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 Notas para uma  
sociedade da performance:  

sobre dança, esportes, 
museus e seus usos

Bojana Cvejić 

Preâmbulo: depois do espetáculo
E se Guy Debord ressuscitasse para reescre-

ver o seu A sociedade do espetáculo na forma 

atual do capitalismo, caracterizada como neoli-

beral e pós-Fordista, envolvendo as noções de 

experiência e serviço (economia), bem como 

de conhecimento (produção)?1 No meu exer-

cício imaginário de um panfleto teórico para 

2014, Debord poderia muito bem abrir mão 

dos conceitos de “imagem” e “representação” 

e substituí-los por “performance”. Para Debord, 

o espetáculo designa um grau de acumulação 

de capital e de fetichismo de commodity que 

media toda a experiência e todas as relações 

sociais através das imagens.2 Mas, como uma 

ideia cartesiana mais antiga, o espetáculo pri-

vilegia uma visão perspectivada a partir de um 

certo ponto de vista. Ele guarda uma distância 

do objeto observado, assim como um diálogo 

especular, através do qual o olhar do especta-

dor é refletido de volta pelo objeto observado 

à consciência do sujeito. Talvez o paradigma 

do espetáculo, centrado no olhar, não possa 

mais descrever precisamente o que é viver em 

condições neoliberais.3 A propensão ao olhar 

pressupõe um olhar da mente, que é desligado 

do corpo, em co-presença com outros obser-

vadores, testemunhas que não apenas assistem 

ao espetáculo, mas que também estão de olho 

na aparência dos outros. Em uma palavra, uma 

esfera pública que também é espaço de atores 

e espectadores e que tem visibilidade demais.

Uma noção mais adequada aos dias de hoje 

para descrever um modo de operação pós-

1. Guy Debord, A sociedade do espetáculo (La Société du 
spectacle, first edition Paris: Buchet/Chastel, 1967); Joseph 

Pine and James Gilmore, The Experience Economy (Boston: 

Harvard Business School Press, 1999).

2.  “The spectacle is capital to such a degree of accumula-

tion that it becomes an image,” parágrafo 34 em The So-
ciety of the Spectacle. Disponível em https://www.marxists.

org/reference/archive/debord/society.htm (acessado em 

novembro de 2014)

3. “The spectacle inherits all the weaknesses of the Wes-

tern philosophical project which undertook to comprehend 

activity in terms of the categories of seeing,” parágrafo 

19 em The Society of the Spectacle. Op. cit. (acessado em 

novembro de 2014)

Eszter Salamon em Melodrama
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cartesiano, enraizado na cultura anglo-ameri-

cana do pragmatismo, da democracia liberal 

e do eclipse do público, seria a noção de per-

formance. Esta sugestão não é nada original, 

tendo em vista que em 2001 o estudo de Jon 

MacKenzie intitulado Perform or Else: From 

Discipline to Performance  formulava a impo-

sição da performance e da performatividade 

como um novo nome para a sociedade de con-

trole. McKenzie desenvolveu uma concepção 

administrativa de três domínios da performa-

tividade global (cultural, tecnológico e organi-

zacional) em uma fórmula tripartida em efici-

ência, eficácia e efetividade. A razão pela qual 

a nossa indagação pode ser válida novamente, 

eu afirmo, é que ao longo da última década, 

aproximadamente, a performance tornou-se 

um conceito mais espesso que aquele contem-

plado na concepção de McKenzie. Além disso, 

a palavra “performance”, em sua curta história, 

desvenda a variedade da noção de “perfor-

mance”, maleável de acordo com o uso. A 

noção que prevalece atualmente sustenta que 

a performance traz consigo a força de uma 

crítica da razão instrumental, uma determina-

da ordem teleológica dos meios e dos fins, na 

qual se entende o ato de performar como algo 

motivado por um impulso capitalista de mos-

trar que alguém ou alguma coisa sempre pode 

ir mais longe e ter um desempenho melhor. No 

entanto, ela não nos deixa cínicos. Ela mostra 

uma cuidadosa ideia de ambivalência, que nos 

força a considerar, em cada situação específica 

e em diversos registros ao mesmo tempo (on-

tológico, político, econômico e assim por dian-

te) qual é a questão da performance, e o quê, 

como, para quem e por quê a performance faz 

o que faz: constrange, normatiza, monitora, 

permite ou inventa.

