reste da relação ator-personagem após uma ou duas temporadas de apresentações.  

Assim, volume de tempo de exposição (refiro-me a volume porque esse tempo 

de exposição é espacial em sentidos diversos, exterior e interiormente) não 

necessariamente implica em qualidade de tempo de exposição. Em "A via: 

Passageiros" aprendi que o que necessitava como manipuladora de linguagens e 

(mais uma vez, existencialista) como ser humano, era um tempo de exposição  ao 

personagem, íntegro e de qualidade.  De certa forma, a lida com o formato seriado 27

já vislumbrou-se enquanto caminho nesta montagem pois tratava-se, de fato, da 

minha exposição cotidiana aos instantâneos da cidade. Foi dessa lida prolongada 

com a entidade cidade traduzida em seus transeuntes, sob meu olhar compassivo, 

que a narrativa, seriada e não linear, surgiu-me nos moldes fenomenológicos.  

A montagem do texto “A via: Passageiros" foi essencial para que essas 

diferentes qualidades de tempos de exposição ao personagem fossem 

compreendidas em meu corpo enquanto veículo de expressão, em meu processo 

 Um ofício cujo aprendizado devo a um grande mestre, o primeiro a me conduzir por entre 27

textos e transubstanciações, e cujas lições aprendidas foram carregadas e ainda o são 
enquanto corpo e texto, a cada verbo e personagem: Ewerton de Castro.
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enquanto autor e nas intersecções entre ambos. Os objetivos profissionais, como 

pesquisadora e, sobretudo como ser humano, foram sendo redefinidos a partir de 

uma maior exposição à minha própria persona criativa em melhor percepção de 

seus processos. O tempo de exposição a seu próprio personagem, seja ele um 

misto de alteridades, como no caso daqueles que lidam, em sua sã esquizofrenia, 

com alquimia de linguagem, é definitivamente transformador. 

Figuras 47 e 48: esquetes encenadas com cenário projetivo.  

Fonte: arquivo pessoal  
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3.3.4 Nível de decantação da narrativa em códigos e em unidades dramáticas e 

sua relação com a montagem  "A via: Passageiros” 

Outro parâmetro ou indicador que descreve claramente o percurso em nível de 

construção narrativa nessa experiência de expansão do corpo-texto ao texto-corpo é 

o que pontuo como decantação da narrativa, operada em dois níveis: códigos e 

unidades dramáticas. Decantação, em química, refere-se ao processo de separação 

de sistemas heterogêneos (compostos por matéria sólida, líquida ou gasosa),  

geralmente bifásicos, em relação ao tempo. Tomo emprestada tal definição para 

torná-la metáfora na análise da verificação das relações internas constituintes da  

narrativa, fazendo referência tanto à decantação entre códigos (verbal, visual e 

sonoro), quanto à decantação entre as unidades dramáticas.  

Nesse sentido, propõe-se que (e isso será exemplificado dentro da amostra 

dos trabalhos autorais que me proponho a analisar) quanto maior o nível de 

decantação da narrativa em termos de código (ou mais aparente a hierarquização 

entre códigos), e inversamente, quanto menor seu nível de decantação em termos 

de unidade dramática (mais linear sua leitura), mais próxima uma obra performativa 

está do conceito do Teatro tradicional.  

Da mesma forma, quanto menor o nível de decantação entre os códigos, ou 

menor a hierarquização entre os diferentes códigos, ou mais indistinta sua forma de 

utilização e maior o tempo para sua distinção , assim como maior o nível de 28

decantação da narrativa em unidades dramáticas ou menor sua interdependência, 

mais próximos estamos do dado performático.  

Em alguns casos pode não haver decantação da narrativa em códigos ou 

unidades dramáticas, caracterizando um sistema como homogêneo, como na 

Performance generativa, tema de abordagem no Capítulo 5. 

 Esse tempo pode nunca existir, caracterizando um sistema como homogêneo, ou 28

potencialmente sem distinção entre códigos.
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Figuras 49 e 50: diferença entre dado teatral tradicional (primeira imagem) e dado performático em 
Performance expandida (segunda imagem) no que diz respeito ao parâmetro decantação da narrativa 
em códigos. 

Fonte: autoral, para fins desta tese. 
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Figuras 51 e 52: diferença entre dado teatral tradicional e dado performático em direção expandida no 

que diz respeito ao parâmetro decantação da narrativa em unidades dramáticas. 

Fonte: autoral, para fins desta tese. 
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É nesse sentido, de verificar o quão mais próximos ou mais distantes estamos 

da hierarquização ou não hierarquização de códigos ou da dependência ou 

independência entre as unidades dramáticas em uma narrativa, que o conceito será 

adotado. Analogamente, em se tratando da relação entre a elaboração da 

performance e sua relação com o fenômeno perceptivo, o conceito de decantação 

torna-se um indicador de quão mais ou menos próxima uma obra performativa está 

(no caso, as obras autorais que apresento) do pulso inicial de criação/percepção, 

nos moldes fenomenológicos propostos por Merleau-Ponty. Ou ainda, quão mais ou 

menos próxima uma obra está do estado  existencial, quando considerada enquanto 

fenômeno em seu viés de concepção .  29

Na concepção cênica pode haver priorização de códigos , condicionada à 30

subjetividade do sujeito e a uma parte do processo cognitivo (como no meu caso, a 

tentativa de transcrever o mundo sensorial via verbo); mas a existência, 

essencialmente, e ao menos em minha experiência subjetiva e analítica desta 

subjetividade, parece preceder o código e a linguagem. Em outras palavras, a 

desierarquização entre códigos na linguagem emparelha-se ao conceito do 

fenômeno da percepção, assim como se faz de um alto grau de decantação da 

narrativa em unidades dramáticas. Podemos construir um paralelo metafórico entre 

a decantação da narrativa em unidades dramáticas e a memória. A memória do 

sujeito é atemporal, modular, altamente condicionada à influência do presente, que 

altamente influenciado espiraladamente pela memória do sujeito. Esse caráter de 

atualização maciça a que estamos expostos, sujeitos de memória, é um dado 

relacionado a nossa incapacidade de retermos a memória enquanto sistema 

homogêneo: ela é fragmentada e altamente contextual.   31

 Vale pontuar que qualquer ancoragem cênica, seja Teatro tradicional ou Performance, 29

pode ser lida como fenômeno em relação ao seu estado de atualidade, existencial. No 
entanto, a ancoragem cênica enquanto fenômeno criacional, concepção no estado do agora, 
exige uma leitura diferente, performática. 

 Tal priorização de códigos talvez não possa ser localizada como anterior ou posterior ao 30

pulso intencional perceptivo, uma vez que a própria priorização deste ou aquele faz parte do 
processo de transubstanciação do universo perceptivo ao universo da linguagem.

 Um exemplo interessante de transcrição do universo interior da personagem para a esfera 31

estética cinematográfica audiovisual é o filme Birdman de Alejandro Iñárritu. O diretor optou 
por simular um único plano sequência como indicador de uma base de dados ininterrupta de 
pensamentos/memórias da personagem, em analogia ao estado associativo constante do 
ser humano em suas elaborações e articulações senso-perceptórias e cognitivas.



                                                                                                                                 �173

Em “A Via: Passageiros”, uma narrativa estruturada em esquetes com alto 

potencial intercambiável, tanto pelo fato de estarmos lidando com o protagonismo 

com foco em um narrador onisciente, quanto pelo fato de estarmos lidando com a 

assunção de personagens diferentes em um mesmo universo mítico, a cidade; pode-

se considerar o nível de decantação em unidades dramáticas como alto; o que é 

consequentemente um índice de lógica não linear, mais próxima à estrutura 

performática de concepção cênica.  

Já em termos de nível de decantação dos códigos, pode-se falar em um alto 

grau de separação entre verbo, áudio e imagem. Temos uma preponderância do 

texto, talvez por ter sido uma primeira tentativa de transpor os “corpo-textos” que 

vinha criando, à cena ou textos-corpos. Nesse sentido, tendo o código verbal como 

base de apoio, os demais tornaram-se coadjuvantes, não no que diz respeito à sua 

importância cênica, mas à porcentagem que ocuparam no tempo de concepção e 

atualização cênicas (a cena no instante do agora).  

Em relação à importância cênica dos códigos não-verbais, um dos fatos 

motivadores para o início da busca por um teatro menos decantado em códigos foi 

exatamente a constatação da importância contextual dos códigos não verbais que 

em "A via: Passageiros" apareceram como adjacentes e ainda contaminados de 

verbo, afinal a narrativa como um todo em sua forma de apresentação está 

ancorada no texto. A performance teatral, como denomino, com a ambientação da 

trilha sonora e do cenário projetado virtual, saía da esfera do texto-denúncia 

estritamente argumentativo (característica do verbal) e brechtiniano em quase toda 

sua extensão pelo fato de deixar aparente muito mais o autor-intérprete do texto do 

que seus personagens, e adentrava, ainda que timidamente, ao conceito de 

ambiência .  32

Elaborou-se, via orquestração de códigos diversos (mais uma vez) ainda que 

usados enquanto códigos distintos e arquivos programados e coreografados,  um 

universo cênico capaz de transportar o texto à atmosfera que não mais o palco do 

tempo-espaço realista, o que influenciou a expansão dos personagens retratados 

verbo. A trilha composta para a cena do menino, ou a imagem projetada ao fundo, 

mesmo que arquivos decantados enquanto cada qual de seu código-mãe, utilizados 

 Enquanto ambiente sensorial, experiência espacial carregada de significado poético.32
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entre-atos para pontuar o início de cada cena, de fato, acabavam por configurar-se 

enquanto universo interior da personagem, parte integrante do texto.  

A decantação dos códigos nos elementos de composição cênica era clara 

(áudio era trilha de fundo, a imagem era cenário), o que pode ser considerado um 

dado mais convencional de operacionalização da cena, pré-setada, pré-concebida. 

Mas já estávamos aptos a notar um potencial nível mais baixo de decantação entre 

códigos (o áudio poderia ser um corpo personagem, a imagem projetada, uma 

memória presente), o que configurou-se como elemento motivador da incessante 

busca por experimentação de novas formas de relacionar os arquivos e os códigos 

que sucedeu a montagem de "A via: Passageiros”. E principalmente, da incessante 

busca por experimentar a autoria no corpo e corpo na autoria, transgredindo a cena 

sob o álibi de expandi-la das amarras libertadoras da linguagem que, sim, o único 

caminho de expressão do sujeito, mas sim, apenas um caminho a serviço do pleno 

potencial de perceber, já que "o pensamento não é o percebido, o conhecimento não 

é a percepção, a palavra não é um gesto entre todos os gestos, mas a palavra é o 

veículo de nosso movimento em direção da verdade, como o corpo é o veículo do 

ser no mundo." (MERLEAU-PONTY, 1974, p138). 

E perceber-se, corpo-texto e texto-corpo, autor-personagem, é o melhor álibi 

para transgredi-las, cena ou linguagem, em uma infindável arena espiralada de 

“existir-exprimir". 
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PARÂMETROS DE ANÁLISE DO DADO 
PERFORMÁTICO 

OBJETO DE ANÁLISE
A via: Passageiros

PALCO - apresentações realizadas tanto em palco italiano 
quanto em arena
- corpo-texto indicando um palco potencialmente mais 
performático

PROTAGONISMO - protagonismo em relação à autoria do texto 
centrado na figura do autor-ator 

- protagonismo na fase texto-corpo ou composição 
cênica, compartilhado

TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO 
PERSONAGEM

- tempo de convivência do autor com o corpo-texto 
(pulso de criação)

- gênese ativa na composição de personagens, 
ancorada no pulso de criação (quando da 
concepção do texto pelo autor que também ator)

- tempo de convivência do autor-ator com o pulso 
criativo através dos ensaios e da incorporação/
fisicalização estetizada do texto

- tempo de convivência quando da encarnação do 
texto em cena, nas apresentações

NÍVEL DE DECANTAÇÃO DA 
NARRATIVA
EM CÓDIGOS 

- enquanto corpo-texto, uso apenas do código verbal, 
apesar da potencialidade performática ancorada no 
verbo

- quando em sua versão cênica, com utilização de 
multimídia, existe um índice de tangência entre os 
códigos e seus significados contextuais (a trilha que 
representa o universo interior da personagem, a 
imagem projetada que ilustra a personalidade ou 
memória do sujeito) mas o cenário é dado enquanto 
imagem em seu viés analógico, a trilha enquanto 
som, da mesma forma. Ainda existe hierarquização 
semântica entre os códigos e, no caso específico, o 
verbo predomina

NÍVEL DE DECANTAÇÃO DA 
NARRATIVA 
EM UNIDADES DRAMÁTICAS

- alto potencial de decantação em unidades 
dramáticas (tanto versão corpo-texto, quanto versão 
texto-corpo), uma vez que a narrativa é composta 
por retratos independentes de personagens 
ancorados na onisciência de um narrador (a 
persona do próprio autor-intérprete)
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CAPÍTULO 4 

CORPO - DELITO :  
A TRANSGRESSÃO DOS CÓDIGOS NO TEXTO-CORPO 
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O corpo-texto, resíduo do processo autoral de lida com a linguagem, é verbal 

por uma questão de acaso, como citado diversas vezes ao longo do trabalho. A 

intencionalidade que rege a escrita do que chamo de corpo-texto, ou ainda, o pré-

texto deste corpo transcrito verbo é, de fato e por princípio, atemporal e irrestrita em 

termos de código, sobrepondo-se ao código, apesar de existir sob forma e através 

de código verbal. O código reporta-se à necessidade de expressão, consumando-a: 

como na relação entre o tom amarelo e os girassóis de Van Gogh, em que o amarelo 

intercede pela intenção do autor-sujeito, fazendo-a amarela. Como na relação entre 

a pontada no estômago quando da sensação "vidro no pescoço" e a corporificação 

da palavra, em sonoridade e significado: “ca” “co”.  

Figura 53: BELLICIERI. Maria Lucia. Ilustração “Ao menino 2” 

Fonte: arquivo pessoal, parte integrante do cenário virtual da montagem de “A via: passageiros" 
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Sinal verde!  

Tinha conseguido alcançar a carteira no bolso do casaco.  

Caco, caco, caco.  

Fui levando lentamente a mão à janela para que ele pudesse roubá-la.  

Consegui seus olhos. Vidrados, estáticos.  

Caco, caco, caco. Tomou-me a carteira.  

Correu, Menino macaco.  

Saltitante, malabarista, artista.  

Menino nu.  

Correu: a mão de carteira, outra mão de vidro.  

Pés de moleque. Amargo.  

Criança.  

(trecho do texto “Ao menino”, da performance teatral “A via: Passageiros" 

Figura 54: mediação da  subjetividade autoral pelo código no fenômeno perceptivo. 

Fonte: arquivo pessoal, desenvolvido para fins dessa tese. 
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A motivação primeira dessa escrita, a percepção do mundo que toma o autor 

em uma tal fruição, via existência física e carne, não necessita ser apenas em 

palavra: pode ser em som, imagem e também verbo; ou ainda, desenhada em todos 

os códigos. E é provável que tal intencionalidade ou motivação, o pré-texto, o que se 

sobrepõe à leitura do mundo via código verbal, no caso do processo de escrita do 

que denomino corpo-texto, seja inacessível enquanto fonte primeira de 

intencionalidade, podendo ser tomada ou retomada apenas em sua forma clivada, 

quase outra substância, cuja originalidade resguarda-se muito mais na orientação 

algorítmico-estrutural e também intencional do sujeito que a retoma, ou tenta 

retomar. A simples tentativa de olhar para trás já nos nega o alcance da 

presentidade característica daquilo de atrás que se busca como agora e, agora, em 

restrospecto. O logos e o loco da sensação ou intenção passadas, ainda que estas 

estejam presentes enquanto sombra, não se fundem à intenção primeira deste 

sujeito-instante que as quer contemplar como duplo de um original que não sombra. 

A motivação do sujeito de agora não coincide com a motivação do sujeito de então.    

Portanto, a tal intencionalidade que move o ser bruto no mundo não pode ser 

cristalizada, isolada, compreendida, tal se faz na tentativa de transcrevê-la código; a 

intencionalidade está, como visto no Capítulo 1, no universo das relações, tal 

incógnita que, quando depositada em meu sistema algorítmico de existir, define-se 

como resultado, resíduo. E meu resíduo de linguagem enquanto autora, sob a 

perspectiva da mobilidade intencional estrutural inerente à existência, sempre se 

apresentou mediado pelo verbo enquanto código para, transcrito, tornar-se cena. Em 

um processo que ocorre em misto de temporalidades e atemporalidades; 

novamente, uma espécie de transubstanciação quântica de codificares, leituras e 

ressignificações do verbo, exposto à atualização da motivação pré-texto.  

Mas e se a cena, ou o texto-corpo, a leitura-cena daquele corpo-texto inicial, 

nascesse instantânea? E se a cena transcrita do corpo-texto, ou melhor, e se sua 

estetização fosse dada um tanto mítica, atual, resultante direta de meu algoritmo 

existencial enquanto corpo-vivente no mundo? E se o input da sensação do “frio na 

barriga” (que era imagem, cheiro, gesto, químicas e fisiologias) despertado pelo 

caco de vidro do menino de meu texto "Ao menino”, fosse injetada como variável em 

algum algoritmo e o resíduo desse cálculo, que concomitantemente envolvesse 

outras variáveis, todas atualizadas no instante da concepção-cálculo desse 
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algoritmo, criasse como resíduo, uma cena? Não é desse estado relacional que se 

dá a percepção? Não é nesse movimento que se desenrola a vida? 

Em estado perceptivo não existe distinção entre códigos: meu corpo 

simplesmente existe atual, espécie de retrato cubista de temporalidades e espaços 

internos-externos, sobrepostos, resultantes (cronológicas e não) de minha(s) 

existência(s) de único instante, incidida em plurais e singular, por variáveis psico-

fisiológico-culturais, entre outras, as quais talvez jamais tenhamos em totalidade.  

E se o input “sensação” resultasse instantânea e diretamente na cena? Não na 

cena passada, a mesma cena do motorista exposto ao caco-vidro e ao menino (não 

existiria de recuperá-la íntegra em seu duplo idêntico de atual passado, exceto em 

carnes de memória que, ainda assim, não são opacas como quando de sua primeira 

vivência), mas na simulação de uma leitura vivida e vívida, resultado de cada célula 

e cada variável constituinte do ser único que sente e existe de forma absolutamente 

ímpar e, indiscutivelmente, autoral? E se o input "frio na barriga" resultasse na 

simulação autoral do motorista em sua visão perceptiva do fenômeno a que esteve 

exposto, agora atualizado?   

Esse vislumbre-síntese dos milhões de movimentos intrínsecos à condição de 

existência, uma suposição na esfera da criação/expressão artísticas ou 

simplesmente da necessidade existencial de se manifestar, talvez seja 

potencialmente dado via tecnologia digital; afinal, em ambiente digital não se 

trabalha distinção entre códigos, tudo é dígito e estrutural. Assim como o corpo, que 

existe regido procedimentalmente e que, exatamente por obedecer a uma lógica 

regente, tem a liberdade de instituir-se enquanto corpo próprio, individualizado, 

personificado e, tal reiterado nas elocubrações anteriores, de um instantâneo 

encarnado.  

Quando menciono tecnologia em poesia, não estou falando de 
realidade virtual, e nem tão pouco de cinema interativo ou 
disponibilização em rede para pratica interativa, estou chamando a 
atenção para a importância do fazer poético no suporte digital 
detectando o que possibilitou a transição entre: a escrita e sua 
oralidade, e a imagem potencializada em sua mutação, e o som 
como movimento espacializado, tudo contido em um sistema de 
escritura expandida. (AZEVEDO, 2007, p. 5) 

Os corpos, obedecendo mais ou menos a uma mesma lógica estrutural, 

paradigmática (a maior delas é o ciclo de vida), apesar de processualmente 
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nascerem de mesmo modo, serem, em estrutura fisiológica, guiados de mesmas 

regras; dentre esses mesmos corpos, não será encontrado um como o outro. Ainda 

que delineados pelo paradigma da indistinção da necessidade processual que os 

rege, todos e cada qual são distintos.   

Estamos, enquanto corpos e seus resíduos criativos intencionais, artísticos ou 

meramente obedientes à necessidade de se expressar, na esfera da metáfora do 

ambiente digital. Somos, enquanto corpos processuais, metaforizados pelo ambiente 

digital, desobedientes a matrizes linguísticas (por existirmos anteriores) e despidos 

de intencionalidades existenciais que, através delas (matrizes), se fariam 

reducionistas (não no sentido fenomenológico como pontuado em Merleau-Ponty, 

mas em sua esfera limitante, cercada de si mesmo). Existimos de lógica muito mais 

digital do que analógica e linear. O tempo do corpo totalitário, ser bruto e espírito 

selvagem, não pode ser cronológico; é espacial e algorítmico.  

O paradoxo da existência atual, condicionada ao tempo presente, sempre 

potencial mas, ao mesmo tempo, múltiplo em incidências potenciais atuais "não-

atuais" como os arquivos memoriais (sempre enquanto arquivos potenciais), parece 

alocar-se perfeitamente, em analogias, ao ambiente digital e à lógica algorítmica. 

Emparelhando o sentido previamente dado à existência atual ao tema central 

da tese (em linhas gerais, processo criativo cênico) estaríamos colocados na esfera 

provável da cena mediada pela tecnologia digital. E por que não dizer da provável 

"vida mediada pela tecnologia digital”, se considerarmos a cena em sua esfera 

existencial mais ampla?  Ou muito mais do que mediação, estamos na esfera do 1

protagonismo tecnológico na expressão , artística ou não, enquanto análogo ao 2

processo da percepção humana tal nos moldes fenomenológicos existencialistas 

ancorados em Merleau-Ponty.  

Transportando a relação sujeito-tecnologia de seu contexto filosófico, ao 

processo autoral descrito no trabalho (criação de um corpo-texto, verbo, resultante 

 Não poderia afastar-me ou desvencilhar-me do exercício filosófico afinal, por princípio, 1

criação, sob o ponto de vista autoral, é essencialmente mais filosófica do que propriamente 
artística. Refiro-me à vida mediada pelo digital no sentido de uma aproximação cada vez 
maior entre Arte e estado existencial, para que cada vez menos o sujeito de expressão 
necessite de chancela para produção de linguagem. 

 Quando digo de protagonismo tecnológico na expressão, talvez esteja fazendo referência 2

a um processo de estetização capaz de proporcionar uma espécie de protagonismo 
existencial ao sujeito: a experimentação da  cena em tempo real, via tecnologia. A vivência 
do sujeito de ação passa a entrelaçamento com a cena,  torna-se a ambiência.
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direto e indireto, porque um misto de sensações e códigos do estímulo vivenciado 

via percepção encarnada de um fenômeno, por um sujeito autor; posteriormente 

transposto a texto-corpo, cena, por este mesmo sujeito de intenção e ação, o autor-

performer), sobre a lógica procedimental algorítmica de concepção cênica, teríamos 

na cena tecnologicamente configurada que: mediante o estímulo senso-perceptor de 

início, o pré-texto, de ante-mão ao código verbal, surgiria resultante direta, a cena, 

nascida da indistinção entre códigos (verbal, visual e sonoro) e materializada verbo, 

imagem, som, sem hierarquização, sem predominância de um ou outro.  

O que a desierarquização dos códigos pode significar como resultado em 

termos de expressão, artística ou não? Talvez uma maior abrangência, ou 

universalização do tema inicial ou motivador do sujeito autor, alquímico, via 

neutralização léxica. Um resgate à quase-sensação do início, o pulso criacional que 

como já discutido, não mais o mesmo, mas outro e, ainda assim outro “esse", porque 

embora não coincidente com a intenção primeira do autor, relacionado a esta, 

memorial e/ou metaforicamente; trazendo nesse fluxo relacional, o corpo do autor 

como um corpo consciente de seu duplo, física e emocionalmente atemporal.  

O texto-corpo, ou a cena, em ambiência digital via software, deixa de ser, como 

na performance contaminada de teatro em “A via: passageiros”, em dependências 

de texto, de narrador-personagem; passando à difusão-diluição do universo interior/

exterior do sujeito que, personagem-autor, performer, tradicionalmente estetizado, 

narraria acontecimentos, faria a cena existir prioritariamente em verbo. Ao invés 

disso, a cena-ambiência passa a existir via digital (verbal, visual, sonora), atual, e 

sobretudo atemporal, tal qual se faz o instante-início da percepção, quando da 

motivação do autor, revelada, por exemplo, na necessidade do relato de uma história 

de caco e vidro; quando, de fato, não há ordem sintagmática, e narrador, autor, 

performer e ser bruto no mundo coincidem para posteriormente espiralarem-se, cada 

qual, respondente a variáveis específicas. A cena generativa deixa de ser deste ou 

aquele, e passa a existir por si, quase autônoma num lance de acaso, no texto que 

se faz corpo, vascularizada por elementos diversos e não sustentada quase-morta 

na dependência de fatores que lhe constituem como não-cena, ou seja, fatores que 

em subtração determinam-lhe a morte ou a ausência narrativa. A co-dependência de 

não-protagonismos nessa cena digital é análoga ao próprio movimento do mundo 

em direção ao mundo: imprevisível.  
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Meu corpo existente, o ser bruto, em verdade, não necessita de código algum 

para existir, ele simplesmente é, apesar dos códigos, apesar do mundo e das 

semióticas e outras ciências catequizadoras da linguagem. O corpo simplesmente 

usa verbo, som e imagem porque assim, culturalmente, instituiu-se a comunicação. 

Ao mesmo modo como a “tela” ou a “página”, enquanto primordialmente interfaces 

culturais foram instituídas interfaces computacionais entre ser-humano e tecnologia 

por seu caráter proto-hipermidiático. 

O resíduo criativo da percepção é necessariamente mediado por códigos, por 

contrato social; a não mediação ou uma desintermediação sugeriria uma forma de 

comunicação via pensamento ou outros modelos que ainda não alcançamos. Mas a 

desierarquização do código é capaz de projetar, em analogias, o processo de 

percepção em seu caráter estético e também mítico, em seu caráter constitutivo de 

atemporalidades atualizadas sobre a quais se deita e constitui um sujeito. Arte? 

Expressão? Automatismo?  

O exercício da existência digital na corporificação extensiva do sujeito, 

revogando-lhe expandido, pode ser dado, no mínimo, como reflexivo sob muitos 

aspectos: filosóficos, culturais e também constitutivos-estruturais. Sobretudo por 

apontá-lo múltiplo, em alteridades, duplo de seus muitos sujeitos imantados e 

sobretudo, consciente do exercício de sua constante atualização. No que se traduz 

tal fluxo subjetivo senão no exercício da vida em vida, do si em si como um quase 

não si? A lida com o digital é a lida com o algoritmo rítmico existencial do sujeito 

encarnado. A Performance enquanto expressão (artística ou de existência 

subjetivada enquanto linguagem) parece carregar consigo esse mesmo peso da 

responsabilidade de transferir a vida à cena e a cena à vida, em uma 

transubstanciação autoral que transforma o sujeito de ação  em mais do que 3

humano, humano senciente. E a tecnologia, sob tal aspecto, perde seu caráter 

 Apesar do trabalho estar essencialmente focado na questão da autoria performática, o 3

sujeito de ação pode e deve ser considerado também o receptor, ou o público. Quando se 
trata de Performance, por seu caráter de desvelamento e aproximação com as questões 
inerentes ao sujeito-autor, este próprio, autor-performer, é um público de si, é emissor e 
receptor de sua intencionalidade expressa; é como se público e performer fossem um, 
transubstanciando-se. Esse o estranhamento ou a reação que busco com o trabalho 
performático: surpreender-me enquanto ser humano extensivo de outros, enquanto 
subjetividade e alteridade. É nesse sentido que considero o público para fins deste trabalho, 
como inerentes a meu sujeito performático.  O conceito de polifonia encontrado na obra de 
Renato Cohen tem co-relação com a tese proposta.  
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meramente facilitador, midiático enquanto veículo de reprodução, mas surge 

enquanto espelho nessa relação autoral "sujeito-consigo", agora expandido.   

O sujeito digitalizado, replicado em redes, também é um sujeito de expressão 

de linguagem, independente de seus motivos (reflexivos, filosóficos, ideológicos, 

espetaculares, ou todos os anteriores). O sujeito cotidiano replicado e/ou constituído 

digitalmente é essencialmente performático.  

A Arte ou expressão artística validada curatorialmente parece ter chegado ao 

fim, como assim intentavam os vanguardistas performáticos. Cada vez mais nos 

aproximamos do fim de uma historia da arte (citando o livro de Hans Belting), e 

talvez estejamos entrando na era da não-Arte como um fim. O espelhamento, 

através da tecnologia, ou o estranhamento necessário da vida cotidiana através da 

lida com a tecnologia, talvez pela questão topográfica de viabilizar a existência para 

além dos espaços habituais, pode ser um caminho, um processo ou uma  ponte para 

nosso entendimento acerca do real sentido de existência. E não é esse o ideal da 

arte performática? Alcançar a existência de um modo que se possa retornar à 

percepção, ao corpo enquanto cerne, ao cerne enquanto refúgio das questões que 

desde sempre o homem busca tratar: a vida sob a perspectiva da morte em todos os 

seus estados de entendimento e derivações. O re-existir performático é um caminho 

muito mais que artístico para o encontro da densidade existencial perdida na 

materialidade cotidiana, e um caminho acessível a qualquer sujeito de expressão.  

É esse o tema central do capítulo: a lida com mediação/constituição digital, 

como modalidade de Arte, expressão ou automatismo, em que a tecnologia passa a 

ser também parte da performance, mais que meramente cenário ou veículo; e com 

isso, os indicadores palco, protagonismo, tempo de exposição ao personagem e 

nível de decantação da narrativa em códigos e unidades dramáticas, sofrem 

significativas alterações.  

Seguindo a lógica da análise do trabalho autoral do autor-performer, universo 

de análise desta tese, apresento minha experiência autoral mediada 

tecnologicamente: criação e desenvolvimento da personagem Pussy Jane Allsteam, 

nascida, como todos os meu trabalhos, sob forma de texto, e transposta à cena, 

desta vez, digitalmente mediada, em um processo que se inicia como exercício 
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primário de tradução  entre códigos e caminha, paulatinamente (como tem sido, já 4

que o trabalho continua em andamento, e essa também pode ser considerada uma 

característica das obras em suporte midiático digital) para a transcrição de universos 

ficcionais.  

Aqui, a técnica influencia diretamente concepção e propósito de um trabalho, já 

que, diferentemente de um livro analógico, editado e impresso enquanto arquivo 

fechado ou uma espécie de memorial, o suporte digital permite a atualização 

constante, ininterrupta e potencialmente infinita. Embora o livro analógico possa 

sofrer reedições, existe a materialidade imposta ao suporte, permeia-lhe a ideia de 

cristalização, o que não ocorre no digital. A simples lida com o digital em seu 

potencial enciclopédico de atualizações, cria um autor-performer muito mais dado ao 

tempo performático, ao dado atual, à resposta procedimental em tempo real.  

Considero, enquanto autor-performer, Pussy Jane Allsteam um trabalho 

intermediário entre as relações "código - tradução do mundo" e "código - transcrição 

do mundo" , e uma ponte para a construção de um texto-corpo que se transcreva 5

em mundo, muito mais do que simplesmente o represente e se caracterize enquanto 

memorial ou referência, mas que realmente o seja. Um texto-corpo que, em si, 

ambiência.  

Pussy Jane, nesse sentido, tem sido o exercício na busca pelo teatro da 

ambiência; um início da construção da lógica do Teatro de Arquivo , uma experiência 6

que, por codificar-se na fluidez do digital, tem feito meu tempo de autoria e 

interpretação, menos autoria e interpretação, e mais performance, mais ancorado no 

procedimental e responsivo e, portanto, mais mítico. Pussy Jane, enquanto 

personagem-persona tem cobrado-me, do autor, talvez pela convivência-espelhada, 

 Uso o termo tradução para evidenciar a inexperiência inicial para lidar com a autoria em 4

universo digital: a questão ainda é traduzir, tentar achar correspondências de sintaxe. Só 
aos poucos é que o processo autoral em meio digital corporifica-se, no entanto, nunca se 
cristalizando; muito embora ainda não se caracterize, no caso de Pussy Jane, enquanto 
autoria exclusiva para ambiente digital. A relação com múltiplos meios e sua diversidade, 
mesmo quando em ambiente digital (como na exploração de diferentes redes sociais), traz 
um caráter potencial de exploração das linguagens que pode e deve ser usado em benefício 
do aprimoramento da personagem. 

 Correlato ao fenômeno da percepção, a escrita deste texto se dá intelectual e 5

empiricamente, não na tradução, mas na transmutação experiência-verbo-experiência-
verbo, nesse movimento do autor, de perder-se recuperar-se perder-se recuperar-se, 
sucessiva e concomitantemente na existência e nas palavras, na existência das palavras, 
nas palavras em sua existência, em sua resistência e assistência.

 Tema do Capítulo 5.6



                                                                                                                                �  187

talvez pela dobra do tempo que se simula na potencialidade atual do digital, mais 

consciente da autoria performática, da persona autoral, do si enquanto autor-

performer e do si enquanto público, do público em si, do público enquanto esfera, 

em mim, da intencionalidade privada por detrás da criação potencialmente sem 

privações… 

Pussy tem-me sido a voz polifônica dos muitos e transmutáveis sensos 

habitantes enquanto alteridades e sujeito, sujeitos a alteridades, sujeitos e outros. E 

essa expansão projetiva tem relação direta com a elaboração narrativa concebida 

digitalmente.   

Figura 55: imagem de capa do canal de youtube da personagem Pussy Jane Allsteam 

Fonte: produção autoral de arquivo pessoal 
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4.1 Pussy Jane Allsteam: a relação algoritmo - subalgoritmo do texto-corpo 
ancorado em ambiente digital 

A personagem Pussy Jane teve seu início em formato literário seriado, surgiu-

me em uma série de contos e crônicas derivados da mesma temática central: o 

papel da mulher na atualidade, seus dilemas em relação a posicionamento, 

questionamentos sobre sua função social e expectativas, reais ou forjadas. Pussy 

Jane é uma personagem que, inevitavelmente, empresta muito de sua autora (creio 

que todos os personagens o façam) mas se estrutura em uma própria autonomia, 

que lhe é conferida (reitero) algoritmicamente: uma vez que um personagem possua 

estrutura bem definida, por mais que empreste da experiência do autor, distancia-se 

dele em esfera constitutiva porque dista também em termos procedimentais. 

Estrutural e matematicamente pode-se considerar a relação personagem-autor/

intérprete (conforme relação referenciada neste capítulo) como uma relação entre 

algoritmo e subalgoritmo .  7

É aparentemente o mesmo processo que se tem na relação entre corpo ator e  

fisicalização-construção da lógica de um personagem, com a diferença de que, 

enquanto autor, divide-se uma cumplicidade autoral de partida com o personagem; 

enquanto autores, acompanhamos e fomos cúmplices de seu nascimento. O ator 

adota, o autor pari. O envolvimento no desenvolvimento deste personagem pode ser 

correlato, o que muda é a carga genética que o personagem de um autor-

personagem carrega, já que imantado num mesmo suporte corpo, já que dividindo o 

mesmo ventre. Por outro lado, um nascimento que leva em conta uma certa 

autonomia revogativa: muitas vezes esse personagem pede para nascer; mesmo 
que, última instância, abortá-lo ou dotá-lo corpo é livre arbítrio do autor-intérprete. 
De qualquer forma, difícil agir contraceptivamente enquanto autor-ator quando existe 
uma intencionalidade própria ao personagem sujeito (lê-se aqui um seu algoritmo ou 
subalgoritmo, em se considerando a personagem como pertencente à lógica 
estrutural deste próprio autor-ator).   

 Um subalgoritmo é aquele que soluciona um problema ligado a um algoritmo complexo, 7

afetando e sendo afetado por tal estrutura a que se subordina, podendo inclusive acionar 
outros subalgoritmos constitutivos, em uma teia expandida de relações; tema que não 
aprofundarei na tese mas que cabe citar, já atentando à intenção de continuidade da 
pesquisa em um pós doutorado envolvendo o modelo algorítmico da construção de 
personagem.  
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Figura 56: relação de transposição cênica de corpo-texto a texto-corpo, via lógica algortmica-
subalgorítmica 

Fonte: produção autoral de arquivo pessoal 
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Figura 57: texto-corpo em seus algoritmos complexos. Cada texto-corpo guiado em seu algoritmo 
complexo constitutivo, estrutura abstrata e substrata, subjacente, tal qual se faz um roteiro a um filme, 
em suas  relações algoritmos-subalgoritmos espiralando-se em função do tempo e de acordo com as 

variáveis a que estão expostos, potencialmente expandindo-se, alastrando-se, como no caso da 
narrativa expandida; ou cristalizando-se no caso de uma narrativa tradicional cinematográfica, por 
exemplo.   

