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Colocar em discussão os conceitos que definem a arte da performance é colocar-se em espaço 
de risco. Risco que presentifica-se no corpo daquele que a faz, mas também em sua prática de 
pensamento. Refletir sobre a performance-pensamento é colocar-se em espaço performático, 
arriscar-se em espaços que a primeira vista parecem improváveis, mas logo tornam-se 
possíveis pela potência carregada nos gestos. É partindo do universo do possível, e, portanto, 
virtual, por ser múltiplo em sua possibilidade de atualizar-se, que reclamamos por uma 
atualização do termo “performance”, a partir de uma re-apropriação brasileira. Debruçamo-
nos sobre o corpo desta arte, a fim de formular termos-invenções que a enfatizem enquanto 
potência em devir. Esse trabalho constitui-se como documento inventivo, ao evocar os 
conceitos: performação e ato-ação. 

Palavras chaves: performação, corpo, afecção, resistência.  

 

O devir constitui a performance art enquanto linguagem que vagueia entre outras tantas 

linguagens. Esta que é constante vir a ser; composições de cacos de artes plásticas, cênicas, 

sonoras. “O devir é sempre de uma ordem outra que a da filiação. Ele é da ordem da aliança. 

(DELEUZE e GUATTARI, 2005, p.19)”. Afirmar o devir como traço da performance art é 

estender o território na desterritorialização de outros domínios (música, pintura, dança, vídeo, 

poesia, teatro), que logo são reterritorializados na performação. De outro modo, desatualiza as 

diversas linguagens artísticas e constitui-se como arte que se quer virtual, por não atualizar-se 

em formas fixas. É por negar o fixo que propomos este documento inventivo sobre a 

performance art.  

 

Não buscamos um consenso, sobre uma possível re-apropriação do termo performance para 

uma nominação em língua portuguesa, e sim o dissenso, nas fendas que se criam como outros 

modos de se relacionar. Dissenso criado por diversos artistas que buscaram conceitos variados 

para suas ações performáticas: Joseph Beuys as chama de aktion; Wolf Vostell, de dé-collage; 

Brecht, de event; Kaprow, de happening; Claes Oldemburg usa pela primeira vez o termo 

performance (in GLUSBERG, 1994, p.34). François Pluchart faz a seguinte crítica: “Se a 

expressão arte corporal tem o mérito de manter a questão do corpo no interior do domínio da 

arte, a palavra performance gerou os piores mal entendidos” (PLUCHART, 1983, p. 43). 

Cada um destes artistas e teóricos buscaram um modo de se relacionar com a performance 

art. Evocamos então os seguintes termos-invenções: performação, ato-ação e corpo em obra. 



Propor outros modos de virtualização para o termo é persegui-lo com invenção, mas antes de 

falar sobre o termo-invenção, faz-se necessário falar do termo-vigente. 

 

Preâmbulos para a invenção: performance x performação 

 

Performance em inglês é um termo amplo que pode significar qualquer ação com ou sem 

intenção artística, perante uma audiência ou não, seja em musicais, danças, recitais poéticos 

ou teatros. Assim, a palavra performance denota o desempenho em qualquer ação realizada, 

como na performance de um motorista, ou the performance machine. No Brasil, a 

performance art é referida majoritariamente por performance, ainda que sua tradução seja 

“arte da performance”. Performance: 1. execução, desempenho. 2. atuação (de artista, atleta 

etc.) (MICHAELIS, 2009, p.93).  

 

No Brasil, muitos utilizam “atuação” para caracterizar a performance, apontamos Renato 

Cohen como um dos que defendem o ato da performance enquanto atuação. A língua inglesa 

admite o verbo to perform, o mesmo não ocorre em língua portuguesa. Razão pela qual 

referimo-nos ao ato da performance como atuação ou como “performar”. O performar é 

termo-invenção que anteriormente não existia na língua portuguesa. Contudo, a palavra 

“atuação” deve ser a primeira que se atribui à performance art? A palavra “performance” é a 

mais indicada para definir uma arte que não se quer aprisionar em significações? Evocamos 

os termos performação e ato-ação, a fim de enfatizar os seguintes aspectos: o performer como 

presença de si mesmo, o afecto-encontro, a força política do corpo enquanto resistência. 

 

O ato-ação: performação e Spinoza 

 

A palavra performação deseja aproximar-se da imagem da ação performática, do não 

desempenho. “Às vezes o nome de um objeto substitui uma imagem. Uma palavra pode tomar 

o lugar de um objeto na realidade. Uma imagem pode tomar o lugar de uma palavra numa 

proposição” (FOUCAULT, 2003, p.47). O nome confunde-se com a imagem; a performação 

implica na poética do ato-ação, o corpo como acontecimento afetivo e político. 

 

Glusberg defende uma retórica da ação e do movimento: “O desenvolvimento de uma ação 

com o corpo, na arte, demanda, por um lado, uma perspectiva multidisciplinar e uma 

concepção de retórica que é totalmente diferente da tradicional: uma retórica da ação e do 



movimento” (GLUSBERG, 1994, p.64). Para Medeiros; “Assim, entende-se performance 

como arte-ação, o ato tornado arte, a arte tornada ação” (MEDEIROS, 2007, p.112). Para o 

performero mexicano Guillerme Gomes Peña “Lidamos com la ‘presencia’ y la actitud 

desafiante en oposición a la ‘representácion’ o la profundidad psicológica; com el ‘estar aqui’ 

en el espacio en oposición al ‘actuar’ o fingir que somos o estamos siendo” (PEÑA, 2005). 