Assim, concluindo este preâmbulo, uma socie-

dade da performance, diferentemente da soci-

edade do espetáculo, implica outro mecanismo 

ideológico, afastado do regime ocular da cons-

ciência falsa ou da cegueira, da imagem ou da 

fala distorcida, na direção de um fazer e mos-

trar que faz consciente, autossupervisionado 

e recorporalizado.4 O ato de performar como 

um fazer não privilegia um sentido em detri-

mento do outro, mas significa um movimento 

ritualizado baseado no poder psicossocial da 

corporalização, o grau afetivo-experiencial da 

expressão persuasiva pela qual o sujeito en-

contra um sentido mais real do si-mesmo. Se 

reavivarmos a ideia proscrita de ideologia e de-

sembaraçá-la da ideia de crença, então conferi-

mos à performance a função de um sistema de 

adiamento que mantém a descrença em movi-

mento. A exibição de um mero funcionamento 

como ritual corporalizado produz sentido e 

valor para além da crença. Com isso, o meca-

nismo performativo distorce causas em efeitos 

de um modo circular: Porque estamos fazendo 

alguma coisa nós acreditamos nessa coisa. Ou 

enquanto fazemos esta coisa, acreditamos que 

há algo que nos faz fazê-la. 

Nota #1: homo performans 
O legado familiar do construcionismo social tem 

sido uma concepção de sujeito constituído ex-

ternamente, como um sujeito social em relação 

a outros. Assim, diversos conceitos forjados na 

aproximação entre o teatro e a performance ser-

viram à antropologia social e à teoria crítica des-

de os anos 1950 para descrever a constituição 

performativa do si-mesmo: hábitos e técnicas 

do corpo (Pierre Bourdieu, Marcel Mauss), o pa-

pel social na apresentação do si-mesmo na vida 

cotidiana (Erving Goffman), o homem como 

ator (Richard Sennett), ou a construção da iden-

tidade através do ato de fala (Judith Butler). 

Então nos perguntamos: O que mais pode ser 

oferecido pelo homo performans hoje? O fato de 

4. Aqui, me refiro à fórmula-chave na teoria da performan-

ce de Richard Schechner, a distinção entre o conceito de 

fazer, que se refere a todas as ações humanas, inclusive o 

comportamento da vida cotidiana, e mostrar que faz, que se 

refere à performance, tanto na arte quanto em outras situa-

ções. (2006:22). “According to him, showing doing does not 

mean that the performed act is fictional, insincere, or fake, 

but (only) that the performing subject is aware that she is 

performing; so she points to it, emphasizes, and stresses 

it for those observing her,” Bojana Cvejić e Ana Vujanović, 
Public Sphere by Performance (Berlin: b_books, 2012), 29.
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que o si-mesmo aparece na performance, tanto 

na esfera pública quanto na esfera privada, não 

é algo que podemos contestar, mas o que é dife-

rente hoje merece atenção. Em vez de fazermos 

uma crítica relativista do indivíduo autônomo e 

autodeterminado que marcou a modernidade, 

talvez seja mais relevante investigarmos como 

a performance mantém e legitima o si-mesmo 

hoje e, além disso, o que a performatividade do 

sujeito abrange e como ela é naturalizada.

Se, por um momento, nos permitirmos uma 

digressão pela etimologia da palavra “perfor-

mance”, somos direcionados para suas raízes 

francesas (século XIV) a partir das quais ela vai 

se tornar essencialmente uma palavra inglesa. 

No francês anglo-normando, “parfourmer” re-

sulta da contração entre “par” (através, para 

completar) e “fournir” (fornecer, prover). Seu 

parente mais próximo no francês moderno é 

“parfaire” (completar, terminar), um verbo mais 

comumente usado no particípio passado (“par-

fait”, no sentido de perfeito), ou em uma ex-

pressão comum, “parfaire sa technique” (aper-

feiçoar uma técnica). Outra relação pode ser 

estabelecida com “form” como em “formation”, 

sugerindo o efeito formativo da ação. Com 

isso, podemos traçar três linhas de significação 

a partir da etimologia da performance: primei-

ro, que a performance é uma ação, segundo, 

que o seu valor instrumental consiste na forma-

ção de algo através do fazer, e terceiro, que a 

formação implica perfeição.