 

Fonte: 
produção autoral de arquivo pessoal 
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Tem-se em mesma lógica estrutural, para fins deste trabalho, como exemplos : 8

1 - Na experiência do autor-intérprete, a relação entre o fenômeno perceptivo 

do ato de criação da linguagem, por exemplo a criação de um corpo-texto como 

citado anteriormente no exemplo de “Ao menino” de “A via: Passageiros“, e a 

tentativa de seu resgate cênico, via texto-corpo. Relação algoritmo - 

subalgoritmo 

Figura 58: relação algoritmo-subalgoritmo (expansão parcial) já que a peça cristaliza-se; ainda que 

potencialmente possa sofrer alterações.  

Fonte: produção autoral de arquivo pessoal 

 Na tese não adentrarei às questões de relação algoritmo-subalgoritmo e suas possíveis 8

qualificações na composição de personagens, já que o tema seria, por si só, uma outra tese. 
Mas nas análises propostas para fins desta tese, a algoritmia explícita da relação autor-
personagem, visando ou não à sua corporificação, mereceu minha atenção pedindo 
encaminhamento de nova pesquisa, que provavelmente seguirá enquanto pós doc, 
abordando a qualificação dos tipos de relação entre algoritmos e subalgoritmos que 
compõem a personagem e suas implicações narrativas, tendo como base a lógica da 
programação em consideração ao potencial expandido do ambiente digital, metaforicamente 
um reflexo do potencial criativo-perceptivo do sujeito de expressão. 
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Figura 59: relação algoritmo-subalgoritmo (expansão parcial) já que a peça cristaliza-se; ainda que 
potencialmente possa sofrer alterações.  
 

Fonte: produção autoral para fins desta tese 
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2 - Na experiência do sujeito, a relação entre fenômeno perceptivo e tentativa 

de resgate (tentativa aqui não apenas no sentido voluntário de resgate, mas também 

involuntário), como citado anteriormente no exemplo da casa de memória e a casa 

associativa de concreto no texto “Sobre os dentes compartilhados". Relação 
algoritmo - subalgoritmo 

Figura 60: relação algoritmo-subalgoritmo (expansão parcial) já que o impulso autoral cristaliza-se 

verbo; ainda que potencialmente possa sofrer alterações.  

Fonte: produção autoral de arquivo pessoal 
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3 - Na experiência do autor-intérprete, relação entre autor-intérprete e 

personagem na concepção/corporificação da personagem. Relação algoritmo - 

subalgoritmo 

Figura 61: relação algoritmo-subalgoritmo (expansão contínua) no caso específico de Pussy Jane; já 
que autor e personagem transfundem-se, alternando-se, sugerindo-se, sendo-se e se gerenciando.  

Fonte: produção autoral de arquivo pessoal 
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4 - Na experiência do ator (aqui também um autor, em nível mais passivo), a 

relação entre ator e personagem na concretização cênica deste a partir de um 

argumento de terceiro. Relação algoritmo - subalgoritmo 

Figura 62: relação algoritmo-subalgoritmo (expansão parcial com potencial de continuidade) 
dependendo da relação do texto proposto com o formato a ser trabalhado pelo ator. 

Fonte: produção autoral de arquivo pessoal 
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5 - Na experiência do autor, na relação entre autor e personagem na 

concepção deste, poupando-lhe apenas de sua corporificação ou fisicalidade. 

Relação algoritmo - subalgoritmo 

Figura 63 - relação algoritmo-subalgoritmo (expansão contínua, ainda que apenas em código verbo); 
em potencial de expandir-se caso haja corporificação e/ou transcrição digital da personagem.  

Fonte: produção autoral de arquivo pessoal 
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Tais relações induzem os movimentos de cada algoritmo e subalgoritmos de 

forma diferente, já que expõem o sujeito de expressão a variáveis diversas e 

diversas entre si, ainda que se possam fazer tênues as diferenças. Também desta 

forma modificam-se, em constituição genética, os algoritmos, sujeitos e seus 

resíduos de linguagem, autores, atores e personagens, todos, de certa forma, 

sujeitos e resíduos de linguagem, atualizados.  

Importante ressaltar que, para fins desta tese, considerando-se as relações de 

subjetividade e autoria postas em primeiro plano, o algoritmo é uma estrutura em 

movimento constante, apesar de rodar em eixo próprio, derivada e derivativa do que 

se coloca como inerente à percepção: a atualização. E aqui, não apenas atualização 

via variáveis incidentes; mas, exposto a estas, o algoritmo da existência (seja do 

autor, do ator, da personagem, do sujeito) condiciona-se também enquanto variável 

no processo maior que o abarca, espiralado: a constituição intencional e involuntária 

da própria vida, ou narrativa. O algoritmo e, portanto, seus subalgoritmos são 

estruturais, modulares e flexíveis. 

Nesse sentido, a experiência do autor-intérprete parece ser única, contaminada 

de uma propriedade que é corpo, lógica, gênese e também genética. A partir de um 

algoritmo próprio inato-constitutivo (autor), cria-se um subalgoritmo com um certo 

grau de consciência (não totalitária, já que o próprio processo de criação passa pela 

instauração do caos, que abarca a própria motivação criativa) tecido a partir de 

variáveis (ou lhe são oferecidas as variáveis ), num tal ajuste em que o próprio 9

algoritmo de autor se modifica.  

Ainda que a autonomia do personagem seja conquistada, é a autonomia 

através do autor; mas um autor potencialmente modificado. A ênfase não é em uma 

dependência imposta, mas orgânica, estrutural. Libertadora.   

 Afinal o autor tem algum controle sobre história da personagem e contextos a que este 9

será exposto.
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Figura 64: relação entre fenômeno e criação relacionada, no caso, ao personagem (relação entre os 
diagramas apresentados anteriormente).  
 

 

 

Fonte: arquivo pessoal, desenvolvido para fins dessa tese. 

Essa dependência libertadora foi sendo instaurada em minha relação com a 

personagem Pussy Jane através de uma rotina, em principio inofensiva, de 

descrever teses sobre o mundo e percepções que, de repente, percebi, autora, já 

não eram mais assinadas por mim; compunham-se de uma outra personalidade que, 
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sim, em pontos de intersecção com a minha, mas uma lógica diferente, de uma 

pressa outra, um tempo atemporal. O subalgoritmo Pussy Jane. 

Uma companhia que me trazia lembranças da infância misturadas a uma 

infância que não tinha tido, circunstâncias não vividas, mas tão vívidas que eram (e 

não mais) minhas; pertenciam e não pertenciam, não me definiam mas me definiam 

por espaço cedido, por compaixão e profundo respeito à alteridade. Meus impulsos 

autorais via verbo, percebia, eram correlatos e muito parecidos à apropriação que 

fazia, enquanto corpo físico, do outro, personagem, em meu processo de construção 

enquanto atriz. Havia um dado corpóreo em minha escrita Pussy Jane, obviamente 

um resquício da experiência de “A via: Passageiros”, em que houve a necessidade 

de transformar os corpos-textos em textos-corpo, cena. No entanto, agora não havia 

diversos personagens, mas apenas um e sua reiteração pedia corpo-próprio; talvez 

por tempo de exposição. O personagem, enquanto autor de mim, autora, era o 

mesmo que tomava-me o corpo próprio, enquanto atriz.  

Desse processo de escrita, nunca linear, surgiu a personagem Pussy Jane 

Allsteam sob formato texto. Transitava Pussy Jane via diferentes contextos, contos e 

crônicas. A não linearidade era uma necessidade da personagem (a ela não bastaria 

uma só história) e também uma necessidade da autora, de conhecer aquele outro 

que lhe conhecia tão bem, que emprestava características de si. Era necessidade de 

ambas, Pussy Jane e Fernanda, conviverem por muito mais do que um conto, ou 

dois. Assim surgiu o livro "Contos de F... ", uma coletânea de historias, ou de 

resultados das diferentes variáveis narrativas a que expunha Pussy Jane Allsteam. 

Mas o livro, após concluído, não foi suficiente para que me desvencilhasse da 

personagem; surgiu a necessidade de sua presença física: Pussy Jane não deveria 

ser apenas papel. Meu algoritmo enquanto atriz achava o verbo insuficiente.  

Acredito que caminhamos rumo a uma oralidade nova, de um tipo 
diferente - mutação que será certamente muito difícil de assumir. Em 
direção a uma oralidade que, graças ao audiovisual, aos meios 
eletrônicos, não exige mais a presença física, mas permanece muito 
ligada à visualidade. Não diria que a escrita, a literária em particular, 
tenha desde já perdido seu estatuto. Mas, pergunto-me que função 
ela ainda desempenhará em vinte anos. Pode ser uma função 
puramente utilitária? A ideia da literatura como algo venerável, 
contendo autoridade e valor estético, merecendo uma atenção 
particular, vai se esmaecer, sem dúvida.  (ZUMTHOR, 1995, pg. 111) 
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Foi dessa necessidade de tornar a personagem mais presente que apostei em 

sua versão audiovisual seriada, formato websérie, por motivo de praticidade autoral 

e, invariavelmente, maior tempo de exposição à autoria; além de o formato seriado 

ser adequado ao modo de experimentar a personagem que havia desenvolvido 

enquanto texto, desenhando-a não linearmente, através de diferentes crônicas 

literárias em "Contos de F…”.  

Uma outra questão aqui, que se liga diretamente à motivação da criação da 

websérie, é o fator financeiro e a possibilidade real e muito palpável de 

desenvolvimento da série na mídia internet. O custo de produção é muito baixo se 

comparado a qualquer outra mídia e formato e, sob outros aspectos de viabilidade 

de produção, custo de veiculação e alcance de público, fatores que, dependendo do 

formato em questão, tornam-se muitas vezes excludentes (por exemplo, teatro de 

rua pode ser feito a baixo custo, mas em termos de público, não existe qualquer 

tratativa de recorte de nicho e o alcance restringe-se ao tempo real da performance), 

nunca houve modo mais interessante de se produzir ou possibilidade de autoria 

encontrar eco, quanto quando do advento da internet como ferramenta de produção, 

divulgação, exibição e interatividade entre autor e público; e entre autor-ator e 

público, no caso da personagem desenvolvida.  

A websérie atualmente é hospedada em site próprio e está em sua terceira 

temporada (treze episódios por temporada), contando tanto com episódios 

audiovisuais quanto crônicas. 

O que mudou em relação à autoria quando do foco apenas no texto? Muita 

coisa: Pussy Jane agora possui um corpo fisico, o próprio corpo fisico da autora que 

lhe havia emprestado a estrutura dos sentidos necessária à percepção e à sua 

constituição algorítmica (ou subalgorítmica). A escrita passou a ser muito mais fluida 

e o estilo do texto, mais autoral. O texto da personagem tornou-se corpo próprio, 

com características delineadas de uma sua lógica que, descobri, bem diferente da 

minha. Enquanto atriz, de mesmo modo, o texto improvisado passou a surgir com 

mais frequência, inclusive durante as gravações. Frases e falas que talvez, enquanto 

somente autora, jamais surgiriam. Dessa forma, o roteiro muitas vezes se resolve 

quando da ação, em cena, da personagem. A essa cumplicidade alia-se também o 

fator pós-produção: as edições de imagem são feitas pela autora-atriz.  
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Existe, portanto, um controle do caos narrativo levado às últimas 

consequências: até o último instante (que inexiste) existe a possibilidade de 

mudança ou alteração da história; o processo autoral nunca termina e é reiterado a 

cada etapa de concepção do produto final. A repetição do processo, a cada novo 

episódio (escrita do texto, produção, gravação, revisão de material, edição, 

divulgação) nunca é, em si, uma repetição, mas uma reiteração do potencial 

narrativo dos algoritmos de autor e personagem (relação algoritmo-subalgoritmo), 

dentro de uma narrativa muito maior: a construção de personagens pelo autor e a 

construção do autor pelo personagem (espiralação e movimento do algoritmo e 

subalgoritmo).   

Sobre as questões de autoria e alteridade na concepção narrativa e, 

consequentemente na evolução e trajetória da personagem, algo interessante a 

pontuar: o colaborativo, apesar da insistência narcísica do autoral, tem se tornado 

bastante forte. Desde as vozes polifônicas dos outros em mim (autora) e minhas 

percepções sobre os outros, que logo mais se tornam não mais minhas enquanto 

autora, mas enquanto performer; e logo mais nem isso, já que minhas percepções 

contaminam-se integralmente de Pussy Jane, que já não mais podem ser medidas 

em porcentagens de Fernanda, outros, outros na Fernanda e Fernanda sobre os 

outros;  até a influência da audiência de terceiros e suas opiniões e sugestões sobre 

temas, o que é parte integrante da polifonia constante; bem como a intervenção 

direta de outros artistas/produtores de linguagem no trabalho (desenho, música)… 

Todas essas variáveis reiteram o dado performático da questão da autoria 

compartilhada, viva. Esse compartilhar, sob muitos aspectos, é altamente desejável 

na Performance, sobretudo pelo objetivo de espelhamento/estranhamento que se 

propõe explícito em intencionalidade e intenção do corpus ou instituição 

Performance enquanto Arte ou não Arte, de acordo com o sujeito de linguagem 

exposto, disposto; ele também, compartilhado. 

Dessa raiz autoral compartilhada, Pussy tornou-se também desenho e, a partir 

da linguagem gráfica, foi possível acionar outros aspectos ficcionais. Pude configurar 

novos personagens, mais lúdicos e fantásticos, com que a linguagem audiovisual, 

registro videográfico, não seria capaz de arcar. Assim, a partir de uma habilidade 

técnica que não tenho (escrita através do desenho) mediante a colaboração autoral 

de Maria Lúcia Nardy Bellicieri, foi-me aberto um novo leque de possibilidades 
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narrativas enquanto autora (novos contextos e personagens - a narrativa exposta a 

novas variáveis) e também enquanto performer/personagem (ampliou-se o universo 

de relacionamentos e ações da personagem e, consequentemente, a diversidade de 

procedimentos narrativos à disposição autora), num processo de colaboração 

contínua e constante atualização. Esse deve ser também um princípio da narrativa 

performática: a atualização, o alcance da esfera potencial. 

Relacionando o compartilhamento autoral em ambiente digital à questão 

algorítmica da cena: a narrativa como algoritmo foi exposta a novas variáveis, 

ampliando as possibilidades gerenciadoras da construção da personagem, um seu 

subalgoritmo, no caso; ambos transformando-se em uma relação de contingência 

absoluta, em movimento constante; assim como se faz da relação autor-

personagem. Essa possibilidade traz história e personagem, mais que vivos, 

atualizados.   

Não que isso fosse improvável no universo analógico; a literatura sempre foi 

espaço incondicional de possibilidades, afinal o papel em branco é o melhor suporte 

da linguagem, seja em sentido estrito ou figurado. No entanto, a questão analógica 

da mera possibilidade, em ambiente digital, alcança nível paradigmático de 

potencialidade linguística operável, tecnicamente acionada e algoritmicamente 

processual. A atualização é a regra. A página em branco digital é absolutamente 

configurável enquanto suporte e não suporte, matéria e ideia, enquanto dado perene 

e transitório. O "o que se queira" linguístico é o movimento do jogo. E isso, 

inevitavelmente transforma o autor e o sentido da autoria, reforma o performer, 

inverte papéis, reverte visões, transmuta sentidos; e, acima de tudo, corporifica, no 

sentido de trazer ao tempo atual, da sempre potencialidade, a concepção criativa.   
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Figura 65 - painel de imagens da personagem Pussy Jane (fotografias a partir dos vídeos) e 
ilustrações de Pussy Jane e as 7 Peekaretas, personagens coadjuvantes. Todas as ilustrações foram 
desenvolvidas por Maria Lúcia Nardy Bellicieri.  

Fonte: arquivo pessoal da produção da websérie.  
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4.2 Indicadores performáticos em Pussy Jane Allsteam 

Os indicadores performáticos ou parâmetros serão aplicados, para fins desta 

tese, na análise de trabalhos desenvolvidos, com o intuito de averiguar-lhes as 

relações e caracterizá-los a partir de dados em comum. Sobre tais parâmetros, a 

esta altura da tese, vale retomar algumas considerações e inseri-las, neste 

momento, em função especificamente da análise do trabalho em Pussy Jane.  

As análises realizadas se dão prioritariamente aos textos-corpos, ou 

transposições do corpo-texto (verbo) à cena, já que em minha experiência autoral, o 

verbo é a matriz que se inclina mais agilmente ao fenômeno perceptivo; no entanto 

os indicadores ou parâmetros podem servir para análise estrutural dos corpos-textos 

propriamente ditos (o que realizo brevemente em alguns momentos e, em outros, 

dilui-se no discurso ao longo da tese, não necessariamente no tópico “parâmetros”). 

A análise  em questão seria equivalente a uma análise intertextual dos corpo-textos. 

A ênfase deste trabalho, no entanto e mais uma vez, é no texto-corpo, a 

transposição de verbo à cena.  

Nesse sentido, de materialização e ancoragem física do verbo, personagens 

também são considerados textos-corpos, como no caso de Pussy Jane, podendo ser 

igualmente analisados sob os parâmetros já citados (palco, tempo de exposição, 

protagonismo, decantação), em seu afastamento ou aproximação do dado 

performático; uma decisão subjetivada em minha necessidade de auto-análise 

enquanto pesquisadora e produtora de linguagem, em busca de um verbo que seja 

cada vez mais carne e atualização. Intento abordar e aplicar em profundidade, via 

estudos de caso, também de trabalhos autorais, a questão da análise parametral 

conforme definidos os indicadores desta tese, aos textos-corpos personagens, em 

uma pesquisa pós doutoral. Mas vale pontuar que a estruturação constitutiva do 

universo dos textos-corpos (algoritmos de personagens ou de cena) em sua relação 

com a autoria  e o sujeito de autoral (em verdade, minha pauta-chave), apresentam-

se em lógica semelhante.  

Os textos-corpos configuram-se enquanto algoritmos ou subalgoritmos, 

contextualmente relativizados pelo papel que desempenham em uma análise 

situacional específica. Por exemplo: "A via: Passageiros" é um texto-corpo 

constituído de um seu próprio algoritmo; assim como o autor em sua relação com a 

personagem é um algoritmo constituído e constituindo-se, de um seu subalgoritmo 
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(e podem haver vários), como na relação com Pussy; a existência em si torna-se um 

algoritmo e, nesse algoritmo o autor é um subalgotimo, e assim por diante…  

 As relações de interdependência nessa constituição da matemática orgânica 

da existência (seja a existência dada via linguagem, como no caso da concepção de 

um texto-corpo; seja a existência do sujeito em via cotidiana) ditam sob quais 

aspectos, que entendo aqui como parâmetros, os organismos interceptam-se e se 

transformam, a si, aos outros e a seus duplos diversos, em constante movimento; 

recuperando-se e se reconst i tu indo como um s i , de s i , e out ro , 

fenomenologicamente, "a partir de" e "em direção ao" mundo. É nesse sentido que 

se relacionam, para fins desta tese, algoritmos, subalgoritmos, e/ou constituição de 

narrativas em suas variáveis e parâmetros de análise .  10

Retomando a Figura 18 apresentada no Capítulo 3, como síntese estrutural 

das análises dos trabalhos autorais apresentados, agora sob a perspectiva 

semântico-algorítmica da cena, teremos que, na transposição de corpos-textos 

(verbo) a textos-corpos (cena), os indicadores ou parâmetros podem ser 

considerados variáveis diretamente relacionadas ao resultado/resíduo cênico; seja 

uma peça teatral, seja uma performance generativa, tendo esta última a face 

algorítmica não apenas em nível semântico-representacional ou análogo, mas sendo 

matematicamente algorítmica, já que simulada/experienciada em dígitos, semântica 

(e de uma semântica própria ao digital) e sintaticamente.  

Esse mesmo algoritmo cênico, que aqui pontuarei como complexo, em 

analogia à Matemática, possui subalgoritmos operacionais, talvez recônditos em 

suas peculiaridade estruturais mais profundas, mas absolutamente interferentes, 

menos do que por sua estrutura, por seus resultados (apesar de estrutura-resultado 

indissociarem-se), na lógica complexa das relações algoritmos-subalgoritmos que se 

fundem e nas quais se fundam a referida composição cênica.  

Aqui me refiro ao texto-corpo enquanto cena, mas a mesma complexidade 

pode ser aferida a qualquer relação que se guie estrutural e concomitantemente 

afluída por variáveis; portanto, afixada em tempo presente. Estamos ou não falando 

sobre existência? Afinal existência também se configura enquanto cena.  

 Os parâmetros de análise aqui delineados podem ser considerados variáveis incidentes 10

diretas no texto-corpo, ou na configuração da cena enquanto, metafórica ou literalmente  
algorítmica; por exemplo, respectivamente, em uma peça teatral ou em uma performance 
generativa.
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Outro ponto importante em relação aos parâmetros ou indicadores, que servem 

como variáveis tanto a algoritmos quanto a subalgoritmos: o fator tecnologia também 

constitui-se variável cênica, mas na Figura 66 aparece transversal aos demais 

parâmetros, já que os influencia antes mesmo que estes se alcancem 

influenciadores da elaboração cênica.  

Deste modo, a variável tecnologia embute-se diluída em cada um dos demais 

parâmetros ou variáveis estabelecidos, infiltrativamente e sobretudo para os fins 

desta tese, que busca uma aproximação do estado perceptivo na direção da 

descoberta ou desvelamento do ambiente digital. Ou melhor, na reflexão advinda da 

lida com este ambiente enquanto, primeiramente, metáfora da existência, para  logo 

passar à simulação e, quem sabe a uma posterior (ou nem tão posterior assim) 

própria existência formatada.    
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Figura 66 - diagrama da incidência de variáveis no algoritmo complexo de composição cênica dos 
trabalhos analisados na tese. 
Fonte: arquivo pessoal da produção da websérie. 
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4.2.1 O Palco  em Pussy Jane Allsteam 11

Retomando o sentido do indicador Palco enquanto índice de maior ou menor 

aproximação de um texto-corpo do dado performático ou teatral, temos, em Pussy 

Jane Allsteam, fases demarcatórias bem definidas, de acordo com a intervenção 

direta do elemento tecnologia.  

Em uma primeira fase, enquanto personagem essencialmente literário, Pussy 

Jane ainda estava inserida dentro de um processo autoral de transposição do estado 

de percepção (pré-texto) ao estado de produção residual de linguagem (no caso, o 

texto). Assim, neste início, na fase pré-palco, corpo-texto, ainda a fase essencial de 

meu processo de lida com a linguagem (sendo que meu corpo-autor, em esfera 

perceptiva, traduz-se essencialmente através do verbo), a escrita dá-se como uma 

espécie de análise ativa, nos moldes de Stanislavski (2011) , mas fazendo viver a 12

personagem através do texto. Talvez o dado performático do texto advenha da 

minha própria formação e experiência com teatro e dança e, em parte, de uma 

necessidade (subjetiva enquanto corpo) de corporificação das questões cotidianas, 

emocionais, humanas. Esse dado parece irrelevante e muito particular, no entanto, é 

essencial à assunção de características reconhecidamente subjetivas para 

entendimento das questões performáticas que, mais do que meramente subjetivas, 

assumem a subjetividade do coletivo nas questões que transborda. Um corpo 

autoral é também um corpo coletivo, um coro de subjetividades.  

No caso de Pussy Jane, diferentemente de em "A via: Passageiros", o pulso 

inicial, ou a temática central, não era a incorporação e êmese de personagens da 

vida real resultantes de minha observação cotidiana; mas reflexões sobre gênero 

levantadas por essa e outra situações, muitas engruvinhadas de minha 

personalidade Fernanda de vida real. Aqui, a percepção acabava passando por um 

crivo mais crítico, analítico, e auto-analítico; afinal muitas dores eram minhas, de um 

emético de segundo momento, advindo de certo distanciamento prévio, essencial 

quando se cura feridas, as próprias, antes que elas se alcem linguagem.  

 Índice do nível de estetização ou ritualização da cena e da organização entre seus 11

elementos cênicos, elencados ou não em hierarquização entre linguagens. A constituição 
material do palco (seus elementos) e sua localização topológica enquanto palco também 
sinalizam quanto mais direcionado ao dado performático é um trabalho.

 A análise ativa é um método comumente utilizado na concepção do personagem teatral; 12

trata-se da exposição do ator ao personagem em diferentes situações ou, para fins desta 
tese, variáveis algorítmicas diversas.
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O texto, ainda que dentro deste processo de escrita visceral, que considero 

característico do meu trabalho com a linguagem, desenhava-se como um corpo-

texto cuja essência não coincidia necessariamente com a cronotopia atual de um 

personagem, ou minha percepção contaminada de autoral sobre o epicentro 

cronotópico deste personagem; ou seja, a personagem era insubordinada às 

questões, não espacializava-se em função de temas, mas os espacializava em 

função do tempo. A própria personagem, Pussy Jane, servia como “palco" atualizado 

(citando os parâmetros aqui determinados) para as questões incessantemente 

trabalhadas e retrabalhadas pela Fernanda enquanto persona , em linhas gerais, 13

envolvendo o feminino contemporâneo de forma recorrente.  

Foi nesse sentido, de uma avalanche de textos que abordavam as questões 

relativas ao gênero feminino na contemporaneidade que surgiu a necessidade de 

algoritmização de um personagem que fosse palco, já nesse primeiro estágio de 

desenvolvimento (a criação do corpo-texto). E esse fase, incunabular, durou o tempo 

suficiente para que a reiteração das questões de gênero pudesse ser colocada 

dentro da perspectiva de uma personalidade operante, Pussy Jane, configurada, 

inicialmente como um alterego, mas que, aos poucos, tomou sua própria história em 

mãos, inclusive, palpitando-me as questões; e palpitando-me, já corpo, Fernanda 

persona, não somente a autora.  

Assim, novamente, em meu processo autoral, o texto ou essa espécie de 

gênese ativa, foi essencial para o construto da personagem e para que o ponto de 

vista do autor (Fernanda) fosse estabelecido enquanto alteridade diversa a deste, 

que surgia e tão logo também fazia-se autor (Pussy Jane), com  seu próprio ponto 

de vista autoral e específico de se posicionar diante das questões discutidas, e até 

intervindo e se apropriando de minhas questões pessoais enquanto sujeito cotidiano 

para escrever seus argumentos, transformando em suas, minhas narrativas em vice-

versa, em um contínuo vai e vem de alternâncias de sujeito.  

Começou a haver um processo, a partir da intensificação da relação autor-

personagem, de construção da gênese ativa do autor. Quem escrevia sobre quem? 

Eu sobre Pussy, Pussy sobre mim, eu sobre mim ou Pussy sobre Pussy? E de fato 

essa matemática combinatória de tamanha intimidade, analisada a posteriori, talvez 

tenha sido responsável pela franca necessidade (mais do que vontade ou ideia) de 

 citando a obra de Renato Cohen, revisitada no livro Persona performática, por Goldstein.13
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dar corpo ao personagem. Ou talvez Pussy, em sua lógica inseminada de Fernanda, 

já me estivesse habitando o corpo e eu nem sabia… Quem respondia às situações 

de gênero em meu cotidiano, Pussy ou Fernanda? E se Fernanda já estivesse se 

tornado mais Pussy do que Pussy?  

Uma promiscuidade altamente bem-vinda que, ao mesmo tempo em que se 

constituía da mistura, reiterava a individualidade dos sujeitos, cada qual de si: eu era 

Fernanda e ela era Pussy Jane, apesar de em um mesmo corpo escrito. Éramos 

alteridades de uma mesma escritura, subalgoritmos de um algoritmo muito mais 

complexo que abarcava potencialmente todas as personas possíveis de autor, ator, 

autor-ator, seus duplos, resíduos e duplos dividendos. 

Provavelmente tamanho envolvimento só poderia ser dado através da 

encarnação física da personagem, sua passagem de corpo-texto a texto-corpo que, 

em um nível para além da sintaxe, já estava acontecendo. Foi exatamente desse 

contexto que surge a necessidade do Palco propriamente dito, ou de estetização 

cênica da personagem. Pussy era palco a minhas questões; necessitávamos agora 

de uma palco para Pussy. 

Figura 67: Pussy Jane Allsteam, foto (print screen) e ilustração de Maria Lúcia Nardy Bellicieri - 

episódio “Chiste Happens” 

Fonte: produção autoral de arquivo pessoal. 
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Figura 68: Performers Gilbert & George no Brooklyn Museum 
Fonte: www.contemporarydaily.com http://www.contemporaryartdaily.com/2008/11/gilbert-george-at-the-
brooklyn-museum/attachment/37/ 

"We want our Art to:  
bring out the Bigot from inside the Liberal 
and conversely to 
bring out the Liberal from inside the Bigot”  14

Gilbert & George 

Na arte performática de Gilbert and George  pode-se encontrar um dado de 15

presentidade exponencial, correlato ao dado espaço-temporal do compartilhamento 

de algoritmo (relação algoritmo-subalgoritmo) entre autor e performer, como em 

Pussy Jane. A dupla de artistas britânicos é considerada expoente em seu trabalho 

 “Queremos que nossa arte: traga o Intolerante do Liberal e o Liberal de dentro do 14

Intolerante".  A fala evidencia o que creio, seja a discussão da lida com a alteridade e a 
alteridade em si, trazida pela Arte. 

 http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/artists/bios/1658 15

http://www.gilbertandgeorge.co.uk/home

http://www.contemporarydaily.com
http://www.contemporaryartdaily.com/2008/11/gilbert-george-at-the-brooklyn-museum/attachment/37/
http://www.gilbertandgeorge.co.uk/home
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de bodyart enquanto esculturas vivas, convertendo a si próprios em obras de arte, 

tendo o corpo como suporte; embora tenham também realizado outros trabalhos 

performativos e pictóricos (em muitos dos quais representam a si mesmos, Gilbert 

and George, o que intensifica a relação com os personagens que, de fato, 

personas).  

Existe, nessa relação de composição, uma sobreposição de personagens, 

“Gilbert and George autores” - “Gilbert and George personagens”, que opera o 

exercício da linguagem em estados de consciência e supra-consciência, configurada 

em tempo presente enquanto dobra da intencionalidade dos autores encodados na 

intencionalidade de si enquanto personagens. Inevitável que a trajetória de Gilbert 

and George enquanto Gilbert and George, autores e personagens de si mesmos, 

tenha sido contaminada por um sentido mais que representativo da Arte, o do 

tempo-espaço experimentado na cena atual, e que isso inevitavelmente tenha-lhes 

trazido a questão da Arte enquanto função de forma mais veemente do que aquele 

que interpreta um personagem que não lhe tenha aderência inata de temas e visões. 

Assim, a característica dos artistas em seu discurso de estranhamento com 

propósito intervencionista em teor crítico, irônico e reflexivo, seu algoritmo enquanto 

performers-autores e intérpretes, tem evoluído ao longo de suas carreiras, que 

datam início na década de 60.  

Figura 69 - 71: exposição Gilbert and George MOMA 2015 

Fonte: arquivo pessoal 
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Figura 72: exposição Gilbert and George MOMA 2015 e fotos de Pussy Jane 

Fonte: arquivo pessoal 
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Na experiência autoral, em Pussy Jane, inicialmente essa necessidade de 

corporificação e exercício da dobra performática deu-se através da escrita de uma 

peça, idealizada e dirigida por Hânia Pilan , parceira de muitos outros trabalhos, 16

com papel fundamental no desvelamento dessa relação corpo-texto que tenho 

estabelecido. Pussy Jane, em sua versão montagem teatral, já nasce contaminada 

pela lógica não linear da montagem anterior "A via: Passageiros” e menos ritualística 

do que estetizada, em cena. O dado ritualístico havia sido exaustivamente operado 

na concepção do corpo-texto; em se tratando de presença cênica, a ação da 

personagem seria controlada.  

A estrutura da montagem (ainda não realizada) baseia-se em, a exemplo do 

que ocorreu na experiência de "A via: Passageiros", uma seleção de textos literários 

sobre a personagem (questões-chave à sua concepção: infância, relacionamentos 

afetivos, lida com a feminilidade) adaptados à cena tradicional (performer - público, 

sem interação direta), com utilização de multimídia. A partir da experiência de "A via: 

Passageiros", e do contato com a não linearidade enquanto estrutura narrativa e 

cênica , tanto autora-personagem, quanto diretora, Hânia Pilan, optamos pela 17

escrita de um roteiro que assumisse a multimídia enquanto mais do que cenário: 

personagem, memória, sensação, universos interno e externo de Pussy, que seria, 

por sua vez, ”interpretada”  por mim, autora, em tempo real. A escrita do roteiro da 18

peça foi baseada na relação direta entre Pussy e a projeção imagética de suas 

memórias, pensamentos, seus universos dentro-fora. A linguagem projetiva constitui 

parte integrante e fundamental da narrativa.  

Assim, a peça estabelece-se, novamente, um monólogo. Desta vez, por opção 

fundamentada já na escolha consciente e assunção de que o trabalho era menos 

teatro do que performance, diferentemente do que havia sido feito em "A via: 

passageiros", em que o monólogo foi uma questão secundariamente estética e, 

sobretudo, uma resultante da dificuldade operacional (não havia atores disponíveis 

para abraçar a ideia).  

 O processo em direção ao texto-corpo, ou cena, teve fundamental participação de Hânia 16

Pilan, quem iniciou a leitura cênica de meus verbos, dando-lhes o tom performático.

 O contato com a obra de Wilton Azevedo será abordado no capítulo seguinte.17

 Apesar da aparente linguagem teatral tradicional, não se pode falar em representação 18

tradicional, sobretudo pelo processo performático que a peça envolve enquanto concepção 
e intencionalidade (autor-ator, abordagem crítico-reflexiva).
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Talvez seja essa a mágica do exercício de linguagem e, sobretudo, da 

linguagem performática: a operacionalização do ruído, do desvio. Ainda que à época 

da primeira performance teatral o eu-autor não estivesse ciente de que estava 

enveredando para o universo performático, as oportunidades, talvez trazidas de 

forma casual, acabaram operando a fim de se tornarem método, mesmo que por 

alguns instantes, mesmo que dali a pouco outro algo se descobrisse ou outro ruído 

transformasse-se em insight. "Practice-led-research, research-led-practice" de forma 

explícita e muito mais ancorada na percepção e no dado autoral do presente, no 

risco de se usar  “o quê" e "como" na forma que estejam disponíveis para produzir 

linguagem, agora.  

O monólogo, e assim como em "A via passageiros" um monólogo sempre 

polifônico, seria a forma mais lógica ou coerente de atuação; uma vez que, 

novamente, estávamos lidando com a autoria encarnada personagem, só que agora 

a autoria de questões ancoradas sob o ponto de vista de uma única personagem, 

diferentemente de em “A via: Passageiros“, em que havia um narrador onisciente 

alternando-se por entre diferentes personagens, muitas vezes, cada qual com seu 

próprio ponto de vista onisciente.  

Voltando à concepção enquanto texto literário, a escrita da personagem  se 19

fez ancorada em uma Pussy Jane onisciente que, ora toma a forma de sua própria 

consciência Pussy Jane, ora é a consciência dos outros sobre si, ora é a consciência 

do que supostamente os outros pensariam sobre ela, sob diferentes pontos de vista  

e em diferentes fases de sua vida, influenciada por uma diversidade de memórias, 

memoráveis, esquecíveis, condenáveis. Pussy Jane assume-se de vários 

personagens sendo, a todo instante, ela mesma. E essa característica do múltiplo 

habitando um só (mais uma vez, algoritmo e subalgoritmos) buscávamos manter na 

montagem, na transposição do texto literário à cena, enquanto, agora, grupo de 

trabalho: eu escritora (corpo-texto), Hânia na adaptação deste corpo-texto para 

texto-corpo (texto para cena) e Maria Lúcia na elaboração das ilustrações e 

storyboard dos vídeos/imagens que contracenariam  com a personagem. O objetivo 

era a corporificação do universo interior polifônico da personagem em uma cena em 

que a estetização, diretamente ligada a este universo interior (portanto atemporal 

presentificado) seria vivificada em tempo real pela, mais que representação, 

 Os primeiros contos de Pussy Jane são parte integrante do livro "Contos de F…”.19
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simulação dirigida do autor-ator ou performer em cena. Uma reiteração cênica 

pulsante da "persona performática", conforme definida em Renato Cohen, e 

reiterada por Ana Carvalhares (2012). Estamos diante de um tempo que é mais que 

o tempo teatral, é uma dobra no tempo do autor, sua re-existência enquanto 

alterego, enquanto um si que é mais si. 