Evocar o ato-ação é também aproximar-se do pensamento de Beuys acerca da aktion, da 

escultura social que reivindica uma estética investida de ética e política. Preferimos então, 

referirmos ao “ato-ação” e não à atuação do performer. 

 

Enfatizamos a ação a partir dos escritos de Spinoza sobre o conatus. O conatus é alma e 

corpo, é o nexo entre o espírito (idéias) e a extensão (corpo). É o ser integrado, não 

dicotomizado entre corpo e espírito, nas palavras do filósofo é o “Esforço para perseverar na 

existência”. Assim, o conatus relaciona-se à potência em existência, razão pela qual a “ação” 

é de fundamental importância para a filosofia spinoziana, já que a ação em Spinoza consiste 

em apropriar-se de todas as causas exteriores que aumentem o poder do conatus. Esta ação 

liga-se ao desejo, pois o desejo é a tendência do conatus a fazer algo que aumente sua força. 

Assim, o desejo de ação almeja a potencialização do conatus. Sobre o ato, Spinoza afirma na 

proposição XIII do livro II da Ética: “O objeto da idéia que constitui a alma humana é o 

corpo, ou seja, um modo determinado da extensão, existente em ato e não em outra coisa” 

(1661-1675). O ato que faz existir o corpo em seu estado mais elementar, e, portanto, afasta a 

parte extensa (corpo) da noção de representação do corpo e vai em direção à noção de afecção 

com o corpo.  

 

A afecção é em relação com o outro; performação e participação. O poder de ser afectado 

apresenta-se então como potência de agir que aumenta o poder do conatus. Para Spinoza, o 

poder do corpo liga-se a relação com outros corpos, a capacidade de afectar e ser afectado nos 

emcontros. A performação abarca a participação do outro a partir do conceito de afecção, 

citamos algumas experiências coletivas de grupos performáticos brasileiros; Corpos 

Informáticos (Brasília), Mesa de Luz (Brasília), Grupo Empreza (Goiânia), Grupo UM (Rio 

de Janeiro), Catadores de Sonhos (São Paulo), Performático Subterrâneo (São Paulo), Grupo 

HÁ (São Paulo), Zaratruta (São Paulo), Rés do Chão (Rio de Janeiro), Coletivo OSSO 

(Salvador). 

 



O sujeito de ação, em Spinoza, é um sujeito político que age para substituir um afecto passivo 

por um afecto potente.  Os sujeitos afirmam-se em sua não passividade, pois tem a capacidade 

de aumentar ou diminuir o seu conatus, a sua força inventiva, a sua resistência à 

despotencialização. Assim, relacionamos a política do affectum viribus (força dos afectos) à 

performação.  Vivemos numa sociedade hiperindustrial que se constrói a partir do consumo. 

Visando o consumo modela-se um corpo social que ás vezes não nos damos conta. A 

performação trata deste aspecto social do corpo, por ser corpo e se fazer na carne. A 

performação quebra os espelhos que refletem e multiplicam os corpos passivos e 

condicionados. Citamos Antonio Manoel que em 1970 propõe o próprio corpo como obra, no 

Salão de Arte Moderna (MAM/RJ). “O corpo é a Obra” questionava os critérios de seleção e 

julgamento das obras de arte.  A proposta foi recusada pelo júri e o artista aparece nú na 

abertura do Salão, o ato passa a ter um caráter político, um protesto contra o sistema de 

legitimação artística. Em Fuzilamento, Marcelo Cidade (2002) encontra-se nú em frente a 

uma parede, enquanto lê em voz alta nomes de pessoas e movimentos revolucionários, o 

público arremessa porções de concreto úmido. Em 2004 Marco Paulo Rolla se coloca nú 

dentro de um fogão, refletindo sobre o “desejo deformado pelo mercado tecnológico” 

(ROLLA, 2006). Além de Perecível, da própria autora, em que percorre as ruas com o corpo 

coberto de carcaças de boi e expõe-se em bancas de feira, questionando a mercantilização do 

corpo.  

 

Tendências em movimento 
 
 

A performação reclama pela co-laboração, pela multidão e troca intersubjetiva, em ato-ação 

que compõem-se como encontro entre espaços performáticos e  políticos. No toque dos 

afectos, entre corpos investidos de ética e estética, performers expõem seus corpos como 

ambiências de resistência. Afirmamos a força inventiva como modo de se relacionar com a 

performação.  

 

Referências bibliográgicas 

COHEN, Renato. Performance como Linguagem. São Paulo: Perspectiva, 2004.  
DAVES, Patrice. Dicionário de Teatro. São Paulo: Perspectiva, 2005. 
DELEUZE, Gilles e GUATTARI. Felix. Mil Platôs vol. 1. Rio de Janeiro: Ed.34, 1995. 
GLUSBERG, Jorge. A arte da Performance. São Paulo: Debates, 2005. 
MEDEIROS, Aisthesis. Brasília: PPG Arte-UNB, 2005.  
MICHAELIS. Dicionário Inglês. São Paulo: Melhoramentos, 2009.                                                                                                                          
PEÑA, Guilhermo Gómez. En defensa del Arte Del Performance in Horizontes 



  Antropológicos no 24. Porto alegre: Editora do PPG- Antropologia da UFRS, 2005.  
SPINOSA, Benedictus de. Ética. São Paulo: Brasiliense, 2008. 
PLUCHART , François. L’art corporel.  Paris, Images 2, col. Mise au point sur l’art              
      actuel, 1983. 
ROLLA, Marco Paulo. Dissertação de Mestrado. Minas Gerais, 2006.  
*Contato: larissa.contato@gmail.com/www.larissaferreira.multiply.com 