O que se perde costumeiramente no cotidiano, os momentos do extra-
ordinário, era isso que mobilizava o artista . É isso que mobiliza 20

qualquer performance, por mais que ela tangencie a banalidade 
absoluta. Porque dela não se abstrai o estado que se vive/sente no 
momento em que acontece e que, como ele queria, é da ordem da 
materialidade dos corpos e da fugacidade dos conceitos que, sim, 
transitam em vias não previstas na mente que pensa/vive aquele 
momento, num corpo que foi desprovido da mera contemplação e 
chamado à atividade da vida. (AGRA, Prefácio in: CARVALHARES, 
2012, p. XVII). 

A seguir, um dos textos que compõem um estudo/rascunho do roteiro 

dramatúrgico da peça “Contos de F…” cuja personagem central é Pussy Jane. O 

intuito é ilustrar o paralelismo de tempos-espaços característico da personagem e de 

sua imbricação comigo enquanto autora/persona, e a preocupação de sinalizar tal 

relação em cena. O documento não foi alterado em seu conteúdo, mantendo as 

dúvidas e anotações características de qualquer processo criativo em andamento. O 

texto literário do qual o roteiro é derivado encontra-se na seção “Apêndices”, ao final 

da tese, bem como o link do vídeo correlato (parte da websérie Pussy Jane). 

Temos um mesmo argumento (O analista) trabalhado em três esferas, sob 

diferentes perspectivas midiáticas que influem diretamente, enquanto variáveis, na 

resultante  do algoritmo autoral, do subalgoritmo da personagem (se considerarmos 21

Pussy contextualmente, em relação à mim, autora), e do algoritmo de cada texto-

corpo, ou cena, a tais variáveis condicionados.   

 Agra refere-se à obra de Renato Cohen.20

 Para fins desta tese, muitas vezes refiro-me a resíduo de linguagem quando falo da 21

concepção emético-verbal dos corpos-textos. Resultante soa algo mais calculado prévio, 
derivado de variáveis em nível estético-estrutural, portanto, relacionado ao caráter cênico, 
texto-corpo. Embora tal diferenciação seja frágil, afinal o corpo-texto, mesmo emético, 
também obedece a estruturas inerentes ao aspecto residual da linguagem. Desta muito 
breve discussão de rodapé resgato que somos seres residuais e resultantes, não cabendo 
talvez, desta forma, tal distinção. Enfim, uma reflexão sobre a organicidade estrutural da 
qual me valho para tentar, via linguagem, definir um processo de construção de linguagem, 
em toda dificuldade com a lida paradigmática que isso representa: entender-se 
desentendido e disso desentender-se para só a partir daí alcançar alguma compreensão 
sobre processos. 
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O analista  22

Pussy precisava procurar um analista. Tinha que precisar. VOZ 
NARRADOR (EM LETTERING/PROJEÇÃO DE IMAGEM - CENTRO DO 
PALCO) 

RAPAZ SÉRIO (apenas voz off)  
"Como assim, você escreve? Talvez isso seja um índice de depressão. 
Existem sintomas sutis que, à primeira vista, podem parecer até diversão, 
até hobbie.” 
FER  ADULTA (resposta da personagem – imagem ao vivo) tempo 23

presente 
Puta que o havia parido, em um português esnobe mesmo, desses de 
quem não escreve por hobbie, mas por profissão, vocação, instinto e 
vontade. Que tipo de cara é esse que, no um primeiro encontro é capaz de 
falar isso? 

OFF 1 (voz de consciência – imagem da personagem Pussy - FOTO EM 
DESENHO) 
Também, quem mandou dizer verdades, citar que escrevia, que etc e tal. 
As pessoas não lidam bem com a verdade dos outros. Tinha ficado 
revoltadamente nervosa com a atitude do cara; o suficiente para que não 
quisesse vê-lo nunca mais.  

FER (ao vivo) – tempo presente FOTO EM DESENHO DO RAPAZ (UM TIPO 
ARRUMADINHO) 
Que tipo de cara é esse? Pior que é médico, psiquiatra...  

OFF 1 – VOZ NARRADOR 
Ficou pensando na ignorância robusta do psiquiatra que, ou não estava nem um 
pouco a fim de ter nada com ela e aquilo era um fora meio sutil, eufemista (sua 
palavra preferida) para aqueles mais letrados, aqueles que escrevem; ou estava 
tentando passar uma cantada totalmente profissional, buscando nela, uma nova 
paciente.  

 cores utilizadas: projeção de imagem - tempo presente de Pussy - ação física em cena - 22

narrador onisciente (não a autora) - narração Fernanda como autora - voz off outros 
personagens 

 Quando da escrita/rascunho da montagem, foi de caráter espontâneo indicarmos, Hânia 23

Pilan (responsável pela direção e adaptação) e eu, a personagem Pussy como Fernanda, 
pois era indicativo de que a “atriz” deveria exercer-se, enquanto gênese, como a autora, que 
era também a personagem, apesar de não sê-lo. Essa lógica sempre acompanhou o 
processo de escrita da montagem e foi um impulsionador para o desenvolvimento da 
websérie que possibilitaria um contato ainda maior “autora-personagem” e ainda mais 
ancorado em um tempo real da cena que quase não mais cena já que mistura de personas, 
já que embebido, o tempo, em um cotidiano comum, em um algoritmo assumidamente 
compartilhado. 
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FER – tempo presente 
Paciência Pussy, nenhuma das duas intenções é animadora.  Melhor seria se ele 
tivesse tentando angariar-me paciente, afinal, é melhor do que tomar um fora 
eufemista, mesmo para a melhor das poetisas ou escritoras.  

OFF 1 
De qualquer forma, a afirmação quase catedrática de um especialista, não lhe saía 
da cabeça.  

AÇÃO FÍSICA (Fer pega o catálogo do convênio vai até o telefone e procura por 
nomes) 

FER –tempo presente 
Tenho que atestar-me sã, normal (até onde dê). Preciso de uma opinião 
profissional. Só não vou procurar por ele, porque tem que ser uma segunda 
opinião, 

DESENHO - Imagens de pai de santo, Freud, Jung, padre, pastor etc 
 um outro psiquiatra, ou analista, ou psicólogo, ou pai de santo, qualquer figura 
que me assinale um atestado anti-depressivo de sanidade. 
Não vou tornar a situação mais deprimente a ponto de pagar algum idiota para 
isso. Vou em algum especialista de convênio.  Hum... O nome menos esquisito  

vai falando alguns nomes de médicos – Termina em Sidnei 
Este é bem distante do meu apartamento.  

Fer faz que liga e fala tudo sem som enquanto o OFF fala. 

OFF 1 – filme falando 
E se algum louco da vizinhança a encontrasse por lá? Ia querer puxar conversa, 
discutir as síndromes disso e aquilo..” Qual é seu problema?”  

FER pensando alto – ao vivo 
Escrevo coisas que penso, penso em coisas que escrevo, penso em coisas que penso, 
vivo as coisas que escrevo, escrevo as coisas que vivo... Uma puta de uma louca! 

AÇAO FISICA – PEGA A BOLSA E DÁ UMA VOLTA ENQUANTO TELÃO 
MUDA PARA CONSULTÓRIO 

DESENHO - Imagem de um consultório bonito organizado e ninguém na sala de 
espera. 

AÇÃO FISICA DURANTE O OFF: ABRE A PORTA, OLHA EM REDOR, 
REVISTA NA CARA. 

OFF 1 
Pussy queria que o médico fosse logo abrindo a porta para que ela se escondesse de 
qualquer provável companhia indesejada. Pensou em colocar uma revista na cara, 
ou um saco de papel na cabeça. Qualquer algo que lhe escondesse em identidades. 
A espera foi curta. Uns cinco minutos e já estava entrando na sala do tal médico.  
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Desenho do médico abrindo a porta  
FER pensando alto – ao vivo 
Bem que ele podia ser interessante...  
Namorar um psiquiatra talvez fosse bom negócio. Não... Prefiro mesmo um 
cirurgião plástico. 

Desenho do médico cumprimentando 

MÉDICO 
- Olá, dona... (lettering) - DESENHO 
- Pussy, Pussy Jane.  
- Pois não, quais os seus sintomas ou problemas? - DESENHO 

FER (ao vivo) 
Sintomas, não tenho nenhum... já os problemas insolúveis... 
(Ah) nada que uma auto-análise não resolva; só vez ou outra, uns sonhos 
escabrosos, uns encontros sem pé nem cabeça... De resto, considero-me normal.  

FER SENTA EM UM BANCO DE FRENTE PARA A PLATÉIA 
- Bom, na verdade essa ideia de procurar psicanalista, ou psiquiatra, veio após um 
comentário que não sei se foi maldoso ou ingênuo mesmo, de um cara com que sai 
há uns dias atrás, sobre essa minha mania de escrever; e pensar tudo que sinto sob 
forma de palavras e literaturas e tal. Uma forma própria de transcrever a realidade; 
traduzi-la em outro algo verossímil, apesar de, por vezes, absurdo; que é por isso 
que eu escrevo, para tentar entender as entrelinhas do que não se entende 
cotidianamente. 

MÉDICO (lettering) – imagem emblemática de psiquiatra (Jung/ Freud) 
- Huhumm 

FER 
- Então, esse cara disse assim de bate-pronto que eu devia ter algum problema de 
depressão pós-parto, ou seja, inato, tanto quanto é essa minha curiosidade, até 
insensata, de tentar entender a vida e seus mecanismos de ação, reação, defesa, 
ataque, enfim... mais ou menos isso aí que me trouxe a seu consultório. 

MÉDICO (lettering) – imagem emblemática de psiquiatra (Jung/ Freud) 

- Humm, sei, sei.../OU OFF 

FER levanta e vai até a  plateia (ao vivo) 
Na verdade, acho que só estou sendo totalmente sincera com um estranho (no vídeo 
tem um desenho dela sentada a frente dele) porque estou certa de que você não está 
ouvindo porra nenhuma do que estou falando...  

Volta a se sentar 
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Vim até aqui para tentar entender o porque de o cara me dizer aquilo em um 
primeiro encontro: "você deve estar sofrendo de algum tipo sutil de depressão". 
Achei aquilo tão anti primeiro-encontro que logo pensei que ele queria mesmo é se 
livrar de mim. Fiquei meio arrasada sabe, não sei se é pior o doutor me constatar 
como louca, e então eu concluo que ele não queria se livrar de mim, estava apenas 
se preocupando, sendo sincero; ou então o senhor me atestar como sã e eu ter que 
constatar que o cara estava era me dando um fora. Não que eu tenha me 
interessado por ele... só na medida do controlável. Mas ninguém quer ser 
descartada assim, de primeira, ainda mais como louca, não é?  

-  
FER muda de tom (ao vivo) levanta e vai até a  plateia (ao vivo) 
Se bem que nem me interessaria por um psiquiatra.   
Que tipo de louco quer ser psiquiatra, alguém que classifica tudo como patológico? 
Por que esse hábito de pensar demais e traduzir em palavras essas coisas por vezes 
indizíveis, não é considerado arte ou mesmo um dom?  

FER SENTA  
Não que eu esteja colocando à prova o trabalho de vocês que são doutores e tal; 
respeito de forma absoluta tudo isso, respeito as comissões que se ganha de 
laboratório importado para oferecer novidades farmacológicas, respeito os 
honorários caríssimos e os plantões e tal; mas existem doenças e doenças. Se 
alguém tem uma trombose, tudo bem, é uma trombose, vá lá. É constatável, é 
averiguável. Mas síndrome de Peter Pan, de pânico, de toc, tek, sei lá mais; daí, me 
desculpe, já acho meio frescura. Acho até coisa de marketing farmacêutico. Posso 
até parecer meio desconfiada, e sou, até sou; mas não acredito em Papai Noel nem 
Coelhinho da Páscoa, nem que o lobo mau só comeu a vovozinha; seria muita 
ingenuidade suspeitar que apenas químicas resolvem problemas interiores. Eu por 
exemplo, sou testemunho vivo de que nada disso funciona mais do que a vontade 
de mudar.  

FER interrompendo ao vivo 
O doutor sabe que eu era gorda, muito gorda? DESENHO DE GORDA 
(ARTISTA- RELEITURA)/ PUSSY JANE GORDA 
Poderia ter jogado a culpa nos pais, na genética, até na dieta fajuta do abacaxi, do 
chuchu, do salsão com melancia.  
DESENHOS DE LEGUMES E CULMINA COM UM PEPINO/ ABOBRINHA 
Não teve jeito, doutor, tive mesmo é que fechar a boca. E acho que é por isso que eu 
escrevo também, para aliviar um pouco a língua, porque falo em demasia. Foi um 
mecanismo de defesa que usei para tentar ocupar a boca com outra coisa/que não 
comida.  

FER ( ao vivo e para o psiquiatra) (quem sabe, plateia) DESENHOS DE 
BOTERO 
Não, gorda não. A gorda, não! De jeito nenhum! Falo, falo, falo para não ter 
qualquer tipo de recaída. Dá um medo de voltar a comer enlouquecida que nem 
antes. Só de pensar já engordo... Pior que se diz que a mente é poderosa, e eu 
acredito. Ouvi de gente que não come nada e vira balão. Será que é problema 
hormonal? 
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FER para o médico(desenho do médico na cadeira do consultório, na mesa alguns 
remédios/ MUITOS REMÉDIOS. 
Ai, me mato! Me mato antes de ser esburacada à celulite.  
Para que isso não aconteça e eu seja pega de surpresa em um ataque de 
sonambulismo bulímico, ou mesmo sem-vergonhice; ando precavida, contabilizo 
todas as calorias do dia; e à noite, amarro os tornozelos no pé da cama. 

Vai passando no vídeo todas estas informações/ LETTERING 
Hoje: 110 de pão + 40 de peru+ banana de 20 cm + mamão ½ xícara+ leite 
desnatado, igual a 460 calorias.  

FER (ao vivo) / LETTERING, CONTAS CALÓRICAS ENQUANTO FALA 

O peru não era bem o de costume; tinha 1 g a mais de gordura. Passa? Será que 
passa ou é abuso?  
iogurte 0% de gordura, sem gosto e aditivos; e 1 maracujá.  

FER (ao vivo) 
Maracujá - Acalma e abaixa as taxas de açúcar. Para quem já nem tem taxa de 
açúcar, não faz efeito; mas vai saber... Psicologicamente deve funcionar. Vai dizer 
que isso é sandice... (tirar da bolsa) 
não é apenas zelo, puro zelo. Tudo na ponta do lápis, em caderneta... Ah, e depois 
do iogurte, lá pelas horas de almoço  frango sem pele e salada 

No vídeo (colocar as calorias para poder somar.) Deve ter uma tela com tudo 
somado que dá mais de 1000 calorias. - LETTERING 

FER (ao vivo) 
Até com zelo a gente come demais, passou de 1000 calorias. Para um dia assim, de 
bunda sentada no analista... é muito, doutor.  
O senhor se importa se eu der uma corridinha em volta dos móveis, ou caminhar 
mesmo? (começa a correr de leve pelo palco) Vou fazendo e falando, sem problema. 
Tenho fôlego. Acho que vou emendar umas abdominais também. Mil calorias é 
igual a 3 horas de esteira ou 1 hora de sexo.  
FER Constata   
Mas daí, vou precisar de uma leve ajudazinha... melhor optar pela corridinha 
mesmo.  

Fazendo exercício, vai até a plateia 
Melhor não se envolver com psiquiatras, sexo com quem a gente conhece demais, 
não presta...  
FER para a plateia fazendo exercícios 
Sabe que o exercício certo para queimar gordura é aquele que você pode ir fazendo e 
falando; circula mais oxigênio: exercício aeróbio. Tá vendo porque toda boqueteira é 
gorda?  
Moça chupando pirulito/ comendo banana 
Se fizesse o convencional ali, papai-mamãe mesmo, ia queimar muito mais caloria.  

Sai da plateia e volta para o dr 
Fazendo e falando, doutor. Oxigenação, exercício aeróbio. 



                                                                                                                                �  223

Olha só uma boa dica para tapear apetites: cozinha a casca de fruta com adoçante, 
para sobremesa. Casca de banana, casca de laranja. De mamão, então, lembra até 
queijadinha... Para mim, lembra. E alface então, que às vezes tem gosto de nozes...  
Desenho casca de banana = queijadinha/  
Cabeça, cabeça, doutor. Mind Power. Cabeça pode tudo. É por isso que eu tenho 
medo de achar que estou engordando e engordar mesmo.  
Desenho alface = nozes 
Se alface igual a nozes, gordura pode surgir do nada. Tudo pode acontecer... 

Um outra dica também é comprar um cachorro, porque assim vc divide a comida 
com ele e ele nem vai reclamar . 
FILMAGEM DE DIVIDR COMIDA COM O CACHORRO 

O senhor acha que animal de estimação para mulher solteira denuncia carência 
afetiva? Conheço tanta solteirona que anda de coleirinha para cima e para baixo... 
Às vezes nem solteirona, mulher casada mesmo, que depois de certa idade arranja 
animal doméstico para distrair a falta de marido. Sempre, sempre a gente acaba 
com cachorro (subtexto homem)... 

DESENHOS/FILME  DE MULHERES COM CACHORROS 

O que será isso? Bom, eu tenho a teoria de que deve ser falta de sexo, ou afeto; que 
nas alturas de para lá dos 40, sexo já se transformou em afeto, é coisa fraternal, 
quase incestuoso. O marido perdeu a graça ou já debandou. Sexo já foi engolido, 
mastigado, defecado. Bater ovos, só mesmo fazendo bolo de fubá... Filhos, que 
talvez pudessem suprir alguma necessidade nesse sentido, já estão cada um da sua 
vida. Já viraram quase parentes distantes. Só resta o cachorro... Só resta passear a 
coleira. Quem sabe alguém não pergunta o telefone do bichinho? Ou não troca 
receita de ração, remédio para vermes, calendário de vacinas, endereço Pet Shop? 
Quem sabe alguém não convida para bater ovos? 

Filme de encontro de duas pessoas com os cachorros 

Uma boa a idéia, um cachorrinho, já que não vou querer ter filhos... O que o sr 
acha, dr?  

HUMMM *(lettering) 

Será que é dar muita bandeira? Vai dar na cara que vou estar me sentindo 
sozinha? Vai dar na cara a falta que ele, qualquer ele, faz... 

Para a plateia ao vivo 
Ai!! Foi isso que eu falei? O que eu disse agora? Falta de um Ele? Acho realmente 
que meu caso é mais grave do que eu pensava... jamais assumiria isso em público, 
jamais... Uma mulher que chega ao ponto de começar a contar verdades demais no 
analista, sem pré-selecionar nada... Uma mulher dessas tem cura? Já perdi toda 
dignidade... Nem os podres consigo esconder mais...  

Volta Para o analista ao vivo 
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Ou estou totalmente louca, ou querendo que você me coma.  
Desenho analista espantada (com zooms) 
Desculpe a sinceridade, mas que tipo de mulher faz isso?  
Se fosse mais resignada, menos opinião própria, uns peitos de lamber dedão do pé; 
se fosse dona de casa exemplar... se não escrevesse porra nenhum, jamais o 
psiquiatra do primeiro encontro teria me tratado como uma louca. Talvez até 
estivesse casada com ele, mãe de um filho seu, ou dele mesmo; que, no fim, é tudo 
igual. Mãe só muda de endereço.  

Filme : feliz batendo bolo com roupa comportada e avental arrumadinho de 
florzinha 

Logo logo sexo se tornaria afeição e eu, talvez, uma mulheres de bater bolo de fubá, 
cenoura, qualquer um que vá claras e gema para compensar a falta de ovos do 
marido.  

Pussy o que está havendo com você?? (pensamento - ao vivo) 

Essa porra de terapia não está adiantando nada! (para o medico) 
O senhor sabe quanto tempo levou para que a mulher alcançasse a posição atual, o 
status de livre, decidida, salários equiparados aos de macho? Sabe? Já ouviu dizer 
dos porta-peitos incendiários, em praça pública? Já leu as teorias feministas das 
gordas lésbicas intelectuais americanas? Admitir-se em pânico, descontrolada, 
obcecada pela observação indecente de um fulano qualquer em primeiro encontro, 
admitir medo de ficar sozinha em idades mais avançadas; é pôr tudo água abaixo.  
quase colocar peito de silicone pra atender ao gosto de calendário de borracharia  

(isso eu já fiz) CONSTATA 
  
Que tipo de psiquiatra concorda com tudo isso e não interna a condenada da 
paciente?  
As idiotas pseudo feministas como eu deveriam ser queimadas na fogueira!  
SENDO QUEIMADA NA FOGUEIRA – DESENHO/ PENSAR NA ROUPA 
Eu devia saber que, cedo ou tarde, não me encaixaria no perfil... Acho que foi o 
Freud que falou  que a esposa vai se transformando em mãe... não quero ser nem 
uma, nem outra.  
desenho do medico com o livro  
E quer saber? A psiquiatria que se foda! 

OFF 1 – DESENHO DO MEDICO COM PALAVRAS CRUZADAS 
(REVELADO AOS POUCOS) 
E Pussy foi embora, expressivamente irritada, sob o olhar interrogativo do 
psiquiatra, ocupado com seu livro de palavras cruzadas.  

?????? 

OFF - MÉDICO (Pussy saindo) 
Qual mesmo o nome do diretor daquele filme "Coisas que você sempre quis saber 
sobre sexo, mas nunca teve coragem de perguntar"?  
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???? 

FER VOLTA 
É Woody Allen.  

DESENHO/ FOTO WOODY ALLEN 

OFF 1 
É... Talvez o único tipo de homem capaz de encaixar-se em suas histórias sem pé 
nem cabeça, e responder às perguntas sem reposta que ela teimava em colecionar, 
fosse mesmo um cineasta. Um cineasta... Quem sabe? Será que eles também 
atendiam em consultório? 

Na versão literária do texto "O analista”, do livro “Contos de F…”, cujo 

personagem central é Pussy Jane Allsteam, a ruminação dos retratos dos instantes, 

minha característica autoral de lida com a percepção (mastigar suas reverberações 

via verbo), se dá na reiteração do pulso da questão central, digerido, ampliado, 

resignificado através de associações “verbo-neurais” (em uma alusão ao texto que 

também é corpo), até que se configure enquanto resíduo verbal, escrita. É dessa 

forma, no sentido de reiteração das questões, que o tempo, na proposta de 

montagem da peça de Pussy Jane Allsteam também não deveria corresponder à 

linearidade cotidiana; as situações em Pussy Jane, assim como no trabalho anterior 

de "A via: passageiros”, são sempre movimentos internos de percepção encarnada 

do personagem, vomitados sob forma de linguagem por uma voz polifônica de autor-

narrador onisciente. Nosso intento na escrita do roteiro foi assumir esse caráter do 

corpo-texto polifônico crônico, transcrevendo-o para a cena, mediante utilização da 

intervenção da linguagem projetiva (imagem e som), para criar mais que um cenário, 

uma ambiência dentro-fora, em analogia direta ao corpo encarnado e à percepção 

da personagem. 

Esse dado interrelacional, Pussy falando com seu alterego, o alterego do autor 

sendo Pussy, Pussy e os outros dentro dela, Pussy e o mundo apesar dela, só 

poderia se fazer presente, em um monólogo-performance, através do uso da 

tecnologia para ampliar o potencial, não apenas da não-linearidade desejada, mas 

da simultaneidade. Mais uma vez a lógica da percepção operando digitalmente: 

códigos indistinguem-se quando se trata do processo perceptivo; ou ainda, códigos 

indistinguem-se quando se trata de tempo porque, de fato, tempo cronológico 

inexiste quando se trata de percepção. É nesse sentido também que Pussy, na 
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proposta de montagem enquanto performance, traduzindo a essência da 

personagem em sua fase literária corpo-texto, é e deve se fazer atemporal: um 

sujeito atualizado de tempo presente que ora está em seu estado infantil, ora em seu 

potencial estado adulto, ora contaminada de si ontem, ora de si de amanhã. A 

proposta da montagem, assinada por Hânia Pilan, opera fortemente com o dado 

enfático do agora e, portanto, da constante atualização e adaptação.  

E aqui vale apontar, mais uma vez, que o trabalho autoral performático, 

enquanto sujeito de acaso, exposto e disposto a novas tratativas, pode e deve ser 

colaborativo, impregnado de outros sujeitos, orquestrado por outros ruídos. Nesse 

projeto de montagem, a ideia de lidar com o arquivo, não só no sentido de utilização 

do arquivo como produto físico (vídeos e animações que seriam produzidos para 

compor a ambientação da cena em linguagem projetiva, contextualizando o 

ambiente interno-externo da personagem), mas o fato de lidar com o arquivo autoral 

do outro enquanto alteridade abraçada por um mesmo intento (no caso, a 

montagem), parece oferecer um campo aberto à experimentação performática. Essa 

composição conjunta, quando contaminada de autoria criativa e intencionalmente 

direcionada não apenas ao projeto enquanto objeto fora dos propósitos dos autores 

enquanto eles próprios personas autorais, mas assumida enquanto propósito de 

sujeitos autorais, que criam a obra em conjunto, com questões operadas a partir de 

um si compartilhado, é um dado performático contaminado de percepção 

intransferível e ritual pessoal, para muito além da questão meramente estética da 

montagem. Esse sempre foi o propósito de qualquer trabalho de autoria colateral: o 

efeito ruidoso da mistura entre sujeitos de ação-expressão, que só pode ocorrer no 

tempo do agora, no encontro de alteridades e seus arquivos e/ou trajetórias de vida. 

Em analisando o quesito palco em Pussy Jane Allsteam versão teatral ou 

performático-teatral, fica claro que existe um palco dado à estetização; afinal 

presume-se controle das projeções, produção audiovisual prévia, setada para 

momentos específicos; mas o dado performático é bastante presente também, 

conforme pontuado anteriormente, sobretudo na tentativa de tradução desse 

universo perceptivo e atemporal da personagem (uma persona) para a cena. 

Independente da estética da montagem, o projeto de “encenar” Pussy Jane 

Allsteam, já é em si, uma tentativa performática.  
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E foi esse estágio de elaboração da montagem que, enquanto experiência de 

organização do roteiro e subsequentes leituras (apesar de ainda não ter sido 

realizada) acabou sendo responsável pela, novamente, necessidade (mais que 

ideia) de uma nova dobra da relação autor-personagem: transformar Pussy em 

audiovisual ancorado em ambiente hipermidiático, um palco absolutamente perfeito 

ao dado da não-linearidade e da atualização do sujeito de ação, tanto de Pussy 

personagem, quanto da autora e das possíveis e prováveis transubstanciações e 

transferências entre ambas e tantas, que o roteiro da montagem da performance 

teatral mais que sugeria, apontava veementemente como único caminho narrativo.  

Nesse sentido, organizei, enquanto autora, um novo palco para Pussy Jane: a 

internet em seu modo procedimental adequado à construção autoral do tempo-

espaço que já caracterizavam-me a escrita da narrativa da personagem. A ideia não 

foi adaptar os textos inicialmente escritos enquanto literários, como havia sido feito 

na proposta de montagem da peça, mas produzir roteiros audiovisuais curtos, 

próprios à estética do ambiente digital: enciclopédico, atemporal, não linear, ágil e 

participativo. 

Para organizar o processo, tomei por base as questões-chave constituintes da 

gênese da personagem e de minha própria, em certo sentido: o gênero feminino, 

problemas de relacionamento afetivo, lida consigo e com os outros em si, auto-

estima em infinito processo de construção; iniciando a produção de roteiros que 

abordassem, em situações curtas e cotidianas, tais questões. Aqui, no entanto, 

diferentemente de quando se pensa na liberdade de elaboração em palco teatro, ou  

qualquer outra modalidade presencial (levando em conta é claro, apenas os 

aspectos topológicos e midiáticos), o corpo-texto já estava contaminado, em sua 

concepção, pelas implicações midiáticas, ou o palco utilizado; e os roteiros foram 

escritos em função da compleição deste palco (a tela), sendo, em termos de autoria, 

muito menos ritualístico e mais contaminados ou limitados pela estética do possível, 

em termos técnicos: a estética do audiovisual em ambiente digital. Assim, os roteiros 

dos vídeos deviam ser curtos, não mais de 5 minutos, especificamente pensados 

para adaptação à plataforma mobile e, portanto, de uma narrativa com foco na 

personagem e utilização de enquadramentos restritos a plano médio e primeiro 

plano.  
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Os vídeos foram produzidos no sentido de reiterar, sintetizadamente, a 

personagem enquanto corpo de suas (minhas) questões existenciais recorrentes, 

em uma narrativa constituída episódica, em temporadas. Os episódios foram 

estruturados não linearmente, sendo sempre de arcos curtos, com os conflitos-chave 

resolvidos dentro do tempo do próprio episódio.  

O video foi a ferramenta de linguagem de partida para configuração do 

trabalho. No entanto, como não poderia deixar de ser, e ainda que não suspeitasse 

quando do desenho inicial do projeto de Pussy Jane em hipermídia (novamente a 

insistente alquimia desveladora do trabalho performático guiado pela 

experimentação), retornou-me a necessidade de produzir crônicas ilustradas da 

personagem. A ideia da produção textual para rede veio como forma de 

aprofundamento do caráter existencial e onisciente que a personagem acumulava, 

tanto em sua versão literária, quanto no projeto de montagem cênica. Os episódios 

audiovisuais, em seu tempo restrito, limitados tecnicamente pela adaptação à 

estética mobile e aos recursos disponíveis, diluíam, da personagem, sua 

característica reflexiva, levando-lhe também a profundidade nas questões abordadas 

(ainda que seu tom de introspecção fosse sempre satírico e irônico).  

Assim, a websérie, em palco internet, passou a constituir-se enquanto seriado 

de vídeos e crônicas, criados para reiteração do sujeito de expressão: tanto a autora 

quanto, inevitavelmente, Pussy Jane, que se configurava, em seu percurso iniciado 

literário, até seu endereço online, mais que papel e verbo imaginário, dígito 

corporificado, imagem e voz polifônica, de personagem e personificação, de persona 

e sujeito autoral. Pussy Jane estabelecia-se enquanto narrativa prismática. 

O fator tecnologia operou explicitamente para a criação de um palco muito 

adequado à característica polifônico-prismática da personagem em sua função 

tradutora da subjetividade autoral de um sujeito de ação. De um modo que talvez 

não se fizesse expansível apenas em corpo-texto, livro, e nem apenas em uma 

montagem teatral ou performática por questões outras que serão analisadas 

adiante : protagonismo (aqui, da tecnologia influenciando a potencialidade 24

 Apesar da tese não tratar especificamente da questão da recepção da performance por 24

parte de um público, vale pontuar que este, enquanto público potencial, também é 
inevitavelmente alçado à esfera do exponencial quando se trata da performance mediada 
por ambiente digital, sobretudo pelos fatores interatividade e possibilidade de elaboração e 
gerenciamento de sua própria recepção e leitura da narrativas.  



                                                                                                                                �  229

expressiva da linguagem), tempo de exposição ao personagem e níveis de 

decantação da narrativa.    

Figura 73: Pussy Jane Allsteam, foto da homepage da primeira versão do site  
Fonte: arquivo pessoal. 
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4.2.2 Protagonismo cênico, de autoria e fisicalidade, em Pussy Jane Allsteam   25

Em se tratando de protagonismo, existe, assim como em "A via: Passageiros", 

um dado performático muito presente e irrevogável no método ou processo criativo 

proposto: a figura do autor-ator. Ainda em sua fase literária, pelo fato de ter, aos 

poucos, se tornado um texto seriado escrito, em Pussy Jane pontuou-se uma 

necessidade autoral de constante contato do autor com as questões-chave tratadas 

pela personagem (gênero, posicionamento feminino na sociedade contemporânea, 

comportamento etc). Pode-se dizer que essa necessidade de ancorar fisicamente e 

repetidamente, inicialmente via texto, o personagem, é uma característica específica 

desse método ou processo que denomino a experiência do corpo-texto. Nesse 

sentido, da autoria, na produção do corpo-texto, temos, pela repetição, o 

protagonismo da escrita sendo dividido entre autor e personagem. O texto já está 

contaminado pelo dado performático quando a lógica autoral está contaminada pelas 

características do personagem que, pela repetição responsiva, vão se impondo 

enquanto lógica argumentativa. Portanto, em relação à produção do texto (corpo-

texto), predominância do código verbal, enquanto, novamente, resíduo perceptual, 

existe o claro protagonismo auto-ator. 

No que concerne à esfera da tradução do corpo-texto, em Pussy Jane 

Allsteam, para cena ou texto-corpo, no projeto de montagem teatral, houve um claro 

deslocamento do protagonismo em função das técnicas idealizadas para a 

montagem. Os personagens coadjuvantes passariam a ser inseridos sob forma de 

arquivos audiovisuais pré-produzidos e programados para contracenar com a 

personagem, que seria interpretada pelo autor-ator, em reiteração ao dado 

performático. Nesse sentido, da reiteração da autoria e da mistura entre autor e 

personagem é que fica clara a necessidade, logicamente subjetiva, de re-viver a 

cena ou re-experimentá-la mediante à mediação de outros códigos que não apenas 

o verbal, ancorando a criação do texto ou corpo-texto da intencionalidade de início. 

É aí que reside a ânsia crescente por um trabalho em busca do sentido perceptivo, 

 Índice do deslocamento ou aproximação do foco central da cena, do ator/performer, do 25

ator ou do autor. Em um monólogo ancorado no autor-intérprete ou performer temos o 
protagonismo extremamente centrado no sujeito de ação/expressão, tanto em termos de 
autoria quanto em termos de fisicalidade, o que se aproxima mais do dado performático. Já 
em uma representação de Shakespeare, temos a questão do protagonismo descentralizada: 
o protagonismo do autor do corpo-texto em código verbo (texto) não coincide com o 
protagonismo do sujeito de ação/expressão, o que se aproxima da concepção cênica teatral 
tradicional.
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nunca em estado de recuperá-lo como do inicio, de fato, mas de reinventá-lo atual, 

assim como propõe a lógica perceptiva do sujeito de existência. Aqui, nessa 

proposta de montagem, o protagonismo cênico está ancorado não apenas no autor-

ator, mas envolve também a tecnologia. 

 A inserção de personagens em audiovisual, por exemplo, é um índice claro de 

quão imprescindível, para efeitos desta proposta de montagem, se faz o aparato 

tecnológico; e como o fator tecnológico e a lógica da tecnologia inserida enquanto 

linguagem foram transformando a minha própria produção de linguagem enquanto 

sujeito de expressão ampliado (ainda não expandido, como será visto no Capítulo 5) 

e o entendimento do que é a composição cênica. Houve uma clara mudança do 

texto-corpo produzido em "A via: passageiros", em que a intervenção tecnológica 

ocupa um papel coadjuvante enquanto cenário, para a proposta do texto-corpo em 

Pussy Jane Allsteam, em que a tecnologia assume um papel já fundamental 

enquanto veículo e corporificação de personagens coadjuvantes e ilustração-

ambientação do universo interior da personagem principal.   

Em relação à autoria, quando da passagem corpo-texto a texto-corpo, ou seja, 

de verbo à performance, temos também um claro deslocamento de protagonismo. 

Não é mais apenas a autora quem comanda a cena, como no papel; são os autores: 

direção, cenografia, direção projetiva, composição de trilha. Existe um apelo 

altamente colaborativo no trabalho cênico, um múltiplo protagonismo.  

E como dito anteriormente, foi desta primeira ideia de montagem performático-

teatral, colaborativa, cuja noção de temporalidade da personagem dilui-se (tempo 

passado, presente e futuro se confundem), e que estava e deveria estar ancorada 

no auxílio da tecnologia que exploraria multimidiaticamente a multidimensionalidade 

que o corpo-texto de Pussy Jane Allsteam propunha como cena ou texto-corpo, que 

surgiu a ideia de, mais do que proposição multimídia, Pussy tornar-se hipermídia.  

A linguagem hipermidiática serviria perfeitamente à questão atemporal-atual e 

onisciente do texto, característica muito presente já em Pussy literatura; assim como 

à não-linearidade com que as histórias se apresentavam em mim e através de mim 

(autor). A questão era, tecnicamente, como criar uma cena hipermidiática. E a 

resposta foi a elaboração de um site com canal de vídeos próprio. O corpo de Pussy 

Jane Allsteam foi traduzido, encarnado, em dígitos e performance mediada, em sua 

página virtual. 
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Aqui, o protagonismo hipermidiático (tecnológico) é explícito e permeado pelo 

fator colaborativo, tanto em relação à autoria, como em relação à fisicalidade da 

personagem: o espectador da websérie gerencia sua própria leitura de conteúdo 

narrativo e o site e o canal existem via programação, estando a própria escrita da 

narrativa condicionada ao dado hipermidiático e sua potencialidade.  

A questão tecnológica na concepção, tanto da materialidade da cena, quanto 

de sua estrutura enquanto linguagem (audiovisual, nos episódios; e escrita, nas 

crônicas digitais ilustradas) está absolutamente guiada pela lógica hipermidiática. 

Não que a questão do não-linear seja trazida estritamente pela hipermídia; um livro 

de contos tem uma estrutura não linear e, portanto, pode ser considerado já uma 

proto-hipermídia; no entanto, a potencialização da não-linearidade proposta no 

corpo-texto (verbo) está claramente condicionada ao suporte e, no caso da 

transcrição digital, essa potencialidade alcança plena realização no ambiente 

hipermidiático. Pode-se dizer que a lógica do protagonismo, tanto autoral quanto de 

fisicalidade da personagem, sofre uma mudança significativa em ambiente digital, 

abrindo espaço para a discussão da Arte enquanto processo, mais do que enquanto 

resultado ou monopólio; o que é um dado essencialmente performático. E nesse 

sentido, talvez se possa considerar a Performance, em sua estruturação interna e 

sua relação com o conceito de tempo como, também, uma proto-hipermídia , uma 26

realização corporificada da potencialidade do atual.    

 Conceito extraído de Vicente Gosciolla (2003), em referência a linguagens que já 26

operavam previamente características encontradas na hipermídia. Um texto não linear, por 
exemplo, pode ser considerado uma proto-hipermídia. 
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4.2.3 Tempo de exposição ao personagem : 27

A questão do tempo de exposição ao personagem é anterior à sua ancoragem  

enquanto linguagem subterfugiada por códigos. O pulso de concepção do 

personagem talvez não se possa pontuar especificamente de alguma situação ou 

característica trazida do nível da personalidade (do personagem ou autor), mas de 

um conjunto de fatores (situações, sensações, suposições, organicidades) mais que 

emprestados, doados, via transfusão direta,  pelo autor em sua relação constante de 

transparência-opacidade com este personagem, constituindo-o enquanto lógica e 

ontologia próprias, uma vida, corpo ainda não corpo, que se fará através de corpo-

texto ou texto-corpo, ou ainda apenas enquanto um corpo sempre-devir, de 

sensações e pulsos específicos, detectados e sempre em um estado "a ponto de”, 

emergenciais, serem traduzidos por este autor. 

Conforme já colocado anteriormente, a relação entre autor e personagem é 

uma relação entre algoritmos compartilhados-constituintes  (algoritmos e 28

subalgoritmos) contextualmente verificáveis. Uma laço que não parece ser apenas 

causal, mas de um consequente que é causa ao mesmo tempo, sem espaços de 

preenchimento. O personagem já existe pronto, no autor, de um pulso de vida que 

coincide com a percepção autoral e vai sendo detectado, constituído enquanto célula 

embrionária por, aí sim, situações, respostas, exposições, memórias do autor e 

também memórias próprias do personagem, em um emaranhado absolutamente 

ancorado no estado perceptivo de um sujeito de expressão, polifônico, o autor, mas 

um autor em sua relação de transparência com seu(s) personagens(s) em resposta 

constante, reativos e ativos existencialmente. E aqui estamos tratando da concepção 

 Diz respeito ao tempo de convivência e tipo de relação entre o intérprete (no caso da tese 27

apresentada, autor-intérprete) e o personagem. A relação transparência-opacidade 
suscitada no tempo de exposição ao personagem refere-se tanto à experiência autoral do 
performer, ou seja, daquele que concebe a obra e a corporifica, ou a corporifica em tempo 
real e atual; quanto para aquele que interpreta um personagem criado por um terceiro. Os 
níveis e o tipo de contato diferem, mas sempre estamos lidando com a questão 
“transparência-opacidade" do sujeito de expressão, seja autor ou não do personagem. 

 Pensando especificamente em minha relação com Pussy Jane, como relação que posso 28

atestar, pode-se vislumbrar que na estrutura algoritmo-subalgoritmo autor-personagem, em 
alguns momentos, há alternância de domínio, quando por instantes predomina o pulso da 
personagem mais do que do próprio autor (talvez quando de uma apresentação pública, por 
exemplo); mas a esse estudo aprofundado, conforme mencionado, darei continuidade em 
um pós doutoramento, problematizando a análise do personagem como texto-corpo, seu(s) 
algoritmo(s) e subalgoritmos constitutivos, e parâmetros ou indicadores de potencial 
expansivo.
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do personagem enquanto corpo tangível e intangível, independente de código ou 

linguagem: movimento, poema, prosa ou átomo.  

Quando da pós-concepção de um personagem em sua convivência constante 

com o autor, seja em uma série de textos, seja em uma série de vídeos, ou ainda em 

uma série de ensaios fotográficos, temos um tempo muito maior de exposição do 

autor ao pulso do personagem, e uma espiralação amplificada e amplificadora como 

resultante do entrelaçamento de seus algoritmos/subalgoritmos constitutivos . 

  

Figura 74: relação entre pulso inicial da personagem e sua constituição enquanto lógica estrutural 
completa, algorítmica. 

Fonte: arquivo autoral desenvolvido para a tese 
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Figura 75: relação entre pulso inicial da personagem e sua constituição enquanto lógica estrutural 
completa, algorítmica, quando autor-ator coincidem. Maior expansão algorítmica, seja por maior 

número de subalgoritmos ou maior número de variáveis. 

Fonte: arquivo autoral desenvolvido para a tese 
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Partindo-se de um núcleo estrutural de sujeito (sujeito autor, ou sujeito ator ou 

sujeito autor-ator) desenvolve-se seu algoritmo constitutivo complexo, que, 

submetido a variáveis ambientais (internas e externas aos diversos sujeitos-sujeito 

em questão) e à medida do tempo, espirala-se, estriando-se. O personagem nesse 

contexto, a partir de um pulso inicial, configura-se, como um subalgoritmo desse 

algoritmo complexo, sendo constituído e o constituindo em suas relações estruturais 

próprias. Uma importante variável constitutiva é a tecnologia. No caso do Teatro de 

arquivo como veremos adiante, o uso de um software generativo em cena é capaz 

de diluir os limites entre personagem e autoria, quase coincidindo-os, porque capaz 

de operar o algoritmo cênico em tempo real (ação=reação=ação do autor-

personagem). Maior o estriamento cênico e algorítmico do personagem quanto 

maior e mais imbricarem-se autor e ator, afinal maior o tempo de exposição ao 

personagem e, por conseguinte, mais vida encarnada deste. De forma mais 

concreta, em analogia matemática, quanto mais resultados produzir o subalgoritmo 

do personagem, mais variáveis concede-se ao algoritmo complexo do autor, no caso 

autor-ator; e assim, em um vice-versa crescente de feedback contínuo. O algoritmo 

constitutivo pode ser uma analogia à ideia de conectoma e mapa genético 

interdependentes. Estamos não apenas em âmbito matemático, mas fisiológico.  

Em esfera de produção textual, foi o que houve em Pussy Jane Allsteam. A 

exposição do autor a diferentes situações trazidas de forma não linear pelo 

personagem foi constituindo-os (autor e personagem) de forma tão intensa que o 

texto em si foi sendo trazido ao tempo performático, ao tempo do agora, ao tempo 

em que o autor estava cada vez mais próximo à lógica interna do personagem que 

lhe faltavam códigos outros, não apenas verbo, para se expressar; em que havia 

necessidade de transcrever o corpo-texto (texto livro, literário) para texto-corpo, para 

cena, expandindo Pussy Jane em  linguagem e código.  

A relação transparência-opacidade entre autor e personagem precisou ser 

transformada em um relação autor-personagem-ator, de uma triangulação que 

possibilitava maiores estados de transparência entre as diferentes personas (a 

escrita performática, o corpo em cena, o subtexto do personagem) e, de mesma 

forma, aumentava as possibilidades de constituí-los enquanto separados, enquanto 

opacos em suas oposições e diferenças, em uma transfusão constante de 
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experiências, análises, auto-contemplações: uma transubstanciação de conteúdos 

que, em separado, se faziam um conjunto.  

Assim, havia muito de autor em Pussy Jane enquanto estrutura lógica de 

personagem e muito do autor-ator enquanto corpo, no texto de Pussy Jane. Mas 

essa mistura constante também foi capaz de delineá-los em funções diferentes 

dentro de uma macro-estrutura criativa, e os limites foram sendo constituídos 

enquanto não-limites. Novamente uma operação relacional de coexistência entre  

algoritmo e subalgoritmo (contextualmente designados como algoritmo ou 

subalgoritmo, conforme já pontuado).  

Tal cumplicidade constitutiva só pode ser dada através de um maior tempo de 

exposição, do autor ao personagem e vice-versa, em muitas espiralações entre 

sujeitos. Quando da transferência de Pussy Jane de um personagem apenas 

ancorado verbo (ainda que o verbo tenha uma característica essencialmente 

potencial), para um personagem ancorado corpo, esse tempo de exposição foi, de 

fato, potencializado.  

No entanto, quando estamos tratando da montagem teatral, por exemplo, 

temos uma redução do tempo qualitativo de exposição do autor-ator ao personagem, 

e a qualidade desse tempo de exposição é situacional (conforme já discutido 

previamente na tese). A cada apresentação ou ensaio de uma montagem teatral 

como estabelecida em Pussy Jane, com cenário elaborado previamente e 

intervenções multimidiáticas planejadas, representa-se, enquanto personagem, a 

mesma cena repetidas vezes; ainda que se esteja ancorado num corpo presente de 

autor-ator e, consequentemente, num corpo autor capaz de interagir com a 

presentidade (dado performático) de forma autoral, já que nunca um instante 

recupera o anterior, material ou fisicamente, intensificando a vivência do 

personagem em seu repertório situacional, dentro da narrativa. Mesmo assim, o 

potencial qualitativo do tempo de exposição do autor-ator ao personagem, enquanto 

elemento de expansão deste personagem, é reduzido. 

Quando de Pussy ser transformada em uma websérie sob formato vídeos e 

crônicas, em um site com atualização constante, existe infinitamente maior 

possibilidade de exploração da personagem, pois há um tempo pleno de exposição 

a esta (orientado também pelo convívio com a possibilidade de atualização); e no 

caso, um tempo pleno e amplificado, pois estamos lidando com a criação e 
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corporificação do personagem pelo autor. Estamos na esfera do tempo de exposição 

do autor-ator ao personagem. A lógica estrutural constitutiva deste personagem 

começa a ficar mais próxima ao seu pulso criacional, à potencial resposta perceptiva 

do personagem, via autor e via autor-ator, à sua presentidade; a cena aproxima-se, 

portanto, do dado performático. Talvez uma próxima etapa evolutiva de Pussy Jane 

seja o improviso situacional, a vida "real" segundo Pussy, ou a hipermídia ao vivo.  

Essa evolução ou aproximação do dado performático é resultante direta de um 

maior tempo de exposição ao personagem. Talvez se o corpo-texto inicial, ou o texto 

literário, tivesse sido concebido linearmente, em uma narrativa com começo, meio e 

fim, jamais a intenção natural de corporificação do personagem tivesse surgido. O 

meio e a forma de conceber para o meio, também são fatores determinantes na 

corporificação de um personagem porque gerenciam o debruçamento e a qualidade 

do debruçamento do autor sobre este. 

O fato de Pussy estar ancorada em hipermídia, enquanto texto-corpo (cena), 

faz com que a qualidade do tempo de exposição e as linguagens resultantes dessa 

exposição qualitativa atualizada possam ser experimentadas em diferentes 

instâncias do interativo.  

Pussy (aqui em sua relação transparência-opacidade com o auto-ator) 

veiculada em um canal como youtube, responde e é concebida de acordo com a 

linguagem audiovisual, sem possibilidade direta de interação com os espectadores, 

exceto via ferramentas outras como as redes sociais, utilizadas como apoio. A Pussy 

(transparência-opacidade autor-ator) em uma rede social como Instagram, responde 

de forma diferente, utilizando-se da linguagem imagética; e também de forma 

diversa via utilização de Twitter ou Pinterest. A concepção das narrativas e a 

corporificação do personagem em ambiente digital (técnica de criação do autor e a 

técnica de corporificação do ator) passam a obedecer a diferentes potencialidades 

operadas via uso da linguagem de acordo com a veículo específico e seu nível de 

interatividade. Essa cobertura prismática possibilitada pelo ambiente digital, que 

amplia situacional, qualitativa e quantitativamente o tempo de exposição do autor ou 

do autor-ator, no caso, ao personagem, aproxima-o(s) cada vez mais de seu dado 

existencial.    
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4.2.4 Nível de decantação da narrativa, em códigos e em unidades 

dramáticas : 29

Enquanto produção literária (corpo-texto), a narrativa que envolve a 

personagem Pussy Jane Allsteam, possui nível zero de decantação em códigos, por 

ser estritamente baseada em código verbal. No entanto, na esfera da decantação 

em unidades dramáticas, os "Contos de F…" (o livro de esquetes, origem de Pussy 

Jane) podem ser classificados por um nível elevado de decantação, uma vez que os 

contos são independentes entre si e sua ordem de leitura (ou escrita) não afetam a 

continuidade narrativa e, assim como em "A via: Passageiros", são intercambiáveis, 

tendo sua estruturação narrativa conduzida pela lógica de um personagem ou 

personagens com pulso específico, expostos a diferentes situações. 

Quando transposto para cena (texto-corpo) em montagem teatral-performática, 

multimidiática, o corpo-texto derivado de "Contos de F…”, Pussy Jane, muda suas 

características em relação à decantação em códigos: a cena se decanta; afinal, em 

sua constituição, estão presentes diferentes linguagens como tradutoras da 

atemporalidade (ou multitemporalidade) da personagem e de seu universo interior. 

Assim, a montagem da peça prevendo utilização multimídia, opera a interação entre 

códigos como forma (tecnicamente) e como metáfora (na estruturação poética do 

discurso e sua polifonia) de aproximação de um tempo perceptivo (presente-atual) 

de leitura da personagem. A interação entre os códigos, ainda que em opacidades 

no que se refere à sua materialidade, já é um índice de aproximação da qualidade 

perceptiva e do intento performativo em seu aspecto potencial atual. 

Em relação à decantação da narrativa em unidades dramáticas, optou-se por 

obedecer à estrutura do texto literário: a montagem possibilita a alteração da ordem 

das esquetes sem que o ethos se perca; aliás, de certa forma, o ethos da montagem 

 A metáfora empresta das regras da química a separação, condicionada ao fator tempo, de 29

substâncias distintas. Para fins desta tese, “decantação" refere-se à separação entre 
códigos ou unidades dramáticas que uma experiência estética, no caso, na esfera das artes 
performativas, sugere. Por exemplo, quanto maior o nível de separação entre os códigos 
verbal, visual e sonoro, em uma cena (uma fala do ator distinguindo-se de uma música de 
fundo) e maior a dissociação entre os elementos cênicos de composição, em diferentes 
códigos, mais próximos estamos do teatro tradicional e da hierarquização entre elementos. 
Quanto mais interdependentes os códigos em uma cena, mais em âmbito performático e 
também ritualístico estamos. Ou ainda, quanto maior o envolvimento da ferramenta 
tecnológica como agente potencializador da criação de uma ambiência cênica, menor o 
nível de decantação da cena em códigos, podendo chegar a zero, caracterizando a obra, 
ainda em uma alusão à química, como homogênea.
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está condicionado a essa irregularidade na leitura, ao ruído na estrutura narrativa, ou 

ainda, na estrutura narrativa como ruído.  

No entanto, em termos narrativos estruturais, ainda estamos mais próximos do 

dado teatral, da estetização narrativa, mais do que do rito; afinal se trata de uma 

montagem feita para acontecer desta ou aquela formas, em um topos específico, 

ainda que não prevendo linearidade narrativa e ainda que estejamos na esfera da 

representação que não pode ser considerada em seu sentido restrito por estarmos 

lidando, primordialmente, com um trabalho de autor-performer. E ainda que 

estejamos em um nível potencial alto de decantação em unidades dramáticas com 

preservação de ethos e um ethos estruturado na decantação, essa decantação 

potencial não se configura plenamente, porque se dá no suporte palco, 

cronotopicamente estabelecido; tendo unidades dramáticas, ainda que decantadas, 

obedecendo a uma ordem prévia estipulada, a uma estrutura narrativa 

previsivelmente estabelecida por funcionalidade e motivo operacional. Mesmo que 

possamos propô-las, unidades dramáticas, de forma ou ordem diferentes, quando 

executadas em tempo real (o tempo atual da performance) enquanto estrutura 

narrativa previamente estabelecida (a montagem), esse potencial torna-se apenas 

potencial. Seu nível de decantação, enquanto montagem performática, no universo 

do executável, decresce; afinal opta-se previamente por esta ou aquela construção 

cênicas, por questões técnicas de viabilização. Como se faria a interação entre 

Pussy e a projeção caso não houvesse o planejado?  

O elemento surpresa, característico do rito, na materialidade cênica proposta, é 

preterido em função da realização física. Assim, a decantação da narrativa em 

unidades dramáticas não é prerrogativa na concepção de um tempo de cena que se 

quer performático, aqui-agora. No caso, o corpo-texto (texto) existe em possibilidade 

de decantação narrativa muito maior do que o texto-corpo, ou a cena estabelecida. 

O potencial do verbo, portanto, quando ainda não-suporte (quando ainda não cena, 

no caso), devido à volatilidade material na tradução de conceitos, é mais responsivo 

ao dado do agora, pelo menos para fins desta tese e de meu modo procedimental de 

construção narrativa, em que o verbo tem ligação direta (seja por uma questão de 

habilidade, ou maior probabilidade combinatória de traduzir percepções; de fato 

ambos absolutamente subjetivos) com o fenômeno da percepção nos moldes 

fenomenológicos. 
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Quando se trata do ambiente digital ou, para fins específicos da tese, da 

construção da narrativa de Pussy Jane (ou qualquer outro personagem de mesmos 

moldes performativos) via hipermídia, em seu caráter de possibilidade reiterada pelo 

suporte, de retroalimentação constante entre autor-personagem, ou amamentação 

constante do dado performático autoral; estamos no nível mais baixo de decantação 

em códigos, ou seja, de indistinção entre códigos mediante as características 

técnico-procedimentais do suporte digital. Afinal, estejamos assistindo a um episódio 

da websérie (aparentemente vídeo) ou lendo uma das crônicas (aparentemente 

páginas/texto), estamos no universo do dígito, em que tecnicamente não existe 

hierarquização entre códigos ou informações. Apesar de podermos decantar os 

códigos em seus meta-dados, em termos de linguagem, como detectando-as 

analógicas (temos o vídeo, a foto ou o texto enquanto elementos distintos em suas 

linguagens próprias), estamos gravitando em plataforma hipermidiática onde o texto 

não é texto, o vídeo não é vídeo, a foto não é imagem: são todos dígitos.  

Já em se considerando o nível de decantação da narrativa em unidades 

dramáticas, em hipermídia, podemos considerá-lo absolutamente elevado porque, 

não somente a construção da narrativa obedece ao tempo real do espectador, que 

deve elaborar sua própria leitura participativamente (e a espacialidade virtual é 

condicionada a isso), como o tempo de autoria da narrativa também assim se faz, 

estando o autor-performer em constante processo de construção de sua narrativa, 

enquanto autor e enquanto personagem, seja via websérie ou crônicas, sempre 

através do dígito, independente da linguagem. A relação obsessiva com os temas e 

o universo do personagem, ou retrabalho das questões de autoria,  ganham um 

suporte aliado condizente com o dado do tempo performativo desejável, em que a 

proposta é a resposta ao pulso da persona (personagem + autor) exposta à potência 

do situacional, em incessante possibilidade de atualização.  

De forma diferente à da montagem teatral, em que a narrativa, ainda que não 

linear precisa ser apresentada ao público, determinada ou enclausurada em um 

espaço-tempo de convenção imprescindivelmente delimitado por questões técnicas 

e de logística, a elaboração hipermidiática mantém as unidades dramáticas 

passíveis de diferentes leituras, em diferentes recortes de espaço-tempo, pelo 

espectador. Esse modo de produção, que se liberta de propiciar uma leitura única, 

afeta inevitavelmente o modo procedimental de criação do autor, tornando-o mais 
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autor, mais performativo, mais dado à sua própria conexão com o tempo do agora 

(seu tempo do agora). Foge-lhe a responsabilidade pela leitura do espectador, 

ampliam-se exponencialmente suas liberdade e subjetividade autorais, ainda que 

isso possa se fazer de modo inicialmente tímido, afinal não estamos acostumados a 

essa lida performativa com os próprios conteúdos. Tal liberdade autoral pode 

configurar-se como concessão à auto-leitura, experimento e intensificação da 

característica performativa na produção artística ou de linguagem, em amplos 

aspectos e, retornando a Hans Belting (2006), levar ao fim da História da Arte, ao 

menos essa, contada em pudores curatoriais e avais legitimadores.    

O nível elevado de potencial decantação da narrativa em unidades dramáticas 

configurou-se, em minha experiência, enquanto forma ideal ao conceito inicial de 

concepção de Pussy Jane (ou qualquer outro personagem que tenha criado), 

quando da escrita dos textos ou contos relativos a recortes de suas 

instantaneidades. A linguagem proto-hipermidiática, já presente na escrita, encontrou 

eco no suporte digital, na desierarquização entre códigos e me aproximou, autor-

ator, da necessidade de experimentar o tempo real enquanto personagem e 

enquanto autor-personagem; ainda que, no caso do site de Pussy Jane, estejamos 

na esfera do registro sobrepujando-se à performance em tempo real, porque o dígito 

ainda é usado em sua porção ”meta-dado operacional" de linguagens em código 

verbal, visual ou sonoro, que se tocam, tangenciam-se, mas ainda não coincidem e, 

ao menos ilusoriamente (ilusoriamente, porque materialmente são dígitos) 

distinguem-se. A tecnologia, e a lógica algorítmica dos dígitos, já entendem o que a 

lógica divisional e hierárquica do uso da linguagem (e o uso da linguagem parece 

ser realmente ilusório) ainda não alcançou: vídeos, fotos ou crônicas, Pussy Jane 

em hipermídia, estruturalmente, não passa de algoritmo e dígitos. 

Assim, mesmo que ainda apenas incubando o direcionamento à lida legítima 

com uma linguagem de fato digital, o início do trabalho com a lógica hipermidiática 

de produção começou a impelir-me à necessidade de um corpo-texto que fosse 

textocorpotextocorpo, em que gradativamente a resposta do autor, ou do ator, ou do 

personagem, atentassem ao tempo real de existência, em uma analogia mais que 

constante, coincidente, com o tempo perceptivo do corpo encarnado; em uma 

relação de pulso ininterrupto de transparências e opacidades entre as diferentes 

vozes e corpos multidimensionais que transitam e são transitados nessa complexa 
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relação entre autoria e performance enquanto delicado gerenciamento de 

existências.      

Figura 76: painel Pussy Jane  
Fonte: arquivo autoral desenvolvido para a tese 
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PARÂMETRO OBJETO DE ANÁLISE
Pussy Jane Allsteam

PALCO - corpo-texto (versão literária) indicando um palco 
potencialmente performático

- adaptação para cena sob formato teatro, com 
e lementos mu l t imíd ia enquanto cenár io ,   
personagens coadjuvantes e representação do 
universo interior da personagem central, Pussy 
Jane

- palco hipermidiático, ancorado em um site que, de 
cer ta forma, é também uma espécie de 
corporificação da personagem

PROTAGONISMO - protagonismo em relação à autoria do texto 
centrado na figura do autor-ator 

- protagonismo compartilhado na fase texto-corpo, 
que implica composição cênica

- protagonismo autor-ator quando da concepção da 
websérie (na escrita dos textos, interpretação da 
personagem e edição dos vídeos). Corpo midiático 
da personagem operado como um todo pelo autor-
ator 

- em relação à construção do site e de personagens 
coadjuvantes, autoria compartilhada

- em relação à possibilidade de interação autor-ator e 
público e direcionamento narrativo mediante 
interação, bem como em relação à construção da 
narrativa pelo público (navegação), o protagonismo 
autoral torna-se compartilhado

TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO 
PERSONAGEM

- tempo de convivência do autor com o corpo-texto 
(pulso de criação)

- gênese ativa ancorada no pulso de criação do início 
(quando da concepção do texto pelo autor que 
também ator)

- tempo de convivência do autor-ator com o pulso 
criativo através das leituras e ensaios, na versão 
peça teatral ou performance teatral 

- tempo de convivência quando da encarnação do 
texto em cena em apresentações (versão teatral)

- gênese ativa constante quando da lida com o 
personagem em seu formato seriado na internet, 
tanto na produção de episódios, quanto em 
postagens em redes sociais. Convivência 
expandida.
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NÍVEL DE DECANTAÇÃO DA 
NARRATIVA
EM CÓDIGOS 

- no livro (argumento da peça e da série), o único 
código é o verbal; apesar de todo seu potencial 
enquanto incitador das demais linguagens

- na versão peça, a narrativa é decantada em 
códigos pela utilização da multimídia; no entanto, 
os elementos de diferentes linguagens estão 
embrenhados na narrativa de forma mais efetiva 
(áudios e imagens projetadas assumidos como 
personagens). Em nível semântico os códigos 
estão desierarquizando-se

- na versão hipermidiática existe uma decantação 
semântica, mas não estrutural (todo arquivo é 
dígito, independente do código) e é exatamente 
essa característica de estrutura matematicamente 
algorítmica que expande a narrativa e suas 
possibilidades cronotópicas; e as expande para 
além do sujeito de autoria, tornando constante a 
polifonia também na leitura de Pussy Jane 
enquanto narrativa. No entanto, as unidades 
dramáticas (vídeos e crônicas) são unidades 
fechadas em si, não alcançando um nível pleno de 
expansão; são arquivos configurados enquanto 
memoriais e a alteração da ordem em sua 
alternância é que possibilita a transformação da 
narrativa

NÍVEL DE DECANTAÇÃO DA 
NARRATIVA 
EM UNIDADES DRAMÁTICAS

- no livro, alto potencial de decantação em unidades 
dramáticas, uma vez que o texto é composto por 
contos independentes, ancorados na onisciência de 
um narrador (a persona do próprio autor-intérprete)

- na versão performance teatral, alto potencial de 
decantação em unidades dramáticas, pelo mesmo 
motivo, apesar de a cena, em si, ocorrer, em uma 
ordem pré-estabelecida

- na versão hipermídia, potencial de decantação total, 
uma vez que o “leitor” ou “espectador" é um 
gerenciador, tanto do tempo de duração da 
narrativa, quanto da ordem em que estão 
estruturadas as unidades dramáticas

PARÂMETRO OBJETO DE ANÁLISE
Pussy Jane Allsteam
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CAPÍTULO 5 

CORPO-TEXTO-CORPO-TEXTO-CORPO: 
O TEATRO DE ARQUIVO 
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O último capítulo destina-se ao relato descritivo do processo de um trabalho 

performático autoral baseado na metodologia que tenho desenvolvido enquanto 

autor-performer (transcrição do corpo à cena) e nas conclusões relativas ao 

percurso teórico-prático do estudo da linguagem da Performance e da linguagem 

potencial inerente ao ambiente digital, alinhados e alinhavados pelos conceitos 

ancorados na fenomenologia existencialista de Merleau-Ponty, tendo como cerne do 

movimento criativo-expressivo, a percepção e a expansão dos códigos.  

A proposta é, como dito no início do capítulo anterior, fazer uma leitura 

expandida de um de meus trabalhos textuais (corpo-texto) em que  o código verbal 

carrega o DNA da cena (em que o verbo foi o resíduo imediato ou output do meu 

estado de existência no mundo enquanto corpo encarnado que se expressa através 

de linguagem), utilizando o digital enquanto princípio de elaboração, na 

desierarquização de códigos, para produção de um trabalho performático.  

Para tanto, se faz necessário adentrarmos à lógica estrutural  do conceito do 

Teatro de Arquivo, de Wilton Azevedo, que norteia essa produção voltada à 

elaboração da Performance mediada pela tecnologia digital, em tempo real: uma 

modalidade de expressão artística derivada da lógica hipermidiática, não linear, 

baseada no uso da casualidade e do algoritmo enquanto conceito, e também 

sintaticamente, a partir de variáveis, como elementos de conjunção e composição, 

ou ainda de desvelamento participativo do fenômeno  performativo.  1

A lógica do Teatro de arquivo é ancorada no software: a partir de uma base de 

dados imputados em um algoritmo pré-setado, ou randomicamente constituído, tem-

se a cena resultante enquanto imagem, verbo, som (enquanto dígitos), em um 

discurso estruturado sem predominância de uma ou outra matriz de linguagem. A 

lógica de Teatro do arquivo é a evocação do perceber enquanto fenômeno de 

atualização incessante.   

Para que se chegue ao Teatro de Arquivo, um conceito desenvolvido a partir da 

experimentação e da disponibilidade ao ruído como linguagem, é importante que, 

como tem sido feito dos demais capítulos, o percurso seja decupado, inclusive com 

o mesmo delinear de parâmetros estabelecidos anteriormente; em uma tentativa de, 

não outorgar porque estaria fora da proposta de um trabalho como este em que a 

questão central é a subjetividade, mas atestar que um percurso prático-reflexivo foi 

 Participativo porque o desvelar, ou o perceber, jamais ocorrem objetivamente; o juízo 1

passa necessariamente  pela interação colidida do ser no mundo. 
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percorrido ao longo do processo e que tal percurso não chega a um fim, é apenas 

mais um trecho na busca incessante que deve corresponder à prática da linguagem, 

ou à expressão através da linguagem.  

Esse trajeto compreendido, de minha inicial lida com a linguagem e expressão 

através do verbo, até a verificação da necessidade da experimentação do tempo real 

performático em cena, passa por alguns trabalhos prévios que, aos poucos, com o 

tempo, lento, como tudo o que é fisicamente incorporado deve ser, foram apontando 

à tal direção, influenciando meu processo de autoria e lida com o corpo, e tudo o que 

este corpo em processo carrega e representa, cenicamente: arena debruçada em 

códigos e suas ausências, de um tom de outorgação fragilizada e ilusória, potente 

enquanto ilusória, pois tudo o que de fato não é (como o é o código em relação ao 

corpo) pode ser dado a diversas versões, sendo ferramenta capaz de configurar a 

percepção em linguagem. E o uso que se faz dos códigos é responsabilidade do 

sujeito; quanto mais quanta esse código for (ou seja, menos verbo-verbo, menos 

imagem-imagem, menos hierarquizado) maior o potencial expressivo. Questão de 

probabilidade e análise combinatória.  

 Para chegar à lógica do arquivo como proposto para fins deste trabalho, 

tratarei, neste capítulo, especificamente da obra "Ata-me: a angústia do precário", da 

autoria de Wilton Azevedo, que me colocou diante de tais questões acerca do código 

da forma mais contundente que poderia: corporeamente. Ata-me é fundamental para 

que se entenda e se chegue à necessidade performativa de tempo presente, mais 

do que enquanto sujeito, enquanto sujeito que também se quer ambiência, 

fenomenologicamente. Ata-me é o álibi que se desenrola até a performance que 

proponho como conclusão da tese. Ainda que apenas parcial conclusão, pois se algo 

fica gravado desta tese em meu corpo atávico-performativo e todo corpus reflexivo 

residual, é a ideia da potencialidade da inconclusão de uma experiência 

performativa. 

A performance proposta ao final da tese como "texto-corpo" resultante e 

também variável no percurso teórico-reflexivo gestado ao longo da pesquisa, será 

uma amostra do conceito do Teatro de arquivo, e utilizará enquanto base de dados:  
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A- um corpo-texto  corporificado/oralizado e transformado em movimento pelo 2

performer (o eu autor-intérprete );  3

B - imagens produzidas (estáticas e em movimento) correlatas ao texto ou não (de 

autoria de pesquisadores do LHUDI );  4

C - imagens da performance projetadas em tempo real, produzidas através de 

câmeras que captam a cena sob ponto de vista objetivo.  

D - imagens da performance projetadas em tempo real, produzidas através de 

câmeras que captam a cena sob ponto de vista subjetivo do performer. 

E - poemas sonoros interpretados ao vivo e poemas sonoros gravados previamente 

por Wilton Azevedo;  

F - composição musical ao vivo; 

Os elementos ou arquivos supracitados serão operados via software, em tempo 

real, por Wilton Azevedo; essa orquestração de códigos que agora já se 

indistinguem, é projetada no ambiente cênico, sob forma de imagem e som. E é a 

esse ambiente cênico, ou ambiência, que o performer responderá, dentro de seu 

próprio repertório de arquivos. Essa resposta, oral, ou sob forma de movimento, 

servirá também como variável na resultante do algoritmo da cena, em um percurso 

espiralado que torna os elementos, mais que interdependentes, equivalentes.  

Dessa forma, códigos não mais se distinguem enquanto matriciais, mas  

expandem-se, reconfiguram-se, contracenam e, mutuamente, através de um 

algoritmo procedimental responsivo, evocam uma cena que, mais do que cena, 

ambiência. Metáfora do tempo urgente da performance: mais que presente, atual. 

 Minha denominação para o texto autoral baseado na descrição da percepção de 2

fenômenos, um texto emético, residual.

 Para fins desta tese, quando se trata de performance autoral, considerada enquanto 3

fenômeno nos moldes existencialistas como caracterizados por Merleau-Ponty, o autor-
intérprete sempre é autor-intérprete de si, concomitantemente e em todo o processo 
expressivo-criativo, ou artístico. Retomando o texto do caco de vidro: quando vivi a cena 
enquanto Fernanda, também era autor e intérprete de mim; o acontecimento da “vida real” 
pode ser aqui considerado uma cena no tempo-espaço da performance. Quando escrevo, 
residual, o corpo-texto relativo a essa experiência, também sou autor-ator, porque revivo, 
corpo, as sensações atualizadas da cena da “vida real”. Quando coloco esse corpo-texto em 
cena, ou seja, criando um texto-corpo, também continuo autor-ator. Essa relação, na 
ambiência da Performance parece ser de opacidade-transparência, o tempo todo, e em 
qualquer espaço. 

 Laboratório de Humanidades Digitais, grupo de pesquisa sediado à Universidade 4

Presbiteriana Mackenzie.
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Figura 77: Diagrama de exemplo Teatro de arquivo - performance proposta 
 

Fonte: arquivo autoral, produzido para fins desta tese 
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Figura 78: relação entre o triângulo do Teatro do movimento, estrela labaniana e transcrição Corpo-
texto para Texto-corpo 
 

Fonte: arquivo autoral, produzido para fins desta tese 
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Figura 79: performance enquanto fenômeno e o fenômeno enquanto performance 

Fonte: arquivo autoral, produzido para fins desta tese 
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Figuras 80 e 81: vértice texto-corpo (cena) em dois momentos; quando prevalece a performance 
enquanto fenômeno e quando prevalece o fenômeno enquanto performance. Ilustra também a 
relação do corpo-próprio, em cena, com o texto-corpo (relação transparência-opacidade). O tempo do 

fenômeno da encenação na performance proposta é sempre atual, espiralado, partindo de um núcleo-
sujeito corpo-texto.   
Fonte: arquivo autoral, produzido para fins desta tese 
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Figura 82: relação entre o efêmero e intermitente considerando-se o dado performático. Para efeitos 
desta tese não uso o termo cristalizado para apontar a relação sujeito-código, uma vez que o código 
surge como um elemento transitório, uma ponte associativa no fenômeno da percepção que, via 

atualização temporal nunca é, apenas assim podendo sê-lo.  

Fonte: arquivo autoral, produzido para fins desta tese 
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Conceitualmente, a performance proposta, enquanto Teatro de Arquivo, é a 

exposição do autor-performer, materializado corpo e vivência, em tempo real, a 

experiências estéticas residuais criadas por ele e/ou não (seus arquivos e/ou 

arquivos terceiros) trazidas à cena, mediadas ou encarnadas pelo algoritmo de um 

software, sob forma de base de dados imputada digitalmente. Performer e arquivos, 

corpo e códigos, fazem parte de uma mesma base operacional de constituição 

cênica, interdependentes, já que alinhavados, respondentes e responsivos ao 

software. 

Na prática, e filosoficamente, a performance proposta é uma indicação de lida 

estética com o digital em cena e, particularmente, mais uma direção em minha 

busca pela experimentação da linguagem e pela qualidade de perceber, perdida por 

todos aqueles, nós, que desaprendemos o sentido existencial do acaso como 

linguagem. O acaso, na produção de linguagem é a absoluta certeza de que se está 

ancorado no tempo perceptivo do agora. Esse exercício é o in process da obra de 

Renato Cohen, é a aura de Benjamin, é "o tempo em que a vida será obra de arte" 

de Marinetti, a merda do artista de Manzoni, o estranhamento da lição de Buyes ao 

coelho morto .  5

O Teatro de arquivo, com elevado índice de protagonismo digital, para fins 

desta tese, figura-se enquanto simulação, cena, o texto-corpo síntese do que o 

próprio autor, performer, ofereceu enquanto imagem do mundo em si e imagem de si 

no mundo. E pode, em termos comparativos, já que ambiência e imersão, já que 

fenômeno, representar o ponto de partida motivacional de todo o processo de 

existência fincada carnal: a percepção, em um percurso espiralado, já que regido 

pelo indeterminismo do tempo do ser no mundo, onde pontos coincidentes não 

existem, e uma experiência nunca é igual a outra, seja em dígitos, verbo, imagem, 

som ou na tentativa da síntese totalitária. De qualquer forma, a imersão no 

fenômeno, inevitavelmente regido pela indistinção de códigos, traz ao corpo seu 

lugar e seu espaço de reflexão: um distinto imerso em um universo indistinto de si.   

 Em referência ao trabalho de alguns performers que ancoravam o estar em processo mais 5

do que o resultado, enquanto lógica performática; com exceção à referência feita a 
Benjamim (2014), que tem o propósito de evocar o sentido de aura para qualificar o in 
process.



�258

5.1 Entre o mítico e o estético: o corpo-texto e o texto-corpo 

Em se tratando de concepção da cena e sua concretização enquanto topos, 

Renato Cohen (2002) a contextualiza mediante a seguinte divisão: modelo estético e 

modelo mítico. Enquanto cena baseada no modelo estético prevalece o instituído 

culturalmente, mais próximo ao teatro tradicional, que pende para a representação, 

para o tempo recuperado, referencial; já enquanto cena caracterizada pelo modelo 

mítico, teríamos o rito, o tempo presente enquanto tempo atual do performer (mais 

do que ator).  

Tais conceitos poderiam ser transpostos ao processo de materialização 

topológica da cena que chamo “texto-corpo”, aquela ancorada a um “corpo-texto”, ao 

verbo resíduo de um fenômeno vivenciado-descrito pelo autor que, na verdade, já se 

posiciona quando leitor do fenômeno primeiro, enquanto uma espécie de performer 

da própria existência. Parto de um texto que, na verdade, um resíduo de linguagem, 

um derivado físico em verbo de uma experiência encarnada vivida e presente 

(enquanto autor, um autor já em traços de performer porque lendo-vivenciando o 

fenômeno, mesclando consciência a verbo); e aqui estaria no nível mítico, da 

experiência transformadora, do rito de passagem do que é morte (a cena 

presentificada, a experiência, o episódio do caco de vidro ou dos dentes do cachorro 

que inevitavelmente compartilham do tempo finito) para a vida (a materialização do 

fenômeno enquanto corpo-texto, enquanto verbo, através de mim e em mim); ou do 

que é vida (a cena presentificada, a experiência, o episódio do caco de vidro) para a 

morte (a materialização do fenômeno via linguagem). Parto desse ambiente mítico  

de transfusões entre vida e morte, equivalentes, para uma tentativa de estetização 

da experiência: a cena, a performance, ou como definido anteriormente, o texto-

corpo via corpo-texto.  

E aqui vale pontuar que estetização da experiência não implica em uma perda 

de contato com o fenômeno do início, no sentido de cristalizá-lo frio, mecânico, tal se 

faria talvez se estivéssemos falando de teatro tradicional; afinal trata-se de um 

sujeito em cena que é autor-ator e, portanto, isso implica em uma tentativa-

intencionalidade de viver e viver. Um viver em seu duplo: do momento de ter estado 

presente como indivíduo que teve o pescoço estômago cortados pelo caco, e do 

momento de juízo de presente, de consciência deste "ter estado presente” manifesta 
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através da estetização do que foi vivido e vivido, ou ainda vivido e transformado em 

código e linguagem pelo autor que agora ator, um autor-ator de passado-presente.  

A estetização da experiência mítica, a codificação cênica do instante primeiro 

do fenômeno que se transportaria logo mais a texto pelo autor-ator (de certa forma já 

coincidentes, afinal, mais uma vez, o juízo dá-se misturado ao verbo na produção do 

texto ) implica vivê-lo, enquanto corpo-texto, já sob outros aspectos de linguagem, 6

agora expandida do verbo à cena; implica vivê-lo sob a ótica de quem revive, sob o 

corpo de quem o estetizou enquanto fenômeno, rito. Daí a necessidade da busca 

por uma não cristalização da cena, uma sua materialização predisposta à mudança, 

ao acaso do topos e do tempo.  

Foi já nesse sentido que, no caso de "A via: Passageiros", nunca houve uma 

apresentação como a outra em mesmos moldes estéticos. Fomos evoluindo, de uma 

concepção mais teatral (palco italiano) para uma cena mais minimalista e com 

mistura de linguagem, ainda que não propriamente mítica. A tecnologia, que quando 

da ideia inicial da peça não estava presente, tornou-se cenário, ainda que não 

ambiência. O texto ou a dramaturgia de “A Via: Passageiros", em si, já possuía 

claramente indicativo performático, já que era, na verdade, um relato de corpos-

textos, o que coincide com a natureza do que se considera, enquanto linguagem, a 

Performance: uma expressão autoral. Mesmo não tendo ainda consciência disso à 

época, afinal minha formação enquanto atriz encarna-se no tradicional palco italiano, 

ancorada em Stanislavski, minha intencionalidade textual sempre apontava para o 

sentido da fuga da dramaturgia, aos instantâneos, à não linearidade, à necessidade 

de encarnar o texto que eu mesma havia escrito. Tudo indicava-me um caminho 

enquanto performer, não ator; enquanto performer, não apenas autor.  

E essa ambivalência do autor enquanto performer e do performer enquanto 

autor perpassa inevitavelmente a relevância e papel que a sociedade imprime 

atualmente à Arte ou expressão do indivíduo ou, na verdade, em caráter muito 

menos ativo, é perpassada pela relevância (ou falta de) e o papel impressos à Arte 

ou expressão do indivíduo. A mídia parece ser um fator determinante no que diz 

respeito à legitimação da Arte, ao menos da Arte comumente aceita como tal (o 

 Segundo Merleau-Ponty (1999, p. 503) "[…] não existe juízo que não brote da própria 6

configuração dos fenômenos — e que não existe esfera da imanência, nenhum domínio em 
que minha consciência esteja em casa e assegurada contra todo risco de erro.”
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teatro, a dança, a música): uma instituição sob a tutela de alguns que podem ou não 

legitimá-la.  

Essa necessidade de validação enquanto produto de Arte e artista, que se dá 

atualmente via mídia, sempre foi incômoda, sempre deslocou-me da assunção de 

qualquer atividade expressiva ou artística enquanto autoral; o que é grave. Deve ser 

impossível mensurar quantos artistas ou, enfim, indivíduos que jogam com a 

linguagem deixam-se perder ou simplesmente silenciam porque não se identificam 

com a lógica (estabelecida) que rege a expressão, ou não são identificados por ela.  

A questão não é demonizar a mídia (afinal, o índice de dominação não está 

presente na mídia em si, mas na relação de poder entre aqueles que detêm ou 

sempre detiveram seu comando, e aqueles que somente receptores), mas 

desinvestir dela o poder institucional de legitimar uma obra, um texto, uma cena 

enquanto veículo de divulgação/existência/resistência autoral.  

Por sorte, a tempo, em se tratando de poder e ideologia, a mesma mídia que 

sempre pôde legitimar, tornou-se alvo de si mesma. Com o advento do digital e da 

rede, o espaço de veiculação de ideias e expressões passa a ser mais democrático 

(ainda que não o seja de todo) no que diz respeito à tomada de consciência relativa 

à liberdade de escolhas e, por conseguinte, à liberdade expressiva. E aqui estamos 

tanto na esfera da capacidade de produção e divulgação de conteúdos por autores 

“não-legitimados”, como na esfera filosófica que diz respeito à liberdade do indivíduo 

enquanto autor. Nesse sentido, a chancela que legitimava quem era ou não artista, 

quem poderia ou não ter acesso ao público, ou mesmo quem teria direito ou não de 

ter suas obras e conteúdos de linguagem expressos, produtos para consumo, 

acabou.  

Claro que, vivendo em uma sociedade cuja relação contratual é baseada em 

poder, hierarquias existem e massificação, muito mais; e usar a mídia, mesmo a 

digital, como um reiterador de meias verdades, apenas veículo, está longe da esfera 

da produção de Arte, inserindo-se na esfera da dominação ideológica. Mas àquele 

artista/produtor de conhecimento que antes não teria alternativa alguma senão calar-

se, resta continuar existindo enquanto indivíduo que expressa e que pode alcançar 

um público sem chancela de outrem.  

A tecnologia digital de disseminação de conteúdo, que pode ser também usada 

como linguagem (ainda estamos em fase inicial de lida com as propriedades 
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inerentes ao ambiente digital), é fundamental para a legitimação do artista para si, 

sua assunção enquanto artista e articulador de linguagens. E é só a partir dessa 

assunção, da legitimação de seu tempo despendido e comprometido com sua 

reflexão ancorada em lida com linguagens, que este sujeito pode erguer-se 

enquanto intencionalidade encarnada. É assumindo esse papel de recolher papéis 

outros e transgredi-los em códigos que pode existir um caminho de dentro que o 

sustente enquanto existência articuladora, que o assuma enquanto ser que autentica 

sua percepção através de linguagem. A tecnologia digital enquanto ferramenta de 

produção e transmissão (seja sob forma de palavra, fotografia, vídeo; todos, dígitos) 

teve e tem tido um papel fundamental na construção da auto-estima desse criador-

criatura: o autor-performer, o autor-ator, o autor.  

A tecnologia, seja o papel e a tinta, seja um software de realidade expandida, 

seja a fotografia ou o cinema, inevitavelmente confere à mensagem suas 

características inerentes enquanto linguagem e "sintaxe". Assim o cinema, em seus 

enquadramentos e movimentos de câmera, sua temporalidade-registro; ou a foto 

analógica, de seu instantâneo finito, seu recorte conciso da realidade; ou ainda o 

teatro, em sua encarnação da temporalidade presentificada, da efemeridade 

compartilhada ator-público; ou a performance e sua temporalidade igualmente 

presente, mas pendendo ao jogo (retomando o início da tese) transparência-

opacidade em que o performer compactua com a consciência do rito do estar 

presente sem necessidade de travestir esse presente de narrativa ficcional. E ainda 

e sobretudo em se tratando de concepção (na experiência do autor) em ambiente 

digital: a foto, o cinema, a música, em sua infinitas  potencialidades de atualização.  

A foto, o cinema, a música e até o teatro ou a dança, podem ser concebidos ou 

recondicionados enquanto fenômenos no ambiente digital, não apenas como 

registros cristalizados em determinado código (foto-imagem, música - som, texto - 

verbo). Conceber a imagem, o som e o verbo enquanto imersos em suas 

características como códigos indistintos em ambiente digital é produzir 

conhecimento em uma outra linguagem que não sonora, nem verbal, ou imagética: 

expandida; equivalente à reconstrução do fenômeno da percepção, do cenário pré-

texto de um corpo-texto ancorado verbo por quase acaso (retomando a questão 

inicial da tese), já que quando do fenômeno perceptivo não há hierarquização entre 

códigos. A percepção antecede a linguagem, a linguagem intercede por ela. 
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O ambiente digital, ancorado no algoritmo, sintaticamente, parece ser a 

metáfora do fenômeno da percepção em que não há, no contato do ser humano com 

o mundo, uma distinção primeira entre o que é verbo, som, imagem, entre o que é 

intelecto e empírico; tal se fez do corpo-texto em cacos de vidro ou em dentes 

compartilhados, que não eram dentes, nem cacos, mas dor de um sujeito encarnado 

intencionalmente. O software, o algoritmo, indistinguindo os comandos da linguagem 

analógica, cria a cena, cria o texto-corpo que é também corpo-texto, o sujeito que é 

a cena e a cena no sujeito, procedimentalmente.   

A performance, enquanto “texto-corpo” (cena encarnada), parece ideal ao 

autor-ator em sua redimensionalização do fenômeno adquirido e introjetado (para 

fins desta tese, redimensionalização do corpo-texto) uma vez que caracterizada não 

apenas enquanto representação estetizada, mas encarnação da cena em termos 

míticos, em uso rito do tempo do agora. Enquanto linguagem motivada pela 

hibridização ou convivência mútua entre diferentes linguagens, em clara relação 

transparência-opacidade, conforme apresentada no início do trabalho, a 

Performance também opera no sujeito performático (autor-ator) a mesma diluição 

entre os demais elementos da cena. O autor-ator é um dado, dado ao presente e 

reeditado em seu passado enquanto autor, enquanto motivador e criador da 

performance. Na Performance talvez este autor-ator nem possa ser considerado 

protagonista, já que em diversas e convíveres versões de si; e caso transitemos a 

linguagem performática para o ambiente digital, esse não-protagonismo é 

potencializado.  
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Figura 83: relação entre o efêmero e intermitente considerando-se o dado performático. Para efeitos 
desta tese não uso o termo cristalizado para apontar a relação sujeito-código, uma vez que o código 
surge como um elemento transitório, uma ponte associativa no fenômeno da percepção que, via 

atualização temporal nunca é, apenas assim podendo sê-lo.  
Fonte: arquivo autoral, produzido para fins desta tese 
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5.2 Softwares generativos e a performance digital 

A performance no universo digital caracteriza-se pelo não protagonismo e o 

deslocamento do palco para rede. Softwares como Tweny, de acesso gratuito, 

compõem a narrativa mediante uma base de dados (input), indistintos em termos de 

qualificação como códigos, condicionados a um algoritmo. O resultado, que poderia 

em analogias, chamar de resíduo de linguagem  (tal qual se faz em mim o verbo) é 

uma narrativa também desprovida de hierarquização matricial entre códigos. Dessa 

forma, pode-se dizer que a performance digital ou, ancorando o conceito de Wilton 

Azevedo, o Teatro de arquivo, em ambiente digital, é a encarnação, via indistinção 

de códigos, de um fenômeno-algoritmo, em cuja essência também reside a 

indistinção entre códigos. Como se o software recebesse verticalizações perceptivas 

e as fornecesse como dados atemporais-atuais a um sujeito-algoritmo, que as 

transforma  “corpo-texto”-”texto-corpo”, ou corpo-texto-corpo-texto… O software dilui 

essa diferença conceitual entre os códigos porque o processo é linguagem e cálculo; 

algoritmo e resíduos: uma retomada do fenômeno da percepção.   

Tomando como exemplo o uso de um software para contar a história do menino 

e do caco de vido (retomando o texto "Ao menino”): enquanto autor, produzi o texto 

(corpo-texto) resíduo de um fenômeno, e também encarnei, via performance cênica 

(texto-copo) a vivência de seu duplo enquanto fenômeno; assim, em termos de 

arquivo, base de dados relativa a todas as etapas e transcrições do fenômeno, como 

autor, personagem ou ator, possuo imagens, sons e textos (input). Tais arquivos 

abasteceriam um algoritmo complexo do software, indistinguindo imagem, som e 

texto; e o output do software seria a ambiência que essa minha base de dados (na 

verdade, recortes atemporais-atuais de um eu contextual perceptivo exposto 

cronotopicamente, e em diversas situações) condicionada ao algoritmo, produziu. 

A escritura expandida aparece nessa ambiência, em um formato de 
sistemas combinatórios no qual o produto “escritura” se faz de 
maneira interdisciplinar, aumentando não apenas seu caráter de 
permuta, mas o estado de migração de código para código, proposto 
e experimentado pela poética do século XX […] (AZEVEDO, 2010, p.
103). 

É nesse sentido que se pode considerar a performance digital via algoritmo 

uma metáfora da percepção: a intencionalidade de um Espírito selvagem (dados) ao 

encontro de um Ser bruto (algoritmo). O processo da encarnação digital dos códigos, 
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indistintos, via algoritmo, na composição de uma linguagem digital corpo e cogito de 

si mesma, que só pode ser articulada digitalmente é o equivalente ao que Cássia 

Navas (2013) considera a potência da presença na dança e em atividades em que o 

corpo necessita apresentar-se enquanto corpo e não-corpo (mas sentidos) para 

existir. E esse o recorte transversal no instante perceptivo em que Ser bruto e 

Espírito selvagem coincidem-se mútua e pleonasticamente: quando sinto o frio no 

estômago do caco do menino refletido olhos vermelhos de farol, o som da cidade é 

que me dói os ossos, o cheiro de uma infância minha que já era do menino macaco 

é que me afia a ponta do caco na garganta… Quando existo, não há distinção entre 

códigos. Quando corpo-texto-corpo-texto-corpo, não existe temporalidade, apenas 

um topos descoberto por um recorte transversal de existência-essência. A linguagem 

digital, nesse sentido, é capaz de representar o corpo-texto-corpo-texto-corpo-

texto…. indefinidamente, em suas infinitas possibilidades de encarnação.  

Configurando-se enquanto performance, a cena digitalmente construída-gerida, 

ou o Teatro de arquivo “corpo-texto-corpo-texto-corpo…" pode também contar com o 

corpo presencial do autor-ator ou performer, configurando-se este também enquanto 

arquivo (input/variável do algoritmo cênico). Como exemplo de atuação ao vivo ou 

liveaction como input no Teatro de arquivo podemos ter um músico operando um 

software generativo ou um performer que usa a dança enquanto elemento cênico ao 

vivo gerando, através de dispositivos tecnológicos responsivos aos seus 

movimentos, imagens e sons projetados; ou podemos ter ambos em uma mesma 

performance interagindo enquanto variáveis no algoritmo de composição da cena.  

Experiências performáticas interessantes com o uso de softwares, e mesmo 

reflexões e discussões acerca do conceito de desierarquização de códigos, cada vez 

mais explicitada na produção artística mediante a utilização de novas plataformas, 

têm sido realizadas sobretudo por grupos de pesquisa e fundações em diversos 

países. A Fundação Internacional Artecittà  (Espanha) e o Congresso Generative Art  7 8

(Itália) são exemplos da assunção artístico-acadêmica desse entrelaçamento 

crescente entre Arte e Tecnologia. A pesquisa forjada na possibilidade relacional 

entre percepção, sinestesia, algoritmo, produção artística, produção de 

conhecimento e reflexão, indica um caminho, em esfera interdisciplinar, altamente 

 http://www.artecitta.es/journal/index.htm7

 http://www.generativeart.com 8

http://www.artecitta.es/journal/index.htm
http://www.generativeart.com
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produtivo e essencialmente colaborativo. Cito especialmente a Fundação e o 

Congresso pelo fato de o LHUDI (Laboratório de Humanidades Digitais), em suas 

atribuições enquanto laboratório interdisciplinar de pesquisa em Arte e Tecnologia, 

ter com eles estreitado relações, no sentido de alinhar produção e intercâmbio de 

conhecimento nas áreas de interesse correlatas. 

A Fundação Internacional Artecittà promove e incita, através de iniciativas como 

eventos e publicações, estudos sobre sinestesia e sobre como a capacidade 

sinestésica do indivíduo altera seu senso perceptório e, consequentemente, sua 

capacidade de elaborar através dos códigos em um nível de desierarquização que a 

Educação/Cultura tradicionais não permitem ou, ao menos, dificultam. Inevitável que 

o tema não apenas tangencie mas se embrenhe na esfera artística tanto quanto na 

esfera científica, afinal estamos lidando com recepção, leitura e elaboração através 

de um tipo específico de entendimento/processamento de códigos, capaz de alterar 

paradigmas de pensamento e formas de articular elementos constitutivos da 

linguagem. A Fundação ainda tem como objetivo a expansão da pesquisa através do 

intercâmbio entre artistas, cientistas, pesquisadores e outras instituições; o que 

ocorre de forma concreta e sistemática durante os eventos anuais, como no caso do 

"Congresso Sinestesia, Ciência e Arte", em uma proposta que parece indicar o 

caminho inevitável de retorno à interdisciplinaridade, de fato; quando da matemática 

em cores e do verso expandido algoritmo, como jamais, enquanto Academia, 

deveríamos ter pensado qualificar em separado.   

Figuras 84 e 85: BRECH, Antonio - imagens geradas pelo Software online Sigca  da autoria de Brech, 9

cujo objetivo é a produção de uma Arte que se isenta da hierarquização entre códigos, em direção à 
sinestesia. Fonte: Sigca.org 

 Download do software e trabalhos gerados em: http://sigca.org/index.php/info 9

http://sigca.org/index.php/info
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O Generative Art, Congresso internacional, na figura de seu coordenador, 

Celestino Soddu do "Istituto Politecnico di Milano", tem sido, desde 1998, arena de 

discussão e intercâmbio entre pesquisadores do mundo todo com seus encontros 

anuais, realizados na Itália, com a formação de painéis, mesas de debate, espaços 

de exibição e apresentação de performances, norteados pelo tema comum: a Arte 

generativa.  

Celestino Soddu, em seu texto “Why Generative art?” publicado nos anais do evento 

de 2013 (décimo sexto GA), nos dá um panorama-testemunho de como o tema Arte 

generativa, apesar de seu status de grande novidade ultimamente, é na verdade, 

muito mais do que a lida up-to-date com o software; já que a lida pela lida, ao se 

tratar de tecnologia, reveste-se sim do entusiasmo pelo novo, mas em mesma ou 

maior proporção, de obsolescência.  

A Arte generativa é um conceito e, nesse sentido, enquanto processo e para 

além da questão da obsolescência, é de absoluta importância que tome parte no 

contexto de reflexão e articulação artístico-criativa, já que inevitavelmente nos toma 

em nossas formas de pensar e produzir linguagem.  

Soddu, pesquisador, arquiteto e artista, nos dá quatro razões pelas quais 

insiste em uma pesquisa consistente em Arte generativa, sintetizando as motivações 

de um percurso que inicia ainda na década de 70. Segundo o pesquisador, a lida 

com a Arte generativa facilita a produção técnica e de conhecimento, uma vez que 

possibilita a utilização de modelos prévios, através do uso de algoritmos, poupando 

o retrabalho de processos, como por exemplo a cópia analógica de um desenho já 

previamente produzido pelo artista. Além disso, possibilita um maior gerenciamento 

do processo de criação e execução de uma obra, o que também faz com que 

pensemos e argumentemos de forma mais eficaz, mais objetiva, dentro de toda 

subjetividade que abarca o universo criativo. Ademais, através da estrutura modular 

algorítmica, altamente personalizável, conta-se com o fato de que o trabalho do 

artista caiba autoral, tal qual o seria em ambiente analógico. A lógica da criação 

segue inalterada; seria o equivalente a mudar a marca da pena ou a carga do 

nanquim. Ainda, segundo Soddu, o motivo mais importante de suas investidas de 

longa data no estudo do conceito e técnica em Arte generativa é a capacidade de 

aprimoramento da criatividade humana, pelo constante exercício, pelo jogo. O 

generativo possibilita ao artista experimentar sua ideia de uma forma mais livre, 
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menos paradigmática. E por que não (ancorando parágrafos pregressos sobre a 

Fundação Artecittá) mais sinestésica? Afinal, na lida com o generativo,  estamos 

tratando da diluição da hierarquia entre códigos, cognitiva, tecnológica e 

criativamente.  

Figura 86: COLABELLA E SODDU. Trabalho performático Birds. 

Fonte: site do evento Generative Art http://www.generativeart.com 

É desse álibi (um tanto me apropriando dos motivos de tais iniciativas de 

envolvimento com a linguagem gerativa) que busco, na cena, e especificamente na 

performance proposta como conclusão enquanto Teatro de arquivo, a possibilidade 

de lidar com o tempo real via uma estrutura algorítmica capaz de gerar variações 

dentro de um imprevisível que resgate o intento perceptivo e a intencionalidade de 

um corpo, que texto e cena, no mundo, ou no environment que nele e dele se fazem. 

Uma tentativa de ocupar o espaço através do algoritmo, em um tempo que só o 

algoritmo, enquanto atualização, pode conceber à cena, por sua instantaneidade e 

inclinação estrutural intrínseca para lidar com o ruído (ou variável), ou assumir o 

ruído como variável. 

http://www.generativeart.com
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Tenho tratado primordialmente da relação algorítmica entre performer (autor-

ator, afinal meu recorte está na intencionalidade e na percepção desse sujeito de 

expressão) e cena não-representada, mas vivida; no entanto, via ambiente digital, 

pode-se também contar com um nível de interatividade entre público e performer 

sem precedentes. Tal alcance é exponencialmente ampliando em se tratando da 

rede, em sua espacialidade e característica enciclopédica, inerentes ao meio digital. 

Aqui, na performance digitalmente concebida e compartilhada (seja via rede, seja via 

mecanismos de interatividade aliados ao live action) a experiência, a exposição ao 

fenômeno, à intencionalidade do autor-performer, estria-se à percepção de um 

público, e o espaço mítico, assim como se daria na performance tradicional não 

generativa, é compartilhado. Muitas performances podem ainda acontecer online, 

onde o público existe enquanto elemento colaborativo atuante, em tempo síncrono e 

corpo digital.  

Um exemplo interessante no que diz respeito à interatividade na construção 

colaborativa da narrativa é o projeto Dreammethod  labs (a fusion of writing and 10

new media), de autoria de Andy Campbell. No site do projeto estão disponibilizados 

softwares opensource de construção narrativa para download gratuito. Esses 

softwares possibilitam ao sujeito de ação (que não precisa ter qualquer 

conhecimento prévio sobre programação) elaborar sua ficção online, que pode ficar 

disponível no próprio site do projeto para que outros "navegantes" possam assistir, 

interagindo.  

Estamos tratando, nesse exemplo, de um caso de Teatro de arquivo em rede, 

cuja lógica estrutural dos  arquivos corresponde à mesma lógica não memorial a que 

se propõe a performance apresentada como ilustração desta tese (arquivos 

contextualizados, atualizados); e cujos palco e protagonismo operam de forma 

absolutamente não tradicional, próximas ao que se verifica no game. O game, de 

certa forma, é performático no sentido procedimental e responsivo, mas 

ideologicamente diverso da performance enquanto Arte em um sentido institucional 

(esfera do entretenimento x potencial esfera de reflexão; embora as artes 

performativas, genericamente consideradas, abriguem-se em grande proporção no 

universo do entretenimento). No entanto, o game como linguagem, ou mais 

propriamente uma iniciativa como Dreammethod analisada enquanto exercício de 

 http://labs.dreamingmethods.com10

http://labs.dreamingmethods.com
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linguagem, e aqui considerando-se a questão do jogo (jogar-se e ser jogado) na 

atitude procedimental que lhe é inata, pode ser um caminho muito interessante à 

experimentação da performance e, consequentemente, à expansão dos sujeitos de 

expressão. A lida com a narrativa em ambiente digital, procedimentalmente, é um 

exercício de lida com o tempo real e com a ampliação do espaço, performáticos. 

Estamos tratando de expansão não apenas no sentido de liberdade de 

articulação do sujeito em seus estados próprios de linguagem ou disseminação de 

uma sua intencionalidade enquanto artista, como por exemplo se faria quando do 

registro de uma performance e sua transmissão via rede, mas da ampliação de suas 

fronteiras enquanto sujeito expressivo de linguagem. Quando em ambiente digital, 

ao jogo autoral da expressão via linguagem alia-se a interação direta de um sujeito-

público imerso no universo performático proposto, temos o significado da 

performance enquanto linguagem mais próximo dos happenings, mais ancorado na 

questão do tempo-rito. A performance procedimentalmente ancorada, em ambiente 

digital,  pode configurar-se, enquanto exercício do tempo-espaço atualizados, como 

resgate da percepção.  

Na construção da cena performática, seja de um tempo-real palco, seja de um 

tempo cênico programado, analógica ou digital, tecnologia e entrelaçamento de 

códigos fazem parte do discurso e do processo da passagem do texto ao 

espetáculo, ou do “corpo-texto” ao “texto-corpo”, ou ainda do texto como resíduo de 

linguagem à experimentação da cena, em cena. E esse processo de configuração 

cênica passa inevitavelmente pela questão da estetização e do rito, ou da 

estetização como ritual, o ritual da estetização, o rito enquanto estética ou a estética 

do rito, em um entrelaçamento configurativo que, tal qual se faz da percepção 

enquanto fenômeno, indistingue porções disso ou aquilo, mas configura-se das 

homogeneidades resultantes de porções desta e aquela variáveis, sejam estéticas, 

sejam míticas, sejam um tanto de ambas.  



�271

Figura 87: ilustração que reflete  a relação entre o Mítico e o Estético na composição cênica. 

Fonte: arquivo autoral, desenvolvido para a tese.  

Para fins didáticos, estabelecendo-se a relação entre os modelos mítico e 

estético proposta por Renato Cohen, e considerando-se o nível de estetização 

cênica, teríamos como exemplo de alta estetização o Teatro tradicional. Uma 

performance elaborada, com menos foco na atualização da cena, com estetização 

em menor grau; e uma performance mais ancorada no estado mítico (no uso do 

algoritmo sintaticamente, por exemplo) com baixo nível de estetização programada. 

Não que os universos mítico e estético operem em separação: como bem coloca 

Renato Cohen, essa perspectiva é didática.  

Na verdade, quando da escrita, no texto que chamo “corpo-texto”, emético e 

performático em sua raiz, existem porções míticas e estéticas; afinal há uma 

escolha, ainda que impulsiva, de palavras e, posteriormente, uma melhor 
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organização de ideias para constituição narrativa. O que chamo de mítico é o 

processo-chave, esse intuito primal de conexão com o presente nos termos 

fenomenológicos de um presente atemporal, que não pode ser presente, porque um 

feixe de todas as temporalidades do sujeito transversalmente puncionadas; e que, 

ao mesmo tempo, só pode ser presente, já que as condensa em um espaço-tempo 

do agora. Aqui fica clara a mistura entre estético e mítico, própria de um estado 

emético. 

Da mesma forma, quando se fala da cena enquanto altamente estetizada, não 

há como passar despercebido de seu elemento mítico inerente: a temporalidade 

presente, o corpo ancorado na vivência do agora (mesmo que cênico-programada)  

e que, apesar de estetizada (como no teatro ou na performance elaborada), ancora 

um indivíduo como tempo-espaço manifestos. Isso não é apenas estético, é 

existencial. 

Sob esse aspecto existencial, o processo reflexivo sobre minha produção 

autoral  resultante de, e resultando em, linguagem, tem me dirigido à busca por uma 

cena mais mítica ou talvez mais miticamente estetizada, que leve em conta o tempo-

espaço ancorado no corpo-performer e na narrativa do agora, responsiva, atual. 

Uma cena espelhamento do fenômeno perceptivo ou, mais que espelhamento, 

dobra, re-existindo e insistindo resistir na intensidade de um impulso criativo inicial, 

vivo, indiferente a hierarquias de códigos. Uma cena do "tempo em que a vida será 

obra de arte”, recuperando novamente Marinetti. 

E aqui talvez nem mais estejamos na esfera da Arte, mas da fruição do tempo-

espaço em um sujeito. E será que não é disso que se trata o verdadeiro sentido 

transformador-reflexivo preconizado no discurso sobre a Arte/expressão enquanto 

função ? Será que a Arte ou expressão via linguagem, em seu estado 11

transformador, não está condicionada ao estado de fruição do sujeito de ação 

expressiva? Talvez o sujeito de Arte só possa ser aquele que transforma se, de fato, 

for transformado em si, por si, em posse de sua própria lida com a linguagem. 

É esse espaço-tempo transformador e de um atual sempre potencial, de um 

presente que se configura atemporal, entre mítico e estético, subjetivo e universal, 

 Não apenas a performance enquanto arte, mas as artes performativas como um todo, 11

desde as primeiras manifestações ou rituais, até as peças teatrais altamente estetizadas; o 
estado de fruição do sujeito e tentativa de cristalização da cena talvez tenha, ao fim das 
contas, o intuito de fruição de um algo que já tardio no presente: a vida e sua inevitável 
efemeridade. 



�273

que tenho buscado de mim, nos outros, dos outros em mim, na tentativa de, via 

linguagem, desvelar o que me habita apesar de mim, e que se expressa através da 

lida autoral com os códigos, deitada sobre o estado perceptivo do existir.  
 E essa busca direciona-se ao desenho de uma cena sempre potencial, 

expandida, capaz de configurar-se: em um corpo presente-potencial que só pode 

existir presente-potencial porque sujeito a atemporalidades e composto por regras 

de fisiologia e cognição; e em um texto emético-síntese do estado perceptivo 

presente-potencial que, de mesma forma, só pode configurar-se de instantaneidades 

porque limitado via sintaxe.  

Dessa relação entre os aspectos mítico e estético, libertários e paradigmáticos, 

que configuram a própria existência, busco desvelar, na cena, no entrelaçamento 

entre ser e ser sujeito de linguagem, sujeito a linguagem, meu desenho-algoritmo: 

um vislumbre de existir-resistir, finito, atual, mas passageiro, precário. E é disso que 

se trata o exercício de linguagem: do perene e do efêmero, da tentativa de atar-se à 

linguagem para tentar sublimar a angústia do tempo inexoravelmente sorrateiro. Aqui 

imbricam-se a vida e o exercício-exército, vencido, do registro-testemunho da 

linguagem: corpo-texto-corpo-texto-corpo.  
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5.3 Corpotextocorpotextocorpo e O Teatro de Arquivo em "Ata-me"  

Foi em contato com a performance, e sobretudo com o conceito de 

performance em Wilton Azevedo (enquanto pesquisador, intelectual e artista), que 

acabei por entender a diferença entre a relação “código - tradução do mundo" e a 

relação "código - transcrição do mundo” . Os trabalhos do pesquisador/articulador 12

de linguagem atuam no sentido de, muito mais do que traduzir universos ficcionais, 

transcrevê-los, transitando-os via diferentes códigos. Independente da linguagem 

matriz trabalhada (seja na autoria de um texto ou uma composição musical) a obra 

do artista carrega, em sua essência, a potência da narrativa puncionada, tendo em 

sua gênese a lógica hipermidiática enquanto pré-texto motivacional.  

Talvez nessa direção caminhe a composição artística ou do sujeito de ação 

criativa quando munido da habilidade de lida com o algoritmo enquanto linguagem: 

lançando-se a transcrever o universo ficcional e o tempo performático ao dado da 

instantaneidade, em uma tal capacidade de leitura/expressão da dissolução das 

hierarquias entre códigos a ponto de trazê-los, áudio, imagem ou verbo, em mesma 

essência geradora, indistinguindo-se, sendo coincidentes-concomitantes enquanto 

percepção e ação, causa e consequência do movimento expressivo do ser no 

mundo (em analogia à fenomenologia existencialista); tal se faz organicamente o 

corpo do oxigênio que respira, a fibra muscular do movimento. Seria como se, de 

fato, a Arte alcançasse a vida em sentido constitutivo, visceral. Atualizado. 

O trabalho de Wilton aponta a esse sentido múltiplo do transitar entre códigos, 

mesmo em se tratando de sua produção textual; mas é em ambiente digital que seu 

corpo-texto se traduz a texto-corpo de forma mais contundente, criando mais do que 

atmosferas, verdadeiras ambiências performáticas. 

"Ata-me: a angústia do precário", um dos trabalhos do artista, com suas 

versões texto, performance e hipermídia, que aqui serão analisados segundo os 

parâmetros palco, protagonismo, tempo de exposição ao personagem e decantação 

da narrativa, carrega já em sua raiz-verbo (a narrativa hipermidiática de Ata-me 

iniciou-se a partir de um poema escrito) uma hipermídia potencial, o intento visceral 

 Correlata ao fenômeno da percepção, a escrita deste texto se dá intelectual e 12

empiricamente, não na tradução, mas na transmutação experiência-verbo-experiência-
verbo; deste movimento do autor, de perder-se recuperar-se perder-se recuperar-se, 
sucessiva e concomitantemente na existência e nas palavras, na existência das palavras, 
nas palavras em sua existência, em sua resistência e assistência.
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de, ainda enquanto texto, tornar-se corpo; de ainda enquanto palavra, ser imagem 

que grita, cor que ruído, movimento que chora.  

Apesar de não ser autora do texto, e ainda que esta tese trate essencialmente 

de minha autoria como sujeito, por tê-lo interpretado enquanto personagem central, 

tive um contato muito íntimo com suas lógica constitutiva e construção narrativa. 

Narrativa que, estrutura hipermidiática em potencial, possibilita uma ímpar 

cumplicidade autor-ator, jogando a propriedade da autoria também no corpo em 

cena, no performer. Uma experiência singular em meu percurso autoral, poder 

trabalhar com um texto absolutamente íntimo e subjetivo (um texto-subtexto) que 

não tinha sido escrito por mim e nem nascido de minhas epifanias 

verbofisiologisadas, mas que, tamanha a potência punciva, era como se tivesse 

brotado de meu corpo-próprio. Um texto capaz de transformar o corpo do intérprete 

em corpo verdadeiramente autoral.  

"Nada me resta, 

Nada 

É estranho saber que o único botão que eu tenho pra apertar 

Pode contar a história de uma paixão 

Mesmo que daqui a algum tempo, 

Essa mesma história vire ficção 

Não tem importância, 

Não tem importância alguma... 

Vivemos os grandes amores de duas maneiras; 

Quando a presença é inevitável, 

E quando falamos sobre ela 

Convivemos para se fazer historia 

Não há impressão nada de cruel nisso, 

apenas tenho percebido que todo o meu corpo, 

do fio de cabelo  

as pontas dos meus pés,  

passam a impressão de que sou feita em pedaços, 

Registros de pedaços […]“ 

(trecho de Ata-me, de Wilton Azevedo) 



�276

Figura 88 a 90: imagens de “Ata-me” hipermídia - autoria de Wilton Azevedo. 

 

Fonte: arquivo pessoal do autor 
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Já havia trabalhado com Wilton quando da elaboração de "A via: Passageiros”; 

tendo sido, o artista, responsável pela produção e concepção da trilha sonora que 

trouxe, àquela época em que nem suspeitava estar adentrando ao universo 

performático, um dado de estranhamento absolutamente bem-vindo ao tom reflexivo 

que sempre buscara de minhas autorias mas que, imatura para assunção de um 

exercício intelectual em propriedade, como aquele que regula e atesta sua própria 

linguagem, não havia dado conta. E de certo modo, por um lado, é bom que nunca 

haja assunção autoral suficiente, afinal a busca é sempre o maior privilégio de 

qualquer resultado expressivo, sobretudo para o autor.  

O performer/autor, ou qualquer que seja a denominação do sujeito de 

expressão, parece lidar com um delay na questão de seu tempo real e humano 

versus seu teor de intencionalidade; e isso tem a ver com o tempo do corpo versus o 

tempo mental ou constitutivo paradigmático. Algum movimento intencional já me 

apontava em instintos e linguagem (afinal linguagem parece ser a ponte do instinto) 

ao caminho performático, embora algo de personalidade ancorada, seja por fatores 

culturais, inclinações não naturais, ou mera ideologia desviada, qualquer borda mais 

limitante, não o admitisse e nem o reconhecesse. Enfim, toda a dobra reflexiva para 

dizer que o contato com o estranhamento da trilha de Wilton Azevedo na 

composição de  "A via: Passageiros" pôde sinalizar-me à consciência que algo para 

muito além do teatro tradicional habitava-me. Algo que, de certa e temerosa forma, 

já tomava conta de minhas penas, mas necessitaria não apenas de meus papéis. 

Minha persona performática  precisaria tomar-me em direção intencional dali em 13

diante. 

Logo após as diversas apresentações de "A Via: passageiros", em diferentes 

contextos e variações (o dado performático já havia instalado-se na cena), recebi o 

convite de Wilton para interpretar a personagem central de "Ata-me: a angústia do 

precário"  em sua versão performance teatral.  

"Ata-me" havia nascido texto, que considero corpo-texto, visceral, pelo 

processo emético de criação: foi feito, em suas 40 páginas e mais de 100 estrofes, 

em um único dia, em uma viagem de avião do autor, segundo seu próprio relato.  

O texto, em primeira pessoa, desvela, de forma absolutamente intimista, de um 

subjetivo atemporal extremamente poético, o drama de uma personagem feminina 

 Em alusão à  persona performática de  Renato Cohen.13
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que, após o término de um relacionamento, passa a escanear o próprio corpo. O 

discurso é, de fato, um escaneamento de memórias em uma mistura-resgate de 

sempre presentidades, dizendo ou não respeito ao tempo corrente, em uma não 

linearidade vertiginosa. Não há indícios de quem realmente seja a personagem e, 

dependendo do leitor, não há indícios de que, factualmente, a história narrada tenha 

sido sua história; o que, de forma alguma, afeta o conteúdo. O texto é tão 

veementemente humano e universal que cabe enquanto pulso, punciona a história 

de vida daquele ser humano (e qualquer ser humano) em cada qual e no corpo total 

de suas estrofes. "Ata-me" já era, enquanto texto, por sua sinestesia decodificadora, 

hipermídia potencial, exceto pelo suporte do acaso: o papel.  

E foi isso que Wilton, em seu absoluto senso de disponibilidade à  

experimentação (um privilégio daquele que busca, sempre desconvicto de qualquer 

certeza de linguagem) fez: destituiu o texto do suporte que o atava, e transformou 

"Ata-me" em hipermídia.  

O primeiro palco da performance foi o suporte digital. E defino "Ata-me” em 

suas diferentes versões, como performance, porque já existe um dado de escrita 

performática muito presente em sua versão texto; e sua materialização enquanto 

cena hipermidiática é, de mesma forma, performativa.  

Programada no software Director, Ata-me em versão hipermídia interativa é um 

jogo de leitura entre sujeito de interação e personagem. A obra é composta por 

vídeos, texto, áudio, todos produzidos por Wilton, com a participação de Rita Varlesi, 

artista performática que trabalha a questão da persona em cena . Os arquivos 14

configuram-se desierarquizados como narrativa da história da personagem, em sua 

essência e em seus labirintos existências, postos à experimentação mediante à 

navegação do sujeito que interage, passando a ser, de certa forma, um sujeito 

também de expressão, autor de sua própria trajetória pelo universo interior da 

personagem. Estamos na esfera da escritura expandida, para autor e sujeito de 

navegação; ambos já representando o mesmo papel, interfaceados pelo 

personagem. 

 Aqui mais um dado de Ata-me enquanto exemplo de conceito de Teatro de arquivo: a 14

personagem ancorada por Rita Varlesi, apesar de ser protagonista de um texto que não 
autoralmente seu, está relacionada à sua pesquisa sobre a persona. Temos, de fato, 
reiterada, uma espécie de autoria colaborativa. 
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Durante a performance, a memória é articulada. Permanece a questão 
sobre como se usam as novas mídias para essa articulação, como se 
criam conexões novas entre frequências diferentes e sincrônicas, 
como se articulam esferas e planos diferentes da vida. […] Que outras 
formas de 'pensamento'' corporificado estamos produzindo? caberia 
aqui uma discussão da performance como hipertexto, construindo 
ambiente de recepção e de leitura não linear, transformando essas 
articulações. (CARVALHARES, 2012, p.41) 

Conheci "Ata-me", enquanto hipermídia e texto papel, muito mais que papel: 

um imenso desafio de vivenciar um personagem absolutamente complexo, por 

humano e presente, quase um não-personagem em sua intensidade de vida real. 

Como já fascinada pelo texto e a proposta, e tendo a tal intencionalidade guiando-

me em direção ao dado cênico da performance, não houve como declinar da honra 

do convite. Passei a estudar incessantemente a personagem em suas entrelinhas e, 

aos poucos, em pulsos (como o tempo de tudo o que é corpo deve ter), o corpo-

texto de Wilton nascia texto-corpo em mim, em movimentos, voz, entonação, 

impulso.  

Pelo contato intensivo e cotidiano com o verbo, que já me fazia em corpo, não 

houve como não tomar para a minha própria personagem, a performer, a intensidade 

reflexiva existencial reiterada pela estrutura absolutamente intercambiável do texto; 

quase um não-texto, uma transfusão da personagem, traduzida pulso a pulso (de 

suas palpitações, das mãos de Wilton e agora também das minhas) a cada estrofe-

verbo, movimento e voz. A estrutura narrativa, obsessivamente retrato dos instantes, 

uma ancoragem do tempo real, foi configurando em mim um entendimento muito 

maior sobre a concepção de personagens, de forma geral, e me despertando à 

compreensão física do texto, e também dos textos que eu mesma escrevia.  

Talvez sem "Ata-me", o corpo-texto enquanto conceito não tivesse-me surgido 

tão veemente retrato de meu próprio trabalho performático e, de fato, atado a este. 

Nesse sentido, como em tantos outros, a obra de Wilton foi e tem sido fundamental 

para o meu desvelamento de caminho. 

Desenvolvemos então "Ata-me" enquanto performance ao vivo. O espetáculo, 

com cerca de 50 minutos, foi configurado sob forma de um monólogo polifônico   15

cenicamente constituído por: minha interpretação das estrofes em tempo real e 

 Utilizo a polifonia para caracterizar as intervenções de som, texto e imagem, como 15

elementos enfáticos do universo interior-exterior da personagem; configurando-se, a cena, 
enquanto ambiência. 
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dispostas linearmente (ainda que o texto seja constitutivamente em lógica não 

linear),  trechos deste mesmo texto pré-gravados com minha própria voz ou vozes 

terceiras, e um cenário em linguagem projetiva composto por arquivos previamente 

editados e, em algumas apresentações, também imagens da performance que 

estava ocorrendo no tempo-espaço do agora.Todos os elementos orquestrados por 

Wilton. Pode-se dizer que estamos na esfera da escritura intersectiva, ainda não 

absolutamente expandida, como no caso da hipermídia. Existe um certo (e elevado) 

nível de expansão do potencial narrativo mas a desierarquização absoluta entre 

códigos seria conseguida apenas caso tivéssemos todos os arquivos digitalmente 

co-dependentes, enquanto variáveis de um mesmo algoritmo da cena, via software. 

Em relação à minha atuação na performance enquanto “atriz”, e também à 

atuação de Wilton enquanto maestro e condutor dos elementos de cena, não há 

como dizer que houve interpretação/condução do texto em sentido estrito porque, 

dada a característica de reiteração de pulso da personagem, inerente a um texto 

performático, a cada ensaio ou apresentação meu corpo era um tipo de corpo, e 

meu personagem, diverso; assim como era para Wilton a “edição” ou composição da 

cena. Ainda não sei quem é essa mulher que ata-me: se todas ou nenhumas de que 

me vesti a cada performance.  

A interação entre o corpo em cena (Fernanda), via encarnação de um texto, e a 

condução dos elementos de cena (Wilton) configura-se, na verdade, enquanto 

interação entre performers e foi essencial para que se chegasse à definição de um 

Teatro de Arquivo. Éramos, cada qual com seus dados/conteúdos expressivos, em 

uma, não diria improvisação, mas articulação em tempo real, de arquivos 

constituídos previamente, e que, dada a característica reconfigurável de sua 

potencialidade alinhavada ao espaço-tempo do agora, perdiam-se de sua carga 

memorial e/ou particular, alcançando novos estados de significação, em um 

conjunto; em uma, de fato, autoria colaborativa.  

Assim, quase em definição por geração espontânea, código gerativo, em um 

"detrás-coxias" de uma das apresentações de “Ata-me”, Wilton definiu o que 

vínhamos fazendo há tempos: Teatro de Arquivo. O apreço especial pela ocasião, 

afinal estávamos diante de uma descoberta do conjunto, absolutamente 

performática, fez com que nem houvesse de se pensar em redefinir conceitualmente 

se usaríamos Teatro ou Performance de arquivo para fins desta tese. Seria tirar a 
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espontaneidade do tempo real que nos fazia em algum sentido e nos trazia, cada 

qual, arquivo, à cena. Pensar outro nome seria matar o dado ontológico da 

experiência para forjar conceito, e isso é completamente avesso ao que se configura 

como Teatro de Arquivo.  

Importante ressaltar que a característica de operação em tempo real, para fins 

desta tese e como também utilizada no conceito do Teatro de Arquivo, nada tem de 

improvisacional. Pelo contrário, os arquivos prévios usados como dado de 

contextualização do agora, como no caso de “Ata-me”, são extremamente 

elaborados, muitas vezes com recursos tecnológicos sofisticados. O que se tem é 

que são contextualizados de forma a elaborarem sempre uma nova narrativa. Esse o 

conceito de arquivo para o Teatro de Arquivo: base não memorial, potencial e 

contextual ao tempo real, ao tempo reconfigurável do agora. 

E o sentido do agora é definitivo e cronotópico (mais que o tempo, já que 

estamos na esfera também da corporificação do onde, do "lugar em que”), tanto para 

a lógica estrutural e procedimental do que se pretende enquanto Teatro de Arquivo, 

quanto em “Ata-me" como exemplo encarnado de Teatro de Arquivo que já trazia 

embrionário, mesmo em sua versão texto, o dado performático e expandido da 

narrativa, o potencial corpotextocorpotextocorpo. O verbo em Ata-me pedia o agora 

incorporado em sua não linearidade intercambiável e sua densidade física, assim 

como a performance cênica e a navegação hipermidiática o exigiam. Agora: 

cronotopicamente.   
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5.3.1 O palco em Ata-me 

Conforme anteriormente citado, "Ata-me" assumiu-se em diferentes versões e, 

a cada qual, um palco correspondente. No caso do texto, na fase escrita, apesar do 

indiscutível potencial corpóreo e imersivo, o palco de "Ata-me" circunscrevia-o à 

potencialidade enquanto leitura. Quando de sua versão hipermidiática, uma 

configuração condizente com o que havia sido proposto enquanto texto, o palco 

digital transformou potencialidade em potência real e presença cênica virtual, 

evidenciando a raiz puncionada de um personagem-corpo; o que jamais se daria 

caso lhe houvesse de existir apenas em papel.  

E exatamente essa característica do palco hipermidiático de "Ata-me" que foi 

responsável por ampliar seu potencial a ponto de se verificar que, não apenas ao 

sujeito de interação com a hipermídia esse corpo atávico se fazia um texto-contexto, 

um verdadeiro espaço, mas que existia um texto-corpo que poderia ser traduzido a 

uma cena física, ancorada em voz e movimento, em tempo real. A ambiência 

possibilitada pela navegação no universo interior do personagem, algoritmicamente, 

pôde revelar que ali existia uma ambiência também enquanto personagem-carne e 

essa individualidade tão intensa poderia ser dada enquanto dado performático, mais 

do que meramente via interpretação. Para além da estética tradicional do teatro, 

“Ata-me" deveria ser uma performance. A personagem de "Ata-me" não deveria ser 

representada, mas experimentada, vestida; assim como se fazia de seu universo 

hipermidiático que, pelo caráter de palco expandido, evidenciou um texto-

personagem, mais que somente um texto ou mais que somente um personagem: um 

corpo, de fato; um corpo de fatos. 

Cabe enfatizar uma característica específica da escrita em Wilton Azevedo: 

talvez pela lida com a indistinção entre códigos, seus textos sejam 

evidenciadamente hipermidiáticos e essenciais; já evidenciando um caminho em 

direção à autoria na esfera do algoritmo enquanto linguagem, e não apenas 

tradução entre contextos codificados, conforme previamente pontuado. Mais uma 

vez fica evidente que é a lida constante com o aparato que vai proporcionar a 

expressão, em nível estetizado (e também, mítico), de uma linguagem. É só 

escrevendo que se aprende a construir metáforas, é só dançando que se aprende a 

dançar. O exercício da linguagem e seu entendimento processual parecem ser tanto, 

concomitantemente orgânicos e empíricos, quanto conceituais, e é sob esse aspecto 
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que a experimentação é absolutamente bem-vinda quando se trata de novos 

aparatos.  

A lida com o palco próprio (em alusão ao corpo-próprio) amplia 

exponencialmente a potencialidade estética da linguagem, e aqui o estético não 

exclui o rito, sobretudo em se tratando de tempo performático mediado pelo digital. 

Um palco digital como a hipermídia em "Ata-me" pode constituir-se enquanto 

experimentação estética do sujeito de ação (aquele que joga e navega pelo labirinto 

de “Ata-me"), carregada de ritual. O sujeito que joga é também jogado, transforma e 

é transformado. A característica alquímica do jogo fica evidente no universo 

hipermidiático, essencialmente participativo, procedimental e algorítmico por 

natureza, assim como se faz de nossa percepção em seus construtos relacionais.  
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5.3.2 Protagonismo  em Ata-me 

O protagonismo em "Ata-me" desloca-se do sentido tradicional e se desloca 

também de acordo com o palco construído. Em se considerando sua fase texto, 

nascido de um pulso autoral, em uma relação transparência-opacidade claramente 

pulsante, espécie de epifania construída via verbo na reiteração da relação verbo-

física entre autor e personagem, difícil dizer quem de fato assume o protagonismo: 

se o autor em sua maestria em coordenar códigos, sensações e visões da 

personagem; ou se é esta própria quem guia o uso da linguagem.  

Para fins acadêmicos (até onde isso se faz possível em se tratando de criação) 

assume-se o protagonismo do autor, afinal o contrário pareceria místico demais e 

pouco científico; apesar de o processo criativo estar absolutamente contaminado de 

rito. Portanto, fica em aberto a questão de quem guia quem nessa transfusão de 

sentidos. A quase intersecção entre autor e personagem estaria conduzida nos 

moldes da relação algoritmo-subalgoritmo apresentada anteriormente: lançamento 

de variáveis diversas a um algoritmo complexo (autor-personagem) com seus 

subalgoritmos e, a partir de tais variáveis, diferentes versões de uma mesma 

personagem ou do autor, com base em sua lógica estrutural, em função do tempo e 

em direção a uma construção de possibilidades narrativas via instantaneidade, via 

dependência das diversas variáveis e da relação entre subalgoritmos e algoritmo 

complexo; portanto, versões não lineares (mais uma vez) puncionadas-resultantes 

dessa essência algorítmica existencial que constitui ambos, autor e personagem.  
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Figura 91 e 92: diagramas que refletem a relação personagem-autor enquanto resultantes de uma 
mesmo algoritmo. 
Fonte: arquivo autoral 
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Em direção à construção algorítmica puncionada, elaborada pelo autor e/ou 

pelo personagem, em uma lógica de construto algoritmo-subalgoritmos tão cúmplice, 

pode-se dizer que a autoria seja de Wilton, mas o protagonismo autoral é do próprio 

algoritmo textual, tamanha a evidência da lógica procedimental incorporada à 

estrutura verbal do texto. A hipermídia se transforma em texto ou vice-versa, através 

do autor (mais que tradutor) e essencialmente através da intencionalidade 

algorítmica da personagem; como se o autor fosse suplantado pela força lógica do 

algoritmo de uma "entidade" absolutamente bem estabelecida e resolvida enquanto 

estrutura. Mais uma vez: isso só pode ser explicado pela lida constante do autor com 

o algoritmo em seu exercício de construção de linguagem e reflexão sobre sua 

própria produção de conhecimento através da linguagem. Ele alcança a maestria 

estética digital; e, expandindo-se enquanto corpo-escritura em seu modo 

procedimental de produção de linguagem, temos que o personagem algorítmico o 

alcança ou suplanta em protagonismo autoral.  

E essa é também uma característica do trabalho performático que tenho 

aprendido enquanto corpo que se transcreve em verbo (meu código-chave de 

trabalho): o mergulho na alteridade enquanto código e não-código, enquanto 

percepção. Wilton só pôde escrever o texto de um verbo hipermidiático porque seu 

corpo autoral já estava, através do exercício constante, contaminado de hipermídia. 

Seu verbo é hipermidiático e, nesse sentido, o algoritmo que ele constituiu enquanto 

personagem é mais protagonista do que sua própria autoria; tanto que, transposto à 

hipermídia, esse protagonismo passa a ser do sujeito interator; ou transposto palco, 

esse protagonismo passa a ser facilmente assimilado pelo corpo do performer, 

tamanha a potência de um texto que carrega enquanto essência a lógica interna 

liberta de hierarquização, narrativa ou de linguagem. Retomando, pode-se dizer que 

em "Ata-me" alcançamos um texto muito próximo da experiência perceptiva 

compartilhada, muito mais algoritmo do que códigos hierarquizados; um 

corpotextocorpotextocorpo.  

Da mesma forma, quando da, mais que “interpretação”, assunção da 

personagem em palco físico, seu algoritmo pôde se fazer fisicalizado em meu corpo 

que também seu, nunca os mesmos a cada apresentação, condicionados às 

diferentes e infinitas variáveis do tempo real. Não houve como estabelecer um dado 

cristalizado que me formatasse a gênese dessa personagem. E justo eu, uma atriz/
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performer, ou o que me defina em minha lida com a linguagem, sempre ávida por 

criar histórias, não consegui, durante meu tempo de convivência com a personagem 

de "Ata-me", defini-la em sua bagagem prévia. Havia momentos em que desconfiava 

que ela já me era, e talvez eu nunca a tivesse sido. Por mais que lhe tentasse em 

definições, jamais se mostrava por completo porque sempre se mostrava por 

completo, em cena, revelada na potencialidade do agora, na variação algorítmica do 

tempo atual. E não é dessa a realidade de todos nós: a incompletude ou a 

indefinição constante pelo simples fato de estarmos vivos e expostos ao presente?  

A experiência com “Ata-me" foi fundamental na análise de meu próprio trabalho 

e na equiparação ou construção de equivalências de linguagem entre analógico e 

digital, entre códigos usados enquanto códigos, cada qual de si, e códigos usados 

sem cada qual, sem hierarquia ou regra de sobreposição (a lógica sintática 

algorítmica). O dado anárquico fez com que repensasse o que seria correto/

confortável para minha própria estrutura algorítmica enquanto elaboração 

argumentativa e expressão. Era a primeira vez que tinha contato com um texto que 

não era meu e, apesar de “decorado” e portanto, quase integralmente funcional 

enquanto memorial, incitava-me a vida da personagem em tempo real. Um texto 

que, muito para além de atestar, senti, encarnado, como performático.  

Assim, em “Ata-me”, corpo-texto encarnado na cena fisicalizada palco, também 

não fui a protagonista: o texto o era. Ou talvez a personagem o fosse, através de um 

texto que nem era texto, mas algoritmo. Poderíamos destituí-lo até das palavras se 

quiséssemos, pois o texto-corpo ou a cena encarnada, era som e era meu corpo 

enquanto intérprete exposto ao som, meu corpo enquanto intérprete produzindo 

imagens, era o autor em cena escrevendo e re-vivendo seu impulso criativo, e era a 

ausência unilateral da autoria. Esse protagonismo diluído e ancorado no algoritmo 

de uma cena incidida e densificada pela tecnologia é característica inevitável e 

fundamental do que se coloca, para fins desta tese, como Teatro de Arquivo .  16

 O Teatro de arquivo possui uma componente tecnológica que reorganiza os arquivos 16

contextuais dos diferentes sujeitos autorais. Os níveis de utilização da tecnologia é que 
podem diferir, fazendo com que a lógica do Teatro de arquivo apresente-se conceitual 
apenas, ou conceitual e matematicamente. Em “A via: passageiros” já estamos na esfera do 
arquivo, mas conceitualmente, pois a tecnologia é utilizada multimidiaticamente, ou seja, 
temos um Teatro de arquivo em potencial; assim como em Pussy Jane Allsteam. Já no caso 
em que os arquivos relacionam-se como variáveis de um único algoritmo em cena, 
sintaticamente ou matematicamente, temos um Teatro de Arquivo em sua característica de 
plena expansão narrativa.
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5.3.3 Tempo de exposição ao personagem 

É interessante relatar meus dois momentos de exposição à personagem de 

"Ata-me". Primeiramente, quando conheci o trabalho, via hipermídia: a navegação 

não linear e a possibilidade de, literalmente, adentrar ao universo interior da 

personagem durante a navegação, proporcionam identificação com sua história, 

ainda que não saibamos objetivamente qual seja. E conhecer-lhe a história nem se 

faz necessário porque, aos poucos, vamos nos tornando, através da navegação, 

esta personagem em seus dramas e sensações. A navegação constrói a 

predisposição a nos imantarmos da ambiência proposta e entramos no jogo.  

Esse primeiro contato foi importantíssimo para que a personagem fosse-me 

constituída enquanto algoritmo corpóreo próprio, encarnado. Interessante que, a 

mesma sensação de corporificação que sentia durante a navegação, e reiterada por 

esta, fui construindo com as leituras do texto, quando em fase de construção da 

personagem para palco “tradicional”; só até certo ponto tradicional, afinal estamos 

lidando com um sentido cronotópico bem diverso do teatro tradicional, conforme 

descrito ao longo de todo o discurso pregresso.  

Na fase de lida direta com o texto-verbo (talvez por ser, o verbo, meu código de 

maior acessibilidade enquanto autor), a personagem, potencializada no quesito 

tempo de exposição e convivência, tomou-me de fato o corpo, embora jamais tenha 

sido cristalizada. Essa não-cristalização ou não-captura incomodou-me no início do 

processo, porque nunca havia lidado com um personagem que não se cristalizasse 

em mim, ainda que memorialmente, em termos de história prévia. Tal indefinição fez-

me em tempo maior de necessidade de exposição ao personagem já que suas 

questões não eram, em mim, resolvidas; se faziam e refaziam a cada ensaio e a 

cada apresentação, sendo nenhuma apresentação ou ensaio iguais, como assim 

acredito seja em qualquer forma de trabalho que lide com o tempo real, com o 

presencial, ainda que em nível de representação, afinal não há instante que se 

recupere. Mas especialmente em "Ata-me", em que eu não conhecia (ou não 

conseguia conhecer) a história desse sujeito de cena, protagonista, o desconhecido 

impelia-me à uma liberdade cênica inédita enquanto atriz: impelia-me à experiência 

enquanto performer. Foi desse momento que passei a entender o que me era mais 

caro em cena: o tempo real, o mesmo que me era caro e característico em sua 

urgência quando da escrita de um texto. E um tempo real tornado hiperreal, via 
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linguagem, criando um espaço real, hiperreal, via linguagem, co-incidentes, 

protagonistas na cena. 

A intensidade dessa relação com o desconhecido em cena, mais que tempo de 

exposição à personagem, constituiu-a, enquanto personagem, como dado espacial: 

tomou um lugar em mim para além do tempo de convivência, tomou-me um lugar 

físico. E não apenas abriguei suas questões mais íntimas, mas também as minhas. 

Apropriou-me ou apropriei-me de uma intencionalidade enquanto autor que estava 

se descobrindo performer, impulsionando-me, nessa relação pulsante de 

transparências-opacidades, à busca pelas minhas próprias questões performáticas 

e, em última instância, também existenciais.  

Posso dizer que essa personagem, que ainda hoje não me revelou o rosto, foi 

grande responsável pela coragem de encarar espelhos. E sob um prisma muito 

menos psicológico do que técnico, essa busca pela "verdade" autoral veio da 

possibilidade de ter em mãos e apropriar no corpo, um texto que algoritmo, que 

traduzisse em letras (por sorte, meu código-mãe) o que a linguagem performática e 

a potencialidade digital oferecem enquanto vislumbre, em comum: o retorno ao 

tempo do perceber, que muitas vezes se perde no ensaio, interpretando. E aqui não 

me refiro apenas à esfera da expressão artística, mas, mais uma vez, à esfera do 

sujeito vivente.   
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5.3.4 Decantação da narrativa em unidades dramáticas e em códigos    

Em relação à decantação da narrativa em unidades dramáticas temos, em 

"Ata-me", tanto texto como cena performática, o total intercambiamento de cenas. 

Por sua característica puncional, independente da estrofe ou trecho, disponibiliza-se 

uma visão ampla da personagem, um contato íntimo com seu teor humano. O 

mesmo ocorre na versão hipermidiática: o percurso narrativo ou a leitura das 

unidades dramáticas não operam linearmente, vão sendo construídos e 

desconstruídos pelo sujeito de interação, um sujeito também autor e dado à imersão; 

um sujeito também ator, dada a corporeidade do texto.  

Já em se tratando da decantação da narrativa em termos de código, temos no 

texto papel, analógico enquanto suporte, o trabalho decantado exclusivamente em 

verbo; mas de um verbal que ao acaso, que com absolutas características de dígito, 

exatamente por ser punção-personagem, um corpotextocorpotextocorpo em 

potencial. Na cena performática, com a corporificação do texto via performer, existe 

a decantação em outros códigos (som ainda elaborado enquanto som; a imagem 

ainda operada enquanto imagem, a performance do corpo do ator ainda enquanto 

corpo à parte). Pode-se dizer que existe uma escritura intersectiva; os códigos 

tocam-se, transpõem-se, mas ainda não se expandem totalmente, não se 

desierarquizam tecnicamente, o que se faria em ambiente digital ou com a 

intervenção de software generativo.  

Na hipermídia "Ata-me" não existe decantação em códigos, todos respondem 

enquanto dígito, e assim se faz da experiência hipermidiática do sujeito de interação: 

o movimento do mouse é a mudança de texto e da imagem; estando a recepção e a 

experiência sinestésica desta derivada, contaminadas pela indistinção matricial entre 

códigos. Se essa experiência for extrapolada dimensionalmente a um ambiente que 

contenha esse sujeito de interação, como uma instalação interativa, por exemplo, 

teremos uma ambiência de fato, responsiva à ação de um sujeito, por sua vez, 

responsivo aos estímulos que ele produz e re-produz (uma metáfora ativa da 

constituição do fenômeno da percepção).   

Na versão "Ata-me" palco existe, como pontuado, a decantação da narrativa 

em códigos; mas a partir do momento em que a cena se expanda através da 

tecnologia, com a utilização potencial de um software gerativo que modifique a 

projeção de imagem através do movimento ou da fala da personagem, por exemplo 
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(que será a proposta da performance final desta tese), estaremos em direção à 

decantação em códigos que tende a nível zero, ou seja, estaremos colocando em 

um mesmo algoritmo, interpretação ou performance, composição visual cênico-

sonora, linguagem projetiva e qualquer elemento de constituição da ambiência.  

Como citado no início desta seção,"Ata-me", em todas as suas fases, seja 

verbo-texto, seja palco com intérprete e interação em tempo real, seja em sua 

versão hipermidiática, possui nível absoluto de decantação da narrativa em unidades 

dramáticas. Os trechos, estrofes, as imagens e sons, que aqui se configuram tanto 

na hipermídia como na interpretação em palco enquanto unidades dramáticas, são 

absolutamente intercambiáveis, sem que se perca o ethos. Pelo contrário, essa 

possibilidade absoluta de intercambiações faz de "Ata-me" mais que uma 

performance, um algoritmo potencialmente expandido em resultantes; e esse seu 

ethos: a experimentação. Estamos, a cada navegação, a cada leitura, ou a cada 

apresentação, em contato com uma nova narrativa.  

É essa a essência performática que comparo ao dado perceptivo 

fenomenológico e busco (será um longo e infindável caminho) trazer à minha base 

constitutiva enquanto persona performática: a lida incessante com o tempo real. Um 

desafio, por colocar em cheque toda a certeza enquanto sujeito que me constituo, 

ocidentalizado em suas necessidades de respostas, acabamentos e 

hierarquizações. Meu intento, e a tese é apenas o ponto de partida, é aprimorar a 

lida com a linguagem a ponto de intensificar-me enquanto sujeito consciente de, e 

coerente, com sua própria lida com a linguagem, em uma espiral constitutiva de um 

sempre novo sujeito de si, e a si; seja via teatro, dança, performance, ou toda forma 

de representação ou rito que tente contrastar o tempo finito e a impossibilidade de 

sermos mais que um só. Talvez o tempo finito só possa ser tratado através do 

exercício do tempo real; e em linhas poucas, é isso que busco, pesquisador ou 

artista… Desatar-me definitivamente da preocupação com a finitude do tempo, 

atando-me a ele em meu exercício de corpo-linguagem, em corpos-linguagens.  
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PARÂMETROS DE ANÁLISE DO DADO 
PERFORMÁTICO 

OBJETO DE ANÁLISE
“Ata-me: a angústia do precário"

PALCO - quando em formato poema, código verbal; o palco é 
potencial

- na versão h ipermídia, pa lco in terat ivo e 
procedimental 

- na adaptação para cena sob formato performance 
multimídia, o palco se constitui na atualização do 
cenário virtual e trilha sonora operados em tempo 
real e diretamente ligados à performance do ator em 
cena. Nessa versão, o contexto e o tempo 
presencial interferem e são causa-consequência da 
narrativa. A lógica do Teatro de arquivo se faz 
presente na elaboração cênica, apesar dos 
elementos  não estarem algoritmicamente ligados 
de forma sintático-algébrica 

PROTAGONISMO - na versão texto, protagonismo do autor (Wilton 
Azevedo)

- na versão hipermídia, protagonismo do autor, na 
concepção; protagonismo da personagem como 
tema central das questões e, sobretudo, 
protagonismo do sujeito de interação. A história de 
Ata-me em hipermídia é conduzida pelo sujeito de 
ação que também se torna personagem e autor da 
ambiência

- n a v e r s ã o p e r f o r m a n c e , p r o t a g o n i s m o 
compartilhado entre autor (que também está 
presente em cena operando trilha sonora e arquivos 
imagéticos) e ator, ambos performers porque 
construindo a narrativa em tempo real, intervindo-se 
mutuamente; ainda que em uma composição 
metaforicamente algorítmica, já que os arquivos 
utilizados na composição cênica não se configuram 
enquanto variáveis condicionadas a um único 
algoritmo

- o protagonismo tecnológico nas diferentes versões 
é evidente; até mesmo em se tratando do texto, que 
j á possu i cons t i t u t i vamen te uma l óg i ca 
hipermidiática apesar do verbo ser o código-suporte
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TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO 
PERSONAGEM

- tempo de convivência do autor, Wilton Azevedo, 
com o corpo-texto (pulso de criação)

- tempo de convivência do autor com o pulso criativo 
através da construção da hipermídia

- tempo de exposição do “leitor” ou sujeito de ação 
hipermidiática na lida com a hipermídia

- tempo de convivência do performer com o texto  e 
com a hipermídia, quando dos estudos para 
fisicalização da personagem 

- gênese ativa constante ancorada no pulso de 
criação traduzido em hipermídia

- gênese ativa quando das apresentações, tanto para 
o autor quanto para o ator, ambos performers

- o personagem nesse caso funciona como uma 
espécie de ambiência, tanto na cena hipermidiática, 
quanto na performance teatral. Todos os elementos 
constituem-se dele e nele

NÍVEL DE DECANTAÇÃO DA 
NARRATIVA
EM CÓDIGOS 

- na versão poema, há apenas verbo (um verbo 
performático potencial)

- na versão hipermidiática a narrativa não se decanta 
pois os elementos são interdependentes enquanto 
dígitos (algoritmo cênico)

- na versão performance, decantação da cena em em 
códigos em nível estrutural mas não em nível 
semântico, uma vez que a personagem é a cena em 
si (performer + texto + imagem + trilha + intervenção 
do autor orquestrando os diferentes elementos)

NÍVEL DE DECANTAÇÃO DA 
NARRATIVA 
EM UNIDADES DRAMÁTICAS

- em todas as versões Ata-me apresenta decantação 
em unidades dramáticas em nível absoluto; todas as 
unidades intercambiam-se e podem sofrer mudança, 
em sentido  cronotópico

PARÂMETROS DE ANÁLISE DO DADO 
PERFORMÁTICO 

OBJETO DE ANÁLISE
“Ata-me: a angústia do precário"
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5.4 A experiência do Teatro de arquivo 

Dentro da proposta de experimentar o arquivo enquanto performance e a 

autoria enquanto coletividade através do uso da tecnologia (o que se configura, para 

fins desta tese, objetivo do Teatro de arquivo), desenvolvemos, grupo, no Lhudi, 

Laboratório de Humanidades Digitais, na Universidade Mackenzie, algumas 

propostas que contemplassem o autoral colaborativo. Uma destas propostas foi 

Fluxo-sonoridades, um trabalho em co-autoria com Ângelo Dimitre, doutor pelo 

Programa de Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Mackenzie. 

A proposta: a partir de uma imagem fotográfica, de autoria de Ângelo, foi 

desenvolvida uma performance (movimento) por mim, capturada fotograficamente 

em tempo real pelo próprio Ângelo, autor da fotografia-argumento da performance. O 

resultado, posteriormente trabalhado, via software de edição, resultou em um vídeo 

que, em um terceiro momento, foi projetado em uma empena no centro da cidade de 

Campinas, como parte do evento Vídeo Guerrilha 2015 (modalidade intervenção 

urbana). 

Estamos operando tecnicamente em um nível intersectivo entre linguagem 

(mistura entre códigos) e, em sentido conceitual (uso dos arquivos), trabalhamos a 

lógica expansiva do Teatro de arquivo: 1 - a utilização de uma proposta estética 

ancorada em uma imagem de arquivo (código visual) produzida previamente por um 

dos autores, como matriz para desenvolvimento de uma movimentação cênica em 

tempo real, por outro autor (via suporte físico, corpo), o que, de certa forma, coloca 

em jogo o repertório de movimentos deste autor-performer, sua constituição autoral 

enquanto corpo e enquanto arquivo; 2 - a captura desta performance em tempo real 

pelo autor da imagem-argumento, e 3 - posterior retrabalho das imagens para 

elaboração de um vídeo, o que se configura em uma espécie de re-captura da 

imagem inicial (agora transformada) por seu próprio autor (agora autores).  

Evidencia-se um deslocamento de palcos e protagonismos e uma transfusão 

de significados que só pode configurar a obra toda (se é que pode ser definida 

enquanto totalidade) como uma performance explicitamente carregada do dado de 

cada qual e de todo o conjunto. Uma performance baseada no conceito do arquivo 

enquanto Teatro como para fins desta tese considerado: arquivo não-memorial, 

absolutamente pertencente à esfera do potencial, ancorado na possibilidade da 

atualização constante. Uma clara analogia ao potencial algorítmico da cena 
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enquanto cena expandida e expansível, e ao fenômeno perceptivo em suas 

atualizações, estados relacionais e potencialidade fundamentada no presente 

atemporal (ou temporalmente prismático) do sujeito algorítmico. 

Se transpuséssemos a operacionalização deste trabalho, “Fluxo-sonoridades”, 

ao ambiente digital, mediado por um software como o Modulate, por exemplo, capaz 

de inter-relacionar as variáveis (imagem, movimento do performer, música, vídeo e 

projeção) em um mesmo algoritmo de cena, estaríamos na esfera exponencial do 

Teatro de arquivo: sua configuração em ambiente digital, ancorado na 

indiferenciação entre códigos, em uma cena responsiva, via software, ao tempo do 

agora. Os arquivos de cada diferente artista seriam retrabalhados via software 

intervindo-se mutuamente, em uma cena que, mais do que consequência ou 

resultante, resíduo. Uma cena-fenômeno atual.  

No Teatro de Arquivo, o arquivo contextualizado passa, de dado memorial, a 

dado responsivo. Filosoficamente, essa parece ser a lógica de nossos arquivos 

pessoais, existenciais: memoriais de um sempre estado passível de atualização, 

mediados e mediando o processo de percepção, evidenciando a inexistência do 

tempo ou sua instantaneidade.  

5.4.1 Performance Fluxo-sonoridades 
1 - Imagem de autoria de Ângelo Dimitre (A/C), retrabalhada por mim enquanto 

linguagem corporal (B), através da dança em barra vertical , a partir de uma base 17

de dados de movimentos autorais incitados pela imagem-argumento em questão. 

2 - Ensaio fotográfico da performance por Ângelo Dimitre (C) (autor da fotografia 

argumento), tendo como variável a paleta de cores forjada na iluminação do espaço. 

A colorização do ambiente é uma variável que incide diretamente na composição da 

performance. 

3 - Retrabalho das imagens fotografadas enquanto vídeo (A/C). 

4 - Projeção do video em empena vertical, no evento Vídeo Guerrilha 2015.  

 A escolha pela prática do movimento em barra vertical é resultante direta da necessidade 17

de experimentar uma sintaxe expressivo-corporal mais aprimorada, em novas nuances e 
movimentos, a partir do deslocamento operado circularmente e da possibilidade de trabalho 
em nível elevado do espaço, sem contato com o chão e avesso à ação da força 
gravitacional.
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Figura 93: ilustração da relação entre os arquivos no trabalho Fluxo-sonoridades 
Fonte:arquivo autoral, desenvolvido para a tese. 

Figura 94: DIMITRE. Ângelo. Foto-argumento da performance. 

Fonte: exposição “O Tempo e o fotógrafo" 
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Figura 95: DIMITRE. Ângelo. Painel de fotos de Fluxo-sonoridades 
Fonte: arquivo pessoal e site: http://www.angelodimitre.com 

http://www.angelodimitre.com
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Figuras 96 - 101: DIMITRE. Ângelo. Fotos de Fluxo-sonoridades 
Fonte: arquivo pessoal e site: http://www.angelodimitre.com 
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Figuras 102 e 103: Vídeo Fluxo-sonoridades projetado no evento Video Guerrilha 2015 

Fonte: arquivo pessoal do fotógrafo Ângelo Dimitre. 
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5.4.2 Indicadores performáticos em Fluxo-sonoridades 

Palco - Em um primeiro momento, o palco é o espaço físico da performance 

(dança) baseada na imagem-argumento. Posteriormente, tem-se a edição dessas 

imagens fotográficas da performance e, portanto, um retrabalho da performance em 

palco digital para, em um terceiro momento, passarmos ao palco da intervenção 

urbana, linguagem projetiva, na cidade. Aqui, em relação à projeção do vídeo, opera-

se a transformação do espaço físico, e pode-se falar em uma dobra contextual na 

cidade: a criação de uma ambiência audiovisual sobre o ambiente da cidade . 18

Protagonismo - Colaborativo, tanto em termos autorais quanto físicos: temos o 

dado autoral na fotografia-argumento ancorado no fotógrafo; posteriormente esse 

argumento passa a ser corporificado pela performer e novamente capturado, 

fotografia, pelo autor da foto-argumento de partida. Esse ato de captura é tanto 

autoral como físico e físico-autoral, de uma fisicalidade submersa em autoria e de 

uma autoria submersa em fisicalidade. No retrabalho das imagens para posterior 

projeção, pode-se considerar ainda um protagonismo tecnológico como variável 

incidente, transversal à autoria dos envolvidos. 

Tempo de exposição ao personagem - Estamos tratando da exposição ao 

personagem/persona: 1 - no ato fotográfico enquanto performance, quando da 

captura da imagem-argumento pelo fotógrafo (ele captura uma dobra de si no olhar 

cristalizado como instantâneo); 2 - no ato da interpretação física da performer, 

advinda da exposição à imagem do autor-fotógrafo; 3 - no ato fotográfico, do 

fotógrafo, de capturar, interpretando-se fotógrafo que captura uma reinterpretação de 

seu olhar; 4 - no ato do fotógrafo de editar as imagens que são resultantes de um 

misto de diversas suas exposições ao mesmo argumento (o impulso inicial que lhe 

fez capturar a primeira imagem).  

Nível de decantação em códigos - Ao considerarmos enquanto cena o vídeo 

usado na projeção, temos uma cena absolutamente digital em seu processo de 

configuração (arquivos de imagens trabalhados enquanto vídeo, via algoritmo) e, 

portanto, uma cena que não se decanta, é apenas dígito, tecnicamente. Ao 

considerarmos a cena enquanto exposição projetiva, linguagem vídeo, temos a 

predominância do código visual (imagem-projeção) e o sonoro (fluxo de movimentos  

 Na projeção, o som enquanto frequência não foi trabalhado e a ideia do fluxo de imagens 18

dos movimentos é que ancora a sonoridade; por isso a classificação como ambiência 
audiovisual, além do fato da projeção estar imersa na ruidagem da própria cidade.
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entrelaçado à ruidagem da cidade); desta forma, a cena se decanta, em termos de 

linguagem. Por outro lado, podemos falar em ambiência se considerarmos o suporte 

e a contextualização da projeção: a própria cidade. O prédio se transforma na cena. 

Metaforicamente pode-se falar quase em indistinção entre códigos, ou melhor, 

transubstanciação; o que é tijolo e concreto passa a ser movimento e cor.  

Nível de decantação em unidades dramáticas - Fluxo-sonoridades é um 

exemplo de obra em que não se aplica o critério decantação em unidades 

dramáticas enquanto análise de narrativa, mas enquanto análise da narrativa do 

processo. A cena ou as cenas envolvidas no processo (ato fotográfico, performance, 

projeção) são altamente decantáveis; sua constituição nos moldes como 

desenvolvida é apenas uma das possíveis propostas. Poderíamos ter iniciado Fluxo-

sonoridades na composição do vídeo da performance e posteriormente ido aos 

frames para que fossem trabalhados enquanto fotogramas dos movimentos em 

separado e, a partir daí, o fotógrafo poderia ter usado a performance ou os frames 

de movimentos como argumento para capturar uma imagem que lhe fosse correlata 

por algum motivo, e que não mais seria a imagem-argumento da performance, mas 

uma sua resultante. Ou ainda, a performance-dança poderia ter sido capturada e 

projetada em tempo real na empena, considerando-se como palco, a cidade e, a 

partir disso, a performance seria retrabalhada enquanto video.  

A narrativa do processo total em “Fluxo-sonoridades” constitui-se enquanto 

uma espécie de Teatro de arquivo em sua característica essencialmente 

performática, enquanto constituída por variáveis interdependentes e não tendo seu 

entendimento comprometido com linearidades de leitura. A leitura é uma das muitas 

possibilidades de corporificação do projeto, em um potencial sempre em processo.  

Seguindo em direção a este dado do agora traduzido enquanto Performance, 

ou Teatro de arquivo, com objetivo de experimentar a relação entre tecnologia digital 

e modos, procedimental e processual, de percepção e transcrição de cena, surge a 

proposta final desenvolvida para fins desta tese: a releitura de um dos meus 

trabalhos de performance, História das rosas, agora em moldes digitais, em 

transcrição algorítmica com uso de software, sem hierarquização ou predominância 

de códigos, na tentativa de recuperar esteticamente (via verbo, som, imagem) 

enquanto ambiência, a síntese do que denomino corpo-texto: a descrição verbo-

sensorial de um fenômeno. A elaboração de uma performance residual da relação 
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corpo-próprio x ambiência gerada via software, a partir de arquivos autorais, então 

descarregados de sua característica memorial e assumidos em sua sempre 

potencial atualização.   

A performance proposta constitui-se enquanto metáfora mais que metáfora (já 

que a linguagem performática não se contenta enquanto análoga, mas como um  

fenômeno outro, em si) da recuperação do estado perceptivo inicial de um sujeito no 

mundo, quando ainda desarmado da existência codificada e da hierarquização entre 

linguagens. Um processo criativo do processo criativo do processo criativo do… 

indefinidamente: um aceno filosófico-perceptivo ao processo de existir percebendo e 

perceber-se existindo. 
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5.5 Alchemedia: História Das Rosas 

Em co-autoria com Wilton Azevedo e suporte do laboratório de Humanidades 

Digitais (LHUDI), desenvolvemos Alchemedia, uma performance de 

aproximadamente 20 minutos que contempla o percurso teórico-prático ao longo de 

meu processo enquanto articuladora de linguagens.  

Alchemedia, para fins desta tese , foi elaborada a partir de uma base de 19

dados, ou plataforma de arquivos: 1 - um poema autoral (Historia das rosas ) que já 20

havia sido apresentado algumas vezes sob outros formatos, sendo “declamado” ou 

performado ao vivo por mim; 2 - uma série de poemas sonoros, da autoria de Wilton 

Azevedo, pré-gravados e randomicamente utilizados em cena; 3 - imagens e sons 

de arquivo, produzidos no laboratório de Humanidades digitais; todos enquanto 

input, operados por Wilton (também um performer) em tempo real, algoritmicamente, 

via software (Modulate).  

Meu intento como performer neste trabalho foi e tem sido (estando Alchemedia 

enquanto Teatro de Arquivo, em constante atualização) aproximar-me de um estado 

perceptivo inicial (ou de partida) correlato ao ímpeto criativo quando da escrita 

emética dos corpos-textos, no caso, do corpo-texto História das rosas. Correlato  21

apenas, e não correspondente ou coincidente ao ímpeto passado, já que no sentido 

de ancorar uma presentidade dada ao imprevisível, à resposta que não pode ser 

ensaiada, marcada, programada; uma resposta que, por mais ciente de seu 

enquadramento em uma estrutura cênica, faça-se presente, faça-se percebendo, 

faça-se na ambiência, constituindo-a.  

Sobre essa a relação cênica com o tempo-rito, de um corpo cênico responsivo 

ao agora, à intencionalidade de uma cena presente, é importante reiterar que, em 

termos técnicos, a performance apresentada enquanto Teatro de Arquivo difere do 

dado improvisacional despreparado ou de um improvisacional que aluda à falta de 

preparo prévio. Pelo contrário, quando estamos na esfera do arquivo, trabalhamos 

 Pretende-se Alchemedia enquanto uma obra potencialmente configurável, aberta e 19

condicionada a novas leituras. 

 A Performance foi apresentada em 2014 no Generative Art, em Roma, na Biblioteca 20

Angélica. 

 Afinal temos que não há repetição na trajetória temporal existencial humana que não seja, 21

no mínimo, espiralada.  
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essencialmente com o prévio; o dado improvisacional resume-se à resposta ao 

presente.  

De fato, seria oportuno levantar, despretensiosamente, a questão sobre o que 

se configura improvisacional, uma vez que sempre, em se tratando de sujeito e, 

portanto, de memória, existe material prévio ancorado, considerando-se os preceitos 

fenomenológicos existencialistas, como para fins desta tese. Ou seja, minha 

resposta é única no agora por ocorrer exclusiva e inexoravelmente de um presente 

espaço-tempo fugidio; no entanto, essa mesma resposta configura-se singular, 

independente até por uns instantes de sua marca cronotópica, porque meu sujeito 

de existência, constituído sempre previamente, me alcança em toda sua carga, 

agora atualizada, nesse mesmo presente inexoravelmente fugidio. Sob tal aspecto, o 

improviso é sempre uma farsa, uma tentativa vã de sermos livres de escombros de 

linguagem; mas sempre haverá de nos constituirmos do prévio. O intento do arquivo 

enquanto dado, ao Teatro de arquivo, é a contextualização, a atualização no instante 

presente, a configuração do que era memorial em atual. Isso talvez, ao menos em 

minha experiência enquanto sujeito, traduza-se percepção.  

Figura 104 - 106: cenas do making of do processo da configuração de arquivos para Alchemedia  22

 Wilton Azevedo no studio Underlab.22
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Fonte: arquivo pessoal  



�307

Figura 107: arquivos de performances prévias utilizados para Alchemedia em tempo real. 
Performance DeZenleio (2015) 

Figura 108: arquivos de performances prévias utilizados para Alchemedia em tempo real. 
Performance In-finitude (2015) 
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Figura 109 e 110: arquivos de performances prévias utilizados para Alchemedia em tempo real. 
Performance História das rosas (apresentação no evento Semearte 2013) 
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Assim, Alchemedia estrutura-se em: 

1 - Escolha de um texto de partida (A) para ser oralizado e fisicalizado por mim, 

performer e autora do texto (C), em tempo real. A performance é uma das variáveis 

algorítmicas da cena. 

2 - Utilização de uma base de dados imagética e sonora como arquivos. 

3 - Arquivos (imagens, sons, performance, voz do performer) (D, E , F) imputados no 

software Modulate, interferindo-se mutuamente na produção do som e das imagens 

projetadas na cena, orquestrados em tempo real por Wilton Azevedo (B). 

4 - A ambiência produzida (sons + imagens projetadas) influencia/condiciona a 

experiência do performer na fisicalização do texto, concomitantemente induzindo a 

composição da trilha em tempo real e a edição de arquivos, por Wilton Azevedo. 

Todas as variáveis intervêm-se mutuamente, em uma verdadeira edição da 

ambiência audiovisual do agora; uma edição performativa de arquivos 

contextualizáveis. O conceito do Teatro de arquivo alcança plena expansão. 

Figura 111: esquema de descrição da performance Alchemedia História das rosas 
 

Fonte: autoral, para fins desta tese 
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Figura 112 - 114: Alchemedia em uma primeira versão, apresentada sem movimentação cênica do 
ator/performer. Arquivos operados em tempo real por Wilton Azevedo, via software Modulate. 

Fonte: arquivos do Lhudi (Laboratório de Humanidades Digitais) 
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Figura 115 - 116: Arquivos de Alchemedia para apresentação no Elo 2016 - Vancouver. Arquivos 
operados em tempo real por Wilton Azevedo, via software Modulate. 

Fonte: arquivos do Lhudi (Laboratório de Humanidades Digitais) 
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5.5.1 Indicadores performáticos em Alchemedia - História das rosas 

Palco  - Cronotopicamente situado enquanto ambiência constituída em tempo 

real a partir da mediação via software. O espaço físico é reinventado enquanto 

suporte da Performance. 

Protagonismo - Colaborativo, tanto em termos de autoria (entre os autores 

dos arquivos, o corpo autoral em performance, a edição dos arquivos em tempo real, 

a tecnologia incidente via algoritmo) quanto de fisicalidade (o performer em tempo 

real, o editor de cena em tempo real que também se configura enquanto performer, e 

a tecnologia incidente via algoritmo). Os arquivos, sob incidência direta da 

tecnologia, também podem ser considerados protagonistas no que diz respeito à 

autoria e fisicalidade, pois enquanto dados, acabam por configurar a ambiência, 

estrutural e fisicamente. 

Tempo de exposição ao personagem - Aqui existo, performer, enquanto 

duplo: autora do texto que corporifico e exposta correlatamente ao impulso de início 

(quando da criação do texto) e ao impulso do início reestabelecido enquanto dado 

algorítmico de uma cena no presente/atual. De mesma forma, assim se faz do 

editor-performer, Wilton, já que retrabalha seus arquivos sonoros e textos 

previamente elaborados quando de seu impulso criacional, prévio à sua 

configuração enquanto arquivos. Uma dobra de exposição ao tempo de si enquanto 

performers (cada qual, eu e Wilton), passado ou presente, sempre atuais, 

corporificados em cena algorítmica.  

Nível de decantação em códigos - Da mesma forma que em Fluxo-

sonoridades, pode-se analisar o nível de decantação em códigos de acordo com as 

etapas consideradas. Antes que sejam incorporados à cena algorítmica, os 

elementos, seja o texto falado, o corpo do performer, as imagens ou os sons, 

decantam-se em linguagens diversas; são apenas potencialmente arquivos digitais 

contextuais. A partir do momento em que os diferentes arquivos, digitalizados, 

tornam-se todos, variáveis da cena, via software, e passam a ser interdependentes e 

tecnicamente condicionados à atualização, não há decantação da cena em códigos; 

tudo é dígito e linguagem algorítmica.  

Nível de decantação em unidades dramáticas  - A cena em si é uma unidade 

dramática, portanto o indicador "decantação em unidades dramáticas", ou a questão 

da ordem ou linearidade cênicas não se aplicam. A cena ou performance, a cada 
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diferente versão, ainda que com a utilização dos mesmos arquivos enquanto 

variáveis, nunca se apresenta em mesmo resultado: é cena resíduo, condicionada 

ao modo procedimental de operação do agora.  

Figura 117: diagramas relacionados à decantação da performance 
Fonte: arquivo autoral, desenvolvidos para fins desta tese. 
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PARÂMETROS DE ANÁLISE 
DO DADO PERFORMÁTICO 

OBJETO DE ANÁLISE
Alchemedia - História das rosas 

PALCO - palco constituído via software, na 
composição de uma cena resultante 
algorítmica. Um palco interativo e 
procedimental , fundado s intát ica, 
algébrica e semanticamente nos arquivos 
ancorados em tempo real.

PROTAGONISMO - protagonismo compartilhado entre 
autores que são, além dos performers 
que atuam presencialmente (performer 
corpo e per former no comando 
algorítmico) os autores dos arquivos 
utilizados na composição cênica  

- o protagonismo tecnológico é evidente

TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO 
PERSONAGEM

- considerando-se todo o processo, sob 
meu ponto de vista como autora do 
corpo-texto-argumento “História das 
rosas”, há uma retomada espiralada do 
pulso criativo do início: uma evolução 
de meu algoritmo próprio enquanto 
performer, já que em cena, exposta ao 
estímulo inicial (quando da criação do 
corpo-texto) e também ao estímulo 
recapitulado no tempo do agora, 
contaminado de alteridades e arquivos 
que lhe reconfiguram a essência 

- gênese ativa constante fundamentada 
no pulso de criação traduzido a uma 
cena cronotopicamente ancorada no 
tempo-espaço de agora 

- o personagem passa a ser o próprio 
algoritmo de alteridades autorais 
operando em tempo real, o tempo real; 
uma dobra existencial da cena

NÍVEL DE DECANTAÇÃO DA 
NARRATIVA
EM CÓDIGOS 

- não se aplica, uma vez que a narrativa 
se dá enquanto algoritmo, via software

NÍVEL DE DECANTAÇÃO DA 
NARRATIVA 
EM UNIDADES DRAMÁTICAS

- não se aplica, a performance em si é 
uma única unidade dramática. 
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A seguir, um breve resumo, sob forma de imagem e tabela, de como as 

análises dos trabalhos autorais foram desenvolvidas em direção ao conceito-chave 

"Teatro de arquivo" como potencial expressão expandida de um sujeito autoral, em 

universo colaborativo, mediado pela tecnologia.  

A partir de um processo autoral de escrita emética, que denomino “Corpo-

texto”, inicia-se um percurso de transcrição cênica “Corpo-Texto” a “Texto- Corpo", 

condicionado à experimentação das variáveis pontuadas como parâmetros de 

aproximação do dado cênico performático. Tal inclinação à linguagem performática 

foi sendo configurada ao longo do tempo, como busca da estetização do rito e/ou do 

rito da estetização, da Performance enquanto fenômeno resultante de percepção, e 

enquanto fenômeno em si: uma busca do autor-ator em seu tempo real. Cada 

trabalho analisado é incidido pelas diferentes variáveis (palco, protagonismo, tempo 

de exposição ao personagem e decantação da narrativa) e atravessado  pelo fator 

determinante "tecnologia", apresentando-se em maior ou menor grau enquanto 

Teatro de Arquivo (modalidade essencialmente performática) seja na esfera 

conceitual apenas, seja em sua, de fato, concretização cênica, como proposto na 

Performance final Achemedia.  

O processo todo, tanto de elaboração/produção dos trabalhos, ao longo de 

anos, quanto de suas análises, para fins da tese, concretiza-se na relação algoritmo 

complexo-subalgoritmos, em interdependência intrínseca de arquivos autorais e 

alteridades, configurando-me outro e outros, contextualmente, em uma constante 

transmutação, mediada por experiência e reflexão, códigos e suas ausências, em 

arena potencial ao Teatro de arquivo: a configuração de um autor expandido. 

TRABALHOS ANALISADOS RELAÇÃO COM O TEATRO DE ARQUIVO 

A VIA - Teatro de arquivo potencial 

PUSSY JANE - Teatro de arquivo potencial em sua versão 
hipermídia 

ATA-ME - Teatro de arquivo , mas em linguagem 
intersectiva

FLUXO - Teatro de arquivo conceitualmente 

ALCHEMEDIA - Teatro de arquivo enquanto conceito e 
concretização cênica 
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Figura 118: resumo do percurso de análise das transcrições algorítmicas de corpos-textos a textos-
corpos, de acordo com os indicadores ou parâmetros estabelecidos, e influência do fator tecnologia. 
Fonte: arquivo autoral, desenvolvidos para fins desta tese. 

CO
RP

O
%–
%T
EX
TO

%%

TE
XT
O
*C
O
RP

O
%C
O
M
O
%

TE
XT
O
CO

RP
O
TE
XT
O
CO

RP
O
TE
XT
O
%

te
cn
ol
og
ia
%%te
cn
ol
og
ia
%%

VA
RI
ÁV

EI
S%
%

IN
CI
DE

N
TE
S%
%N
O
S%
AL
GO

RI
TM

O
S%
E%
SU

BA
LG

O
RI
TM

O
S%
%%

pa
lc
o%

pr
ot
ag
on

ism
o%

te
m
po

%d
e%
ex
po

siç
ão
%a
o%
pe

rs
on

ag
em

%
ní
ve
l%d
e%
de

ca
nt
aç
ão
% A"
VI
A"

" "

PU
SS
Y"
JA
N
E"

"

AT
A-
M
E"

" "
AL

CH
EM

ED
IA
"

TE
AT

RO
"D
E"
AR

Q
U
IV
O
"

em
"c
on

ce
ito

"e
"

ex
pa

ns
ão

"p
le
na

"

TE
AT

RO
"D
E"
AR

Q
U
IV
O
""



�317

IN CONCLUSÃO… 

A questão da hierarquização entre códigos é, acima de tudo, de esfera 

logística, funcional à sua disseminação em diferentes suportes. Mas a mesma 

hierarquização, bem-vinda, sob tal aspecto, se faz limitante quando dada modus 

operandi irrevogável. O ambiente digital traz potencialmente, em seu DNA, a 

contestação de que a hierarquização da linguagem (portanto, a restrição a seus 

limites) seja argumento único de constituição expressiva do sujeito, ou que o sujeito 

seja apenas um sujeito de linguagem (e, portanto, sujeito a seus limites). É 

importante que se tenha que o sujeito que opera em linguagem (em limites) é 

primordialmente um sujeito de percepção não limitado por códigos, mas conduzido 

em seu processo existencial cognitivo, por estes. Essa assunção é fundamental e 

pode ser dada através da lida com o ambiente digital.  

Em ambiente digital, a própria escrita, linguagem verbal, torna-se mais 

responsiva e participativa, mais corpo e performance, em um sentido algorítmico. 

Nesse caso, o interlocutor torna-se também uma variável mais presente, inclusive na 

intenção do sujeito de expressão. Exemplo são as redes sociais: existe, imantada à 

intencionalidade do sujeito de expressão, na escrita digital em rede (e se é que se 

pode dizer que o verbo em rede seja verbo, já que tomado em sentido de 

presentidade e corpo), o interlocutor. Escreve-se alguém (corpo-texto) e não só para 

alguém, nem só a si próprio apenas; escreve-se para eco imediato, mesmo que não 

haja. Isso muda o estado da escrita, muda o propósito do verbo e faz do potencial 

interlocutor também um autor nas questões do sujeito de ação; o que pode ser até 

interpretado em sentido panóptico , mas essa é uma questão outra que, de certa 23

forma, pode ser extensiva a qualquer uso da linguagem, de acordo com a auto-

censura ou cerceamento daquele que se coloca enquanto sujeito expressivo sem 

estar, de fato, o sendo; um sujeito expressivo figurado.  

A necessidade autoral de consciência do aprimoramento na lida com a 

linguagem e engruvinhamento com o tempo presente talvez seja, além de uma 

constatação pessoal, uma pista interessante para a lida com os códigos: a partir das 

imersões de um no outro, das transparências estabelecidas nas fusões entre as 

linguagens e suas coincidências re-significadas digitalmente, pode-se metaforizar a 

relação autor-personagem-ator, ou a orquestração do performer na lida com seus 

 Em alusão ao panoptismo, em Foucault. 23
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elementos gerenciais de constituição/artesanato da linguagem, sua própria 

linguagem-persona. Talvez a grande lição aprendida na tentativa/exercício de lida 

com os diferentes códigos em ambiente analógico, presencial ou hipermidiático, 

tenha sido a distinção entre os limites das diferentes linguagens em suportes 

diversificados. Uma constatação bem-vinda ao reconhecimento de nossas limitações 

expressivas e das limitações das próprias linguagens; mas limitações que inexistem 

no universo da percepção e, de certa forma, da corporificação, já que tudo que é 

corpo inevitavelmente é presente e existência. E existência não se limita à 

linguagem, sua expressão é delimitada por ela.  

Não se usa o código para perceber, e sim (ainda) para traduzi-lo linguagem; e 

isso causa um delay inexorável entre a experimentação e a cena; entre o existir e a 

resistência do registro. Ainda não há arte ou expressão maiores do que a própria 

vida, mas em função desta enquanto uma sua testemunha de não-morte. O resgate 

de um tempo inclinado ao rito, na composição da cena, um tempo do que se intenta 

e se é, se sente e se mostra, correlato à existência, talvez se faça mais rito quando 

do reconhecimento de códigos enquanto não-códigos (som enquanto imagem, verbo 

enquanto som, som enquanto movimento) em uma organicidade lógica e uma lógica 

orgânica que os traduza enquanto cena performática do atual: uma cena organismo, 

algorítmica, condicionada ao tempo real; um corpotextocorpotextocorpo. 

A lida com a tecnologia digital, sob tal aspecto, acredito, talvez possa levar à 

experiência de retorno, ao in process contínuo em cena. Um retorno ao corpo 

enquanto cena e à cena enquanto corpo. Não que o rito deva ser tomado como 

único caminho cênico possível, mas a exposição a esse estado de fruição/êmese 

criativa, enquanto meta consciente e meta-consciência, serve como exercício de 

reconexão com o estado perceptivo, essencial à configuração de qualquer seja a 

cena: concepção de nosso mais caro personagem como um outro, ou a concepção 

de nosso mais caro personagem como nós mesmos. 
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APÊNDICE A 

Resumo do percurso teórico-prático e, sobretudo, reflexivo estabelecido no 

desenvolvimento da tese. 
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APÊNDICE B 

Cronologia da Performance enquanto linguagem  
A performance, em seu sentido autoral e volátil, parece indicar o caminho às 

vozes acuadas, que todas somos, em maior ou menor grau. Uma linguagem que 

traduz o universo cotidiano em potência de se estar presente, e na potência de um 

presente potencialmente transformado e transformador. Assim estava claro quando 

do primeiro manifesto futurista datado de 1909, publicado no Le Figaro, por 

Marinetti, poeta italiano influenciado pelo teatro de variedades quando de seu tempo 

passado na França dos cabarés, que já misturavam temas e diferentes linguagens. 

O movimento futurista foi caracterizado mais por manifestos do que por prática e 

produção. No entanto, apesar de seu caráter conceitual, conseguiu acumular um 

número razoável de feitos, influenciado concepções acerca da Arte e objetivos 

relacionados. Talvez a Arte necessitasse desta etapa de discussão conceitual para 

mover-se em termos de produção e elaboração de linguagem. Marinetti, um dos 

futuristas de maior projeção, foi influenciado sobretudo por Alfred Jarry, também 

poeta, e criador da "patafísica" ou "ciência das soluções imaginárias". Jarry é autor 

de Ubu Rei, montagem que já se utilizava de elementos não realistas em cena para 

causar estranhamento e satirizar a realidade. O próprio Jarry se apresentava à 

platéia em suas montagens, o que caracteriza a importância da assinatura do autor, 

sua validação autoral (já um índice performático) dando à representação um caráter 

mais engajado, assinado. Dois meses após seu primeiro manifesto, e claramente 

influenciado pela filosofia cênica de Jarry, Marinetti apresenta "O rei pândego", uma 

analogia satírica que comparava o sistema político democrático ao sistema 

digestório. A peça era uma resultante da discussão levantada em seu manifesto. 

Marinetti é responsável também por iniciar os saraus futuristas na Itália, juntamente 

a outros autores que possuíam a mesma ideologia contestatória, tanto em relação 

às questões político-econômicas, quanto em relação a questões de linguagem. A 

partir daí, surgem diferentes manifestos futuristas, sob diferentes formas de 

expressão, consideradas ou não artísticas para os padrões vigentes. O que 

importava, nesse contexto de transformação, para futuristas, assim como para 

qualquer movimento de Vanguarda, era a discussão acerca das relações homem-

máquina, homem-tempo, homem-tecnologia, que extrapolavam questões 

meramente estéticas ou de linguagem; abarcavam os âmbitos social, filosófico, 
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político. Mais do que Arte, os manifestos eram um grito de expressão desse novo 

homem múltiplo. Aqui se pronuncia uma forte ligação entre a necessidade de Arte 

enquanto espaço discursivo e reflexivo para além da estética pela estética, ou 

apenas da linguagem enquanto linguagem. E a Performance surge dessa natureza, 

em seu caráter de dissolução da barreira entre as linguagens e entre as categorias 

de artistas: o pintor era também poeta, que era  músico, que era também bailarino, 

que era autor… O artista existia em função do que necessitasse expressar. Além 

disso havia a necessidade de causar estranhamento no público e fazê-lo ativo, 

trazê-lo para a discussão das questões da cena. Segundo Goldberg (2007), isso não 

significava explicar ou soletrar o que se queria dizer, ou criar uma "moral da história", 

mas sugeria uma Arte para tornar o público menos contemplativo e mais atuante. As 

Performances futuristas incitaram à elaboração de outros manifestos e assim 

ciclicamente: Manifesto do teatro de variedades (uso de diversas linguagens), 

Manifesto da declamação dinâmica e sinóptica (o corpo que declama sob regras 

inspiradas no movimento das máquinas), Manifesto da arte dos ruídos (o ruído 

enquanto elemento de cena, e mesmo personagem), Manifesto da dança futurista 

(buscar um corpo que é múltiplo do motor, o ator performer como parte integrante do 

cenário e em uníssono com ele), o Manifesto do teatro aéreo (performance em vôos 

aéreos, clara união estética entre homem e máquina). O futurismo explorava todas 

as linguagens artísticas, tendo como pano de fundo, temática, estética e 

procedimentalmente, a alusão à tecnologia. Outras tendências surgiram com o 

movimento, como a o Teatro sintético, que baseava a representação na 

condensação de gestos, temas, tempo, sensações, símbolos. A Performance parecia 

ser o formato ideal a este tipo de teatro de síntese. A simultaneidade era outro 

aspecto recorrente, traduzido na prática como improvisação; a ênfase na ação 

presente e não o ensaio exaustivo ou preparação. "Um tempo em que a vida será 

obra de arte" e " por uma arte que fosse álcool e não bálsamo" são duas frases de 

Marinetti, citadas por Goldberg (2007), que traduzem muito bem o espírito futurista e 

parecem antecipar o legado do que viria a ser a Performance em essência: 

simultaneidade, instantaneidade e a questão da Arte imbricada inevitavelmente às 

questões reais, não de forma realista, mas de forma a despertar o homem para seu 

tempo, não apenas representá-lo. O Futurismo teve impacto também nas artes 

performáticas na Rússia, sobretudo em São Petersburgo e Moscou. Apesar de a 
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ligação entre futuristas russos e italianos não ser direta, o ambiente ideológico dos 

artistas russos e italianos era o mesmo: em reação à velha ordem artística 

(impressionismo, cubismo). Os russos costumavam fazer turnês de apresentações e 

filmes de registro do cotidiano, o que já se configurava enquanto lida com o tempo 

presente e a não representação, característicos da arte performática. Em 1913 o 

Futurismo russo deixa a informalidade das ruas e volta-se para o teatro Luna Park, 

em São Petersburgo, que se tornaria ponto de encontro de artistas. Entre as obras 

futuristas importantes derivadas destes intercâmbios ideológicos e de linguagem, 

está "Vitória sobre o sol”, com libretto escrito em zaum  de contribuição de Aleksei 1

Kruchonykh, música composta por Mikhail Matyushin, o prólogo adicionado por 

Velimir Khlebnikov e o palco desenhado por Kasimir Malevich, diluindo as fronteiras 

entre códigos. Apesar de ter sido apresentada em palco, a peça rompeu com a 

antiga encenação ancorada na palavra, no verbo como ação. Em direção à diluição 

das fronteiras entre pintura, poesia, circo, dança, começa-se a pensar na 

estruturação da cena também enquanto entretenimento e produção. E serão essas 

as bases para o Construtivismo russo, ou Arte da produção. O artista deveria usar 

espaços e materiais reais, em modelos populares de entretenimento com influência 

do circo, do teatro de variedades, euritmia, eucinesia de Laban , teatro japonês e de 2

marionetes. O ideal seria comunicar ao vasto público, sob forma de entretenimento, 

os ideais da época. O Construtivismo buscava uma Arte de massas para 

conscientizar. Já na Alemanha, o pensamento era menos voltado às massas: havia 

espaços conhecidos como teatros íntimos, em que artistas das mais variadas 

vertentes encontravam-se. Entre eles, Frank Wedekind com suas performances e 

peças polêmicas que ironizavam a ética e a moral, e eram bem vistas pela 

comunidade artística, mas não por produtores, governo e crítica em geral. Sua "A 

caixa de Pandora" (1904), que narrava a história de uma mulher emancipada, foi 

proibida na Alemanha por ser considerada indecente. Antes disso, Wedekind já 

havia escrito "O Despertar da primavera", que discutia a temática sexual na 

adolescência. Em "Mestres do teatro", de Gassner, Wedekind é apontado como  

 escrita experimental, transmental (realizada por futuristas) cujo conceito é a comunicação que 1

anteceda o uso de códigos; pode ser equiparada ao que classifico como pré-texto do corpo-texto, 
uma relação visceral com a necessidade de expressar-se.   

 tanto a euritmia como a eucinesia, buscavam um corpo vivo no espaço, fluido em um repertório 2

próprio. A estrela labaniana (conceito do arquiteto, bailarino e pesquisador de movimento, Laban), 
será usada como referência no capítulo V.
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expressionista, o que ilustra uma certa influência mútua mesmo entre os 

movimentos que a história classificou como opostos, ou de negação. Na verdade as 

vanguardas e a pré-vanguarda tinha o intuito de trazer o homem "real" à tona, 

embora de uma forma figurativa ou simbólica. Era esse homem em conflito que 

habitava o subtexto de todos os movimentos.  Outro artista polêmico foi Kokoschka 

que encena, primeiramente em Viena e depois em Munique, "Assassinato, 

esperança de mulheres". Na apresentação em Viena, o elenco era formado por 

estudantes de teatro e amigos, tendo havido apenas um ensaio prévio. O caráter da 

encenação daria o tom às representações expressionistas futuras (expressões 

físicas e faciais exageradas, maquiagem usada como pintura, enfatizando o caráter 

das personagens). Kokoschka, também pintor, era considerado, assim como 

Wedekind, degenerado. Ball era outro artista empenhado em desafiar o senso 

comum. Acreditava na Arte, particularmente no teatro, como a única maneira de criar 

uma nova sociedade (poder de reflexão advindo da prática artística). O conceito de 

teatro de Ball era algo mais amplo e contestatório do que a mera representação. 

Como seus planos enquanto performer não se concretizam em Munique, vai para 

Suíça. Ball e sua companheira, Emmy Hennings, na tentativa de implantar uma Arte 

para além do teatro, e que cumprisse com seu papel anárquico e marginal, 

inauguram, em 1916, o Cabaré Voltaire. No cabaré reuniam-se artistas e escritores 

que apresentavam suas performances e declamavam seus poemas e textos. O 

objetivo era a fruição da arte, uma espécie de arte pela arte, mas com um viés 

inevitavelmente crítico. O Cabaré foi um sucesso entre os artistas, além de 

laboratório para a convivência entre diversos tipos de arte e linguagens.  

Os membros que frequentavam o Cabaré Voltaire divergiam em relação ao 

destino das reuniões, que começavam a ser melhor organizadas e a se caracterizar 

quase como um movimento. Tristan Tzara era partidário de uma antologia do 

movimento, Ball era contrário. As intenções dos idealizadores das manifestações 

artísticas eram ancoradas na subversão e na experimentação, mas apontavam para 

um destino de bifurcações no caminho. Esse fator, aliado aos recorrentes tumultos 

no Cabaré Voltaire, fez com que suas portas fossem fechadas em 1916. 

É a partir daí, que o Dadaísmo passa a ser constituído enquanto movimento, 

com sua primeira manifestação pública: inaugura-se a Galeria Dadá, o que já é 
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indício de uma maior organização em relação às apresentações. Enfatiza-se no 

Dada, a Dança e o estudo do movimento. Em Berlim o Dadá envolve-se de um 

caráter mais intelectual e politizado, não apenas arte pela arte (ainda que o subtexto 

da "arte pela arte" fosse contestatório). O tema guerra foi abordado com ênfase e 

ironia, e as apresentações passaram a ser publicizadas e cada vez mais 

organizadas. Futuramente as divergências entre os artistas a respeito desse caráter 

de movimento organizado torna-se fator responsável pelo fim do Dadaísmo. Tzara 

seguindo seus próprios rumos artísticos, vai para Paris. 

Em Paris, Tristan Tzara e outros artistas (Picabia, Cocteau, Breton) 

organizaram matinês de leituras acompanhadas de sonorização. As reuniões Dadá 

produziam novamente manifestos que apregoavam o nada (em âmbitos politico, 

artístico, religioso). Uma obra de grande importância para o período, derivada do 

encontro destes artistas e grande responsável por ajudar a consolidar futuramente o 

Surrelismo enquanto movimento artístico, foi o Ballet Parade, um projeto coletivo de 

Satie, Picasso, Cocteau e Massine, caracterizado pela quebra com o realismo no 

teatro, o que seus autores consideravam natural e inerente ao processo de criação.  

O Surrealismo em cena possuía características marcantes como o monólogo (o 

mesmo ator interpretando vários papéis), o vaudeville (casal de mestres de 

cerimônia) e a ruidagem sonora. O Ballet Parade, em sua concepção estética 

desafiadora e em seu conteúdo onírico e fantástico, foi recebido como insulto pela 

crítica. Rebatendo-a, e reiterando a postura não realista do movimento, Apollinaire, 

um dos maiores expoentes da Vanguarda, declara: "Quando o homem quis imitar o 

ato de andar, inventou a roda, que não se parece com uma perna." (GOLDBERG, 

2007. 

A essa época, dos prenúncios do Surrealismo, o grupo de artistas dadaístas (e 

potenciais pré-surrealistas) já não concordava em diversos aspectos: a grande 

questão era como delimitar o movimento sem estigmatizá-lo. Após muitas disputas e 

discussões, os dadaístas organizaram uma performance denominada "Julgamento e 

condenação de M Maurice Barrès pelo dadá", uma improvisação que simulava o 

julgamento de um escritor, ex-dadaísta. Os personagens (juiz, testemunhas, 

acusador) eram interpretados pelos membros do movimento e Barrès era 

representado por um boneco. Na verdade a discussão acerca da traição de Barrès 

era apenas pano de fundo para um acerto de contas entre os próprios integrantes do 
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movimento. Com a performance, que possibilitou aos artistas pontuarem suas 

posições, muito divergentes entre si, o dadá estava praticamente dissolvido. Para os 

artistas intelectualizados, como Breton, muito ligados à literatura, o dadá era modelo 

perfeito em sua proposição contestatória, mas inadmissível por não propor algo novo 

para além do nada, ou do simples niilismo.  

Então, em 1925 com o Manifesto Surrealista, inaugura-se oficialmente o 

Surrealismo, como um novo movimento, baseado, segundo Breton, "no automatismo 

psíquico e no verdadeiro mecanismo do pensamento, expresso de alguma 

maneira” (GOLDBERG, 2007). Era clara  a influência de Freud, da irracionalidade, 

do instinto e do conceito de inconsciente. Um exemplo de prática artística surrealista 

eram os poemas automáticos.  

As peças de teatro surrealistas geralmente eram não-montáveis (peças apenas 

para se ler), já que os textos sugeriam fluxos de imagens e inconsciente. Artaud, 

poeta e dramaturgo, tido como louco, em "Jorro de sangue", consegue experimentar 

uma montagem possível (com pouco texto) e ancorada no fluxo de imagens 

(representação do universo surrealista onírico e obsessivo em relação à memória). 

Com a Segunda Guerra o movimento é contido, mas sua característica de 

concentração de linguagem e a temática da exploração dos domínios da mente,  

foram de grande influência para as artes cênicas, sobretudo para o universo teatral. 

O Surrealismo já expressava a necessidade da não linearidade e da mistura e não 

hierarquização de códigos. O conceito de percepção, como ancorado 

fenomenologicamente em Merleua-Ponty, encontra eco nessa linguagem onírica  e 

menos delimitada pelo racional proposta pelo movimento surrealista.  

A Bauhaus (inaugurada em 1919) foi outro movimento em direção ao 

estabelecimento da Performance. Seu subtexto era recuperar culturalmente a 

Alemanha do pós guerra. Muitos artistas passam a residir em Weimar, entre eles, 

Schreyer, pintor e dramaturgo expressionista, responsável pela oficina de teatro da 

escola, que foi, na verdade, a recuperação do teatro expressionista de pouco antes. 

No entanto, a característica expressionista de usar o sentimento como propulsor da 

comunicação entrava em conflito com o ideal da Bauhaus que era sintetizar 

tecnologia e Arte, em iguais proporções. Quando da demissão de Schreyer, devido a 

constantes pressões, assume Oskar Schlemmer, pintor, escultor e produtor de 

dança. Segundo Goldberg (2007), seu maior mérito era a capacidade de converter 
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seu talento pictórico em performances inovadoras que diluíam os limites entre 

tecnologia e Arte em suas diferentes modalidades. Schlemmer desenvolveu uma 

teoria da performance conforme tratado no texto da tese. 

Nesse contexto de estudo da espacialidade e do corpo, como resultante desse 

espaço e interferindo diretamente nele, a dança e os estudos do movimento ganham 

bastante importância na Bauhaus. Moholy-Nagy, por exemplo, buscava um espaço 

que trouxesse o público para dentro da performance. A consciência de experiência 

integrada e integradora era base às produções da Bauhaus. Em 32, com o 

prenúncio da Segunda Guerra, a instituição foi fechada, mas já havia deixado seu 

definitivo legado. 

Os resíduos de linguagem do homem pós-guerra 

A performance surge nos EUA com a chegada dos exilados de guerra 

europeus. Black Mountain College, na Carolina do Norte, com seus cursos de teatro 

ancorados na Bauhaus e a mesma preocupação com a estética ligada à 

geometrização, Arte e tecnologia, foi um reflexo da influência da vanguarda nos 

EUA, que se deu em diversas vertentes da produção de conhecimento na 

construção da cena.  

Na pesquisa de exploração sonora, Jonh Cage passa a tratar a ruidagem 

enquanto instrumento musical, estudando igualmente outras dimensões conceituais 

do som, como o silêncio e áudio do cotidiano. Na dança, Merce Cunningham 

também busca trazer elementos do cotidiano à tona, não apenas enquanto tema, 

mas enquanto repertório e modo de expressão. Ainda na dança, surgem novos 

conceitos como os de Yvone Reinner, para quem não deveria haver espetáculo, 

estrelismo, virtuosismo, nem mesmo algo de comoção que envolvesse a 

performance artística. Havia na dança uma forte tendência ao minimalismo, advinda 

do minimalismo da escultura, do recorte fotográfico do tempo traduzido em corpos 

em movimento. Mais uma vez, a multi e interdisciplinaridade estavam presentes na 

concepção e estética. 

É nesse sentido, do tempo presente enquanto veículo de Arte,  que se 

desenvolve o conceito da "arte ao vivo", ou happenings, com ênfase no meio e no 

processo, não no produto em si. Esse tipo de arte processual, em que o artista 

expunha seu processo de criação enquanto performance, acontecia em lugares 

alternativos, não institucionalizados enquanto espaços de Arte. 
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A Performance caracterizada enquanto happening retoma elementos dos 

movimentos precedentes (pesquisa de linguagem, lógica da presentidade, 

expressão autoral), mas ganha um caráter cada vez mais político e contestatório. 

Alguns artistas de destaque foram Yves Klein, Piero Manzoni, Joseph Beuys.   

Para Yves Klein, a Arte estava imbricada na concepção da vida; portanto, para 

o artista, era muito plausível o abandono do pincel e da tela, dos aparatos de 

reprodução. Sua performance configura-se enquanto seu próprio processo. Klein 

pintava os próprios modelos e as pinturas eram resultantes das impressões de seus 

corpos na tela. 

Piero Manzoni foi outro artista a traduzir o conceito de obra em processo; tanto 

quanto Yves Klein, a obra Manzoni era uma forma de contestar a arte reduzida a 

objetos e mercantilizada ou circunscrita a galerias. Em um de seus trabalhos, "O 

fôlego do artista", Manzoni enche balões de ar e os prende em suportes. Esse 

trabalho, apesar de imbuído de um conceito de efemeridade e contestação irônica 

ao mercado, acaba sendo exposto e vendido. Da mesma forma, o seu "A merda do 

artista", que consistia em latas diversas contendo supostamente 30 g de fezes, 

foram vendidas a preço de ouro e se transformaram em raros objetos de arte. 

Já Joseph Beuys acreditava na Arte para modificação do cotidiano das 

pessoas. Em sua performance utilizava diversos tipos de material e seu foco estava 

na intenção sob a performance e na provocação social. Organizava eventos, com o 

conceito de "escultura social", que eram longas discussões sobre temas variados a 

fim de incitar cada indivíduo a articular e, consequentemente, construir a sociedade 

futura. 

O espírito dominante, em se tratando da Performance, sempre foi de irritação e 

revolta com o efeito dos acontecimentos em âmbitos diversos: social, político, 

econômico. A partir da década de 60, a Arte de galerias e museus passou a ser vista 

como supérflua por seu viés mercadológico. Dessa forma, a Arte conceitual, que tem 

no conceito sua matéria-prima, passa a ser uma forma legitimada de expressão; e a  

Performance passa a ser vista como modelo de produção ideal, afinal o 

performer tinha em seu próprio corpo ou processo, o suporte de trabalho. Algumas 

variações desse tipo de arte performática, diferenciando-se em tênues linhas, 

davam-se sob forma de: 
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- Instruções e perguntas: os artista evocavam a participação ativa do 

espectador, através de instruções de interação no espaço, ou por jogos de 

perguntas e respostas, ou ainda via palestras sobre diferentes temas a artistas e/

ou públicos interessados. 

- O corpo do artista como suporte, objeto e na ocupação do espaço: nessa 

modalidade alguns performers, como forma de crítica social, punham em risco a 

própria vida. O limite entre existência e expressão praticamente  desaparecia. 

- Ritual: trabalho de reelaboração de rituais que tinham um caráter existencial, 

de superação da dor e da carne. Algumas obras eram angustiantes e traduziam a 

necessidade de expressar a revolta contra a alienação. 

- Esculturas vivas: como exemplo Gilbert e George, artistas que em seu 

trabalho em parceria, declaravam-se esculturas vivas. O tom era satírico e 

humorístico, o que não era de costume às performances da época. Havia um 

apelo sedutor no fato de o artista autoproclamar-se obra de arte. 

-  Obras autobiográficas: o artista estetizava questões próprias, o que muitas 

vezes estabelecia empatia com o público; um tipo de obra autobiográfica foi o que 

os críticos chamaram de arte feminista, que ancorava questões próprias ao 

universo feminino da época. 

Na década de 70, a natureza muitas vezes intimista das Performances pôs fim 

a seu caráter didático e intelectual e acabou produzindo obras voltadas ao 

entretenimento. O mundo do espetáculo passa a ser fonte de temas para as 

performances. O humor também é mais explorado e muitos dos artistas da 

performance passam a ter espaço nos grandes circuitos. O punk rock foi um 

exemplo de movimento ativista contestatório e de entretenimento, influenciou a 

estética artística da época. Em alguns casos a fronteira entre Arte e entretenimento 

deixava de existir: cinema, pintura e escultura passaram a ser usados também, em 

performances e enquanto performances.   

Robert Wilson (http://robertwilson.com/archive/productions) e Richard Foreman 

em oposição ao caráter comumente característico das Performances enquanto 

eventos rápidos, únicos, geralmente improvisados, criam o teatro de imagens (como 

foi chamado pela crítica). Realizavam ensaios que duravam meses, e as 

apresentações eram de longa duração, com ausência de narrativa ou diálogo. 

Caracterizavam-se, segundo os próprios autores, pelo modo casual de criação, 
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apesar de altamente estetizados. A grandiosidade das apresentações acabou 

levando autores como Robert Wilson, para o teatro tradicional e grandes produções, 

ancoradas em maiores proporções de texto, que passa também a ocupar, nessa 

transfusão de linguagem, a partir da década de 80, lugar também na Performance. A 

partir desta época, os limites estéticos entre Teatro e Performance, vão sendo 

diluídos. 

A Performance começa a se firmar em um contexto bem diverso daquele de 

seu início vanguardista, mais profissional e empresarial, e passa a se voltar também 

para a pintura. O conceitual agora assume caráter de produto. Nessa época, muitos 

artistas passam a ser estrelas, o que à primeira vista parece contraditório ao 

conceito inerente à Performance. Essa mudança ocorreu, segundo Goldberg (2007), 

sobretudo pelo fato de a geração de artistas ter crescido sob pesada influência 

midiática e do rock. Nesse sentido, a arte performática passa a unir-se ou aliar-se à 

mídia, tanto em seu aspecto  de produção, quanto veiculação, ou ambos.  

Nos EUA a Performance volta-se para a cultura de massas, com a inauguração 

do chamado cabaré artístico, estilo caracterizado pela apresentação de personagens 

e esquetes pelos artistas; em consequência, muitos deles acabavam na TV, como 

celebridades. A Performance, a partir de seu momento de institucionalização 

enquanto Arte e de sua midiatização, encontra um paradoxo: como fazer a transição 

para a mídia televisiva sem perder liberdade e qualidade artísticas, já que liberdade 

e qualidade pareciam intrínsecos à raiz da Performance? Enquanto nos EUA e na 

maior parte da Europa houve tentativas de comercialização dos cabarés, a Inglaterra 

manteve-se mais fiel à origem da performance. Goldberg cita como exemplo de 

manifestações inglesas, as pinturas de ação, em que (mais uma vez) o processo era 

o mais importante. A esse tipo de performance dá-se o nome de live art. 

O teatro se revitaliza na década de 80 com a liberdade de usar outros recursos 

como cinema, dança, ruidagem, som; já a performance sofre influência de conteúdo 

narrativo. Isso evidentemente aproxima as modalidades. A dança também caminha 

na mesma direção: experimentações, quebras de paradigmas do movimento 

clássico; no entanto, cada vez mais voltada ao entretenimento. Um exemplo 

conciliador de coexistência entre mercado e a essência performática da quebra de 

paradigmas de linguagem está, segundo Goldberg, em Pina Baush e sua dança-
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teatro, que aliava a grandiosidade do teatro de imagens a movimentos 

qualitativamente intimistas. 

No que diz respeito a seu intuito ideológico partidário, a Performance parece, 

apesar da influência midiática e também aproveitando-se dela, ter mantido seu 

caráter contestatório e deflagrante, sendo veículo a temáticas multiculturalistas. A 

volta às origens e a busca pela identidade era representada por diversos performers. 

Da mesma forma, grupos à margem como gays, travestis, doentes crônicos, 

encontraram na performance um veículo de manifestação artística e social. Os 

espaços para esse tipo de apresentação, que muitas vezes tinham o intuito de 

chocar, mudou e os artistas passaram a ocupar casas noturnas, lugares mais 

lúgubres e hospitais; apesar de posteriormente, muitas vezes, terem se apresentado 

em galerias e espaços tradicionais voltados à Arte Contemporânea.  

No leste europeu a performance teve caráter contestatório em 80 e 90. No 

restante da Europa, a performance já convivia bem com financiamentos e alguns 

artistas alcançavam a maturidade tendo possibilidade de desenvolver trabalhos 

grandiosos.   

Para Goldberg (2007), da década de 80 em diante, a grande inovação no 

campo performático se deu com o advento das novas mídias, do digital e da rede, 

que deram ao artista tanto a possibilidade de aliar texto e tecnologia em cena, 

quanto de criar novos cenários e paisagens; além de permitir a transmissão das 

obras, ao vivo, ou gravadas.  

Após longo percurso de constituição enquanto linguagem, maior número de 

artistas, pesquisas acadêmicas envolvidas, galerias e museus abrindo portas a esse 

tipo de manifestação (apesar de paradoxal); pode-se afirmar que existe uma 

validação real da Performance enquanto Arte. O ambiente digital parece incitar ao 

aumento ainda maior da modalidade, ainda que, para Goldberg (2007), ao mesmo 

tempo em que a performance representa a evolução da indústria da comunicação, é 

também um antídoto ao distanciamento, porque somente a performance, dotada de 

seu caráter de presentidade, detém a potência do estar em tempo real, do corpo. E a 

presença do artista talvez seja o que de mais imprevisível e provocador se encontre 

na Arte, em todos os tempos.  
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APÊNDICE C 

O analista  

Pussy precisava procurar um analista. Tinha que precisar.  

“Como assim, você escreve? Talvez isso seja um índice de depressão. Existem 

sintomas sutis que, à primeira vista, podem parecer até diversão, até hobbie.”  

Puta que o havia parido, em um português esnobe mesmo, desses de quem 

não escreve por hobbie, mas por profissão, vocação, instinto e vontade. Que tipo de 

cara seria aquele que, em um primeiro encontro, era capaz de falar isso? Também, 

quem mandou dizer verdades, citar que escrevia, que etc e tal. As pessoas não 

lidam bem com a verdade dos outros. Tinha ficado revoltadamente nervosa com a 

atitude do cara; o suficiente para que não quisesse vê-lo nunca mais. Que tipo de 

cara seria aquele? Pior que era médico, psiquiatra...  

Ficou pensando na ignorância robusta do psiquiatra que, ou não estava nem 

um pouco a fim de ter nada com ela e aquilo era um fora meio sutil, eufemista (sua 

palavra preferida) para aqueles mais letrados, aqueles que escrevem; ou estava 

tentando passar uma cantada totalmente profissional, buscando nela, uma nova 

paciente.  

Paciência Pussy, nenhuma das duas intenções era animadora. Até preferiu que 

o cara estivesse tentando angariá-la paciente, afinal, era melhor do que tomar um 

fora eufemista, mesmo para a melhor das poetisas ou escritoras. De qualquer forma, 

a afirmação quase catedrática do cara, um especialista, não saía de sua cabeça. 

Tinha que atestar-se sã, normal (até onde desse). Precisava de uma opinião 

profissional. Só não iria procurar por ele, tinha que ser uma segunda opinião, um 

outro psiquiatra, ou analista, ou psicólogo, ou pai de santo, qualquer figura que lhe 

assinalasse um atestado anti-depressivo de sanidade.  

Também não faria a situação tão mais deprimente a ponto de pagar  

algum idiota para aquilo. Ia em algum especialista de convênio. Procurou o 

nome menos esquisito e mais distante de seu apartamento. E se algum louco da 

vizinhança a encontrasse por lá? Ia querer puxar conversa, discutir as síndromes 

disso e aquilo, ela nem teria assunto. Qual seria seu problema? Escrevia coisas que 

pensava, pensava em coisas que escrevia, pensava em coisas que pensava, vivia 

as coisas que escrevia, escrevia as coisas que vivia... Uma puta de uma louca!  
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O consultório parecia bem organizado, e ninguém na sala de espera. Queria 

que o médico fosse logo abrindo a porta para que ela se escondesse de qualquer 

provável companhia indesejada. Pensou em colocar uma revista na cara, ou um 

saco de papel na cabeça. Qualquer algo que lhe escondesse em identidades.  

A espera foi curta. Uns cinco minutos e já estava entrando na sala do tal 

médico. Bem que ele podia ser interessante... Namorar um psiquiatra talvez fosse 

bom negócio. Ou não... Preferia mesmo um cirurgião plástico.  

- Olá, dona...  

- Pussy, Pussy Jane.  

- Pois não, quais os seus sintomas ou problemas?  

Sintomas, não tinha nenhum; já os problemas insolúveis, nada que uma auto-

análise não resolvesse; só vez ou outra, uns sonhos escabrosos, uns encontros sem 

pé nem cabeça... De resto, considerava-se normal.  

- Bom, na verdade essa idéia de procurar  

psicanalista, ou psiquiatra, desculpa que eu nem sei bem a diferença, veio 

após um comentário que não sei se foi maldoso ou ingênuo mesmo, de um cara com 

que sai há uns dias atrás, sobre essa minha mania de escrever; e pensar tudo que 

sinto sob forma de palavras e literaturas e tal. Uma forma própria de transcrever a 

realidade; traduzi-la em outro algo verossímil, apesar de, por vezes, absurdo; que é 

por isso que eu escrevo, para tentar entender as entrelinhas do que não se entende 

cotidianamente.  

- Huhumm  

- Então, esse cara disse assim de bate-pronto que eu devia ter algum problema 

de depressão pós-parto, ou seja, inato, tanto quanto é essa minha curiosidade, até 

insensata, de tentar entender a vida e seus mecanismos de ação, reação, defesa, 

ataque, enfim... mais ou menos isso aí que me trouxe a seu consultório.  

- Humm, sei, sei...  

- Na verdade, acho que só estou sendo totalmente sincera com um estranho 

sentado à minha frente porque estou certa de que você não está ouvindo porra 

nenhuma do que estou falando... Vim até aqui para tentar entender o porque de o 

cara me dizer aquilo em um primeiro encontro: “você deve estar sofrendo de algum 

tipo sutil de depressão”. Achei aquilo tão anti primeiro-encontro que logo pensei que 

ele queria mesmo é se livrar de mim. Fiquei meio arrasada sabe, não sei se é pior o 
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doutor me constatar como louca, e então eu concluo que ele não queria se livrar de 

mim, estava apenas se preocupando, sendo sincero; ou então o senhor me atestar 

como sã e eu ter que constatar que o cara estava era me dando um fora. Não que 

eu tenha me interessado por ele... só na medida do controlável. Mas ninguém quer 

ser descartada assim, de primeira, ainda mais como louca, não é? Se bem que nem 

me interessaria por um psiquiatra (o cara é psiquiatra). Que tipo de louco quer ser 

psiquiatra, alguém que classifica tudo como patológico? Por que esse hábito de 

pensar demais e traduzir em palavras essas coisas por vezes indizíveis, não é 

considerado arte ou mesmo um dom? Por que tudo tem que ser classificado como 

doença ou patologia? Não que eu esteja colocando à prova o trabalho de vocês que 

são doutores e tal; respeito de forma absoluta tudo isso, respeito as comissões que 

se ganha de laboratório importado para oferecer novidades farmacológicas, respeito 

os honorários caríssimos e os plantões e tal; mas existem doenças e doenças. Se 

alguém tem uma trombose, tudo bem, é uma trombose, vá lá. É constatável, é 

averiguável. Mas síndrome de Peter Pan, de pânico, de toc, tek, sei lá mais; daí, me 

desculpe, já acho meio frescura. Acho até coisa de marketing farmacêutico. Posso 

até parecer meio desconfiada, e sou, até sou; mas não acredito em Papai Noel nem 

Coelhinho da Páscoa, nem que o lobo mau só comeu a vovozinha; seria muita 

ingenuidade suspeitar que apenas químicas resolvem problemas interiores. Eu por 

exemplo, sou testemunho vivo de que nada disso funciona mais do que a vontade 

de mudar. O doutor sabe que eu era gorda, muito gorda? Poderia ter jogado a culpa 

nos pais, na genética, até na dieta fajuta do abacaxi, do chuchu, do salsão com 

melancia. Não teve jeito, doutor, tive mesmo é que fechar a boca. E acho que é por 

isso que eu escrevo também, para aliviar um pouco a língua, porque falo em 

demasia. Foi um mecanismo de defesa que usei para tentar ocupar a boca com 

outra coisa que não comida.  

Ai... Disso, sim, eu tenho uma espécie de pavor: acionar a gorda. Não, gorda 

não. A gorda, não! De jeito nenhum! Falo, falo, falo para não ter qualquer tipo de 

recaída. Dá um medo de voltar a comer enlouquecida que nem antes. Só de pensar 

já engordo... Pior que se diz que a mente é poderosa, e eu acredito. Ouvi de gente 

que não come nada e vira balão. Será que é problema hormonal?  

Ai, me mato! Me mato antes de ser esburacada à celulite. Para que isso não 

aconteça e eu seja pega de surpresa em um ataque de sonambulismo bulímico, ou 
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mesmo sem-vergonhice; ando precavida, contabilizo todas as calorias do dia; e à 

noite, amarro os tornozelos no pé da cama.  

Hoje: 110 de pão + 40 de peru+ banana de 20 cm + mamão ½ xícara+ leite 

desnatado, igual a 460 calorias. Esse peru não era bem aquele de costume; tinha 1 

g a mais de gordura. Passa? Será que passa ou é abuso? Depois tomei iogurte 0% 

de gordura, sem gosto e aditivos; e um maracujá. Acalma e abaixa as taxas de 

açúcar. Para quem já nem tem taxa de açúcar, não faz efeito; mas vai saber... 

Psicologicamente deve funcionar. Vai dizer que isso e sandice, mas é apenas zelo, 

puro zelo. Tudo na ponta do lápis, em caderneta...  

Ah, e depois do iogurte, lá pelas horas de almoço comi frango sem pele e 

salada. Até com zelo a gente come demais. Olha aqui essa conta, passou de 1000 

calorias. Para um dia assim, de bunda sentada no analista... é muito, doutor. O 

senhor se importa se eu der uma corridinha em volta dos móveis, ou caminhar 

mesmo? Vou fazendo a falando, sem problema. Tenho fôlego. Acho que vou 

emendar umas abdominais também. Mil calorias é igual a 3 horas de esteira ou 1 

hora de sexo. Mas daí, vou precisar de uma leve ajudazinha... melhor optar pela 

corridinha mesmo. Melhor não se envolver com psiquiatras, sexo com quem a gente 

conhece demais, não presta...  

Vou falando e fazendo. Sabe que o exercício certo para queimar gordura é 

aquele que você pode ir fazendo e falando; circula mais oxigênio: exercício aeróbio. 

Tá vendo porque toda boqueteira é gorda? Se fizesse o convencional ali, papai-

mamãe mesmo, ia queimar muito mais caloria. Fazendo e falando, doutor. 

Oxigenação, exercício aeróbio.  

Olha só uma boa dica para tapear apetites: cozinhar casca de fruta com 

adoçante, para sobremesa. Casca de banana, casca de laranja. De mamão, então, 

lembra até queijadinha... Para mim, lembra. E alface então, que às vezes tem gosto 

de nozes... Cabeça, cabeça, doutor. Mind Power. Cabeça pode tudo. É por isso que 

eu tenho medo de achar que estou engordando e engordar mesmo. Se alface igual a 

nozes, gordura pode surgir do nada. Tudo pode acontecer...  

Teve um tempo, que ninguém nos ouça, andei tendo uns problemas de 

intestino. É que regime resseca; você fica dias sem cagar; e quando caga... é um 

avestruz. Eu não podia usar banheiro de ninguém, entupia tudo. A solução era levar 

na bolsa um saquinho plástico resgata-bosta para pescar o infeliz yellow submarine. 
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Pelo menos não passava vergonha. Jogava no lixinho, cobria com bastante papel e 

pronto! Saía do banheiro de qualquer lugar com a cara limpa e a bosta desovada. 

Até contente por ter conseguido realizar a maracutaia. Sabe que é boa a sensação 

de enganar os outros; mesmo que eles não saibam? Que tem gente que é enganado 

e sabe; e o traidor sabe que o outro sabe... E é por isso também que prefiro ficar 

sozinha, não se corre esse risco. Sempre que estou me envolvendo com alguém 

lembro da bosta e da satisfação que aquela gambiarra me trazia; caio fora na hora.  

Teve um dia que guardei o tronço na frasqueira Victor Hugo. Quem ia 

desconfiar? E não dizem que merda atrai dinheiro? Então... eu quis levar para casa 

para pesar. É que a balança me acusou 1Kg a mais antes de cagar. Queria conferir: 

ver se a merda é que estava pesando 1 Kg ou se eu tinha engordado. Aquela 

semana lembro de ter abusado. Comi umas maçãs maiores, doce de casca de 

banana. Mas graças a Deus, tinha sido só merda mesmo: 1,020Kg de bosta, no 

ponteiro. Aliviei... Não doutor, o senhor tinha que ver: calibre era isso aqui, ó. Não 

sabia dessas elasticidades de rabo. Não é doença, é? Desculpe, o senhor nem é 

proctologista para entender dessas coisas. Olha só, imagina eu, perguntando para 

um psiquiatra sobre elasticidades de rabo. Esqueci que o seu negócio é cabeça. 

Mas às vezes é tudo um buraco negro só, não é mesmo?   

Cheguei a pensar que fosse anormalidade. Essas coisas eu nem comentei com 

ninguém; que é meio chato, né? Na época, pensei em comprar um cachorro; só para 

por a culpa no coitado. Mas daí teria que levar o cachorro para tudo quanto era 

canto. Ia ter que ser um poodle. Mas que poodle ia cagar daquele tamanho? Capaz 

ficasse mais evidente que eu era a autora dos defuntos. Teria que ter um mastim 

napolitano, no mínimo. Desisti da idéia. Preferi esquecer.  

Hoje eu tenho um cachorro, tamanho micro, mas há tempos dei uma 

maneirada nessa história de verduras refogadas e fibras. Passei a comer muita 

salada e beber litros de água. Sabe que nunca mais tive problema? Foi tirar com a 

mão. Desde então só faço uns cocozinhos; assim, ó, dignos de poodle.  

O senhor acha que animal de estimação para mulher solteira denuncia 

carência afetiva? Conheço tanta solteirona que anda de coleirinha para cima e para 

baixo... Às vezes nem solteirona, mulher casada mesmo, que depois de certa idade 

arranja animal doméstico para distrair a falta de marido. Sempre, sempre a gente 

acaba com cachorro...  
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O que será isso? Bom, eu tenho a teoria de que deve ser falta de sexo, ou 

afeto; que nas alturas de para lá dos 40, sexo já se transformou em afeto, é coisa 

fraternal, quase incestuoso. O marido perdeu a graça ou já debandou. Sexo já foi 

engolido, mastigado, defecado. Bater ovos, só mesmo fazendo bolo de fubá... 

Filhos, que talvez pudessem suprir alguma necessidade nesse sentido, já estão 

cada um da sua vida. Já viraram quase parentes distantes. Só resta o cachorro... Só 

resta passear a coleira. Quem sabe alguém não pergunta o telefone do bichinho? 

Ou não troca receita de ração, remédio para vermes, calendário de vacinas, 

endereço Pet Shop? Quem sabe alguém não convida para bater ovos?  

Acho até boa a idéia de um cachorrinho, já que não vou querer ter filhos... Será 

que é dar muita bandeira? Vai dar na cara que vou estar me sentindo sozinha. Vai 

dar na cara a falta que ele, qualquer ele, faz...  

Ai!! Foi isso que eu falei? O que eu disse agora? Falta de um Ele? Acho 

realmente que meu caso é mais grave do que eu pensava... jamais assumiria isso 

em público, jamais... Uma mulher que chega ao ponto de começar a contar verdades 

demais no analista, sem pré-selecionar nada... Uma mulher dessas tem cura? Já 

perdi toda dignidade... Nem os podres consigo esconder mais... Ou estou totalmente 

louca, ou querendo que você me coma. Desculpe a sinceridade, mas que tipo de 

mulher faz isso? Só pode ser o tipo de mulher perfeita para o tipo de cara que em 

um primeiro encontro me atesta como deprimida crônica; só mesmo um psiquiatra. 

Vai ver o cara fosse mesmo meu par perfeito. Talvez tenha perdido a oportunidade 

de uma vida...  

Se fosse mais resignada, menos opinião própria, mais fêmea que humanos 

direitos, uns peitos de lamber dedão do pé; se fosse dona de casa exemplar... se 

não escrevesse porra nenhum, nem pensasse verossimilhanças em regras do 

absurdo, jamais o psiquiatra do primeiro encontro teria me tratado como uma louca. 

Talvez até estivesse casada com ele, mãe de um filho seu, ou dele mesmo; que, no 

fim, é tudo igual. Mãe só muda de endereço. Logo logo sexo se tornaria afeição e 

eu, talvez, uma mulheres de bater bolo de fubá, cenoura, qualquer um que vá claras 

e gema para compensar a falta de ovos do marido. Mulher de mãos vazias, 

cozinheira de mão cheia... Uma das mulheres de coleirinha.  

Pussy o que está havendo com você??  

Essa porra de terapia não está adiantando nada!  
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O senhor sabe quanto tempo levou para que a mulher alcançasse a posição 

atual, o status de livre, decidida, salários equiparados aos de macho? Sabe? Já 

ouviu dizer dos porta-peitos incendiários, em praça pública? Já leu as teorias 

feministas das gordas lésbicas intelectuais americanas? Admitir-se em pânico, 

descontrolada, obcecada pela observação indecente de um fulano qualquer em 

primeiro encontro, admitir medo de ficar sozinha em idades mais avançadas; é pôr 

tudo água abaixo. É apagar fogo dos sutiens em inquisição; é admitir escravidão 

feminina; quase colocar peito de silicone pra atender ao gosto de calendário de 

borracharia (isso eu já fiz); é transformar as filósofas gordas lésbicas americanas em 

símbolos sexuais do novo milênio! Que diabo eu tô fazendo? Tô pondo a perder 

séculos de feminismo em evolução...  

Estou saindo daqui admitindo amarras submissas e necessidades entranhas 

de aceitar destinos dona de casa. Coisas que, pensei, nem existissem mais em meu 

universo.  

Que tipo de psiquiatra concorda  

com tudo isso e não interna a condenada da paciente? Só mesmo as gordas, 

as esposas e aquelas que cagam como vaca são felizes, porque têm em quem jogar 

a culpa por algum coisa, seja no cachorro do marido, seja no cachorro de coleira. As 

idiotas pseudo feministas como eu deveriam ser queimadas na fogueira! Eu devia 

saber que, cedo ou tarde, não me encaixaria no perfil... Acho que foi o Freud que 

falou (ou desses figurões dos achismos cientificamente comprovados) que a esposa 

vai se transformando em mãe... não quero ser nem uma, nem outra. E quer saber? A 

psiquiatria que se foda!  

E Pussy foi embora, expressivamente irritada, sob o olhar interrogativo do 

psiquiatra, ocupado com seu livro de palavras cruzadas.  

- Qual mesmo o nome do diretor daquele filme “Coisas que você sempre quis 

saber sobre sexo, mas nunca teve coragem de perguntar”?  

- Todo psiquiatra é assim, meio viado? - Pussy teve que perguntar, apesar de 

não obter resposta do viado do analista. Mas só podiam ser. Passara horas 

confessionais com o cara e ele nem a olhara de um jeito diferente. Tal qual o outro, o 

psiquiatra do primeiro encontro desastroso, este a fizera sentir-se humilhadamente 

insana, de um jeito nada wild, nem selvagem; de um jeito que fez com que Pussy o 

classificasse como intrepável. Psiquiatras só podiam ser viados.  
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Pussy era péssima com nomes, mas quando alcançou a porta de saída do 

consultório, inexplicavelmente, se lembrou o nome do cineasta:  

- É Woody Allen.  

É... Talvez o único tipo de homem capaz de encaixar-se em suas histórias sem 

pé nem cabeça, e responder às perguntas sem reposta que ela teimava em 

colecionar, fosse mesmo um cineasta. Um cineasta... Quem sabe? Será que eles 

também atendiam em consultório?   

Figura 119: imagem do vídeo “O analista” 

Fonte: arquivo pessoal - Canal youtube Pussy Jane Allsteam outu.be/N1HZHM2cpLY 