Na França, antes de 1876, a palavra era reser-

vada para corridas de cavalo. Bernard Stiegler 

observa o que significa a performatividade 

da corrida de cavalo: o animal é treinado para 

correr até o seu limite; o seu corpo é trans-

formado, ou seja, cultivado e esculpido para 

atingir um resultado. No começo do século XX, 

a performatividade se aplica à máquina através 

do carro, e em 1924, como Stiegler observa, 

ela se volta para os humanos em conjunto com 

a máquina - o jóquei, o piloto de Fórmula 1, 

o jogador de vídeo-game. A performativida-

de está relacionada a estabelecer um recor-

de, ou a alcançar um resultado excepcional 

(2004:209-210). Assim, pode-se concluir que a 

performatividade denota transformação como 

perfeição: a dimensão quantitativa deste pro-

cesso - que podemos chamar de treinamento 

- deve engendrar uma mudança qualitativa, 

uma diferença melhor. Quando Jean-François 

Lyotard determinou a condição pós-moderna 

pela performatividade do conhecimento, ele 

interpretou o ato de fala de J. L. Austin - um 

falar que é um fazer e uma elocução, uma ação 

que tem um efeito em determinada situação 

da fala - como a capacidade do conhecimento 

para transformar o mundo. O conhecimento é 

performativo quando é quantificável, prestan-

do-se à indústria e aos negócios.

Se a performatividade implica uma capacidade 

que supera a mera competência, como estabe-

lecido na linguística (Noam Chomsky), a per-

formatividade como modelo de ação no capi-

talismo neoliberal significa muito mais que agir 

em conformidade com as convenções. Trata-se 

do empreendimento criativo entendido como 

uma combinação de iniciativa e engenhosida-

de. Tal capacidade parece explicar melhor a 

administração de negócios e, no entanto, ela 

dá substância à energia mesma da ação.

Eu sou performativo na medida em que posso 

perceber isso por mim mesmo e posso mostrar 

aos outros como estou performando, tornando 

visível assim o efeito da minha performance. 

Vamos deixar para depois a segunda parte des-

ta fórmula, que postula o efeito como objeto da 

performance. Agora, quero olhar para o quem, o 

como e o porquê deste sujeito da performance 

que se autoconstitui. Se há uma atribuição pela 

qual a noção de autoidentidade se estabelece 

através da performance, esta seria a intensida-

de. Uma questão muito lamentada na crítica do 

trabalho imaterial tem sido a autoexploração 

do trabalhador freelancer. Estendendo constan-

temente o trabalho a horas não-remuneradas, 

a freelancer é aquela que investe a si mesma 

na atividade para além da medida. Mesmo que 

possa ser aplicada a qualquer profissão exercida 
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de modo independente (freelance), ela é vista 

mais comumente na imagem da artista dedica-

da que também faria o trabalho sem o dinheiro, 

que opera nos extremos tensos do excesso e 

da falta. Às vezes isto é lido como um sinal de-

sesperado de precariedade, ou celebrado como 

generosidade esforçada: esta pessoa performa-

tiva dá muito de si. Esta descrição se encaixa 

melhor na performatividade da artista. Mas da 

perspectiva da própria noção de si-mesmo do 

sujeito, a prática de atividades físicas como em 

esportes radicais, o que também se chama de 

esporte de ação ou de aventura (caminhada de 

longa distância, escalada, rafting em rios, para-

pente, etc.), é uma parábola sobre a experiência 

da intensidade como autoperformance.5

Podemos nos perguntar o que é tão peculiar 

na mistura sublime de medo e prazer ostenta-

do por pessoas como Mike Horn, explorador e 

aventureiro, ele mesmo uma celebridade con-

temporânea. “Eu odeio a guerra, mas acho que 

ela me preparou para o que eu faço hoje”, ele 

comenta sobre o serviço militar. “Eu só tinha 

dezoito anos quando descobri que uma pessoa 

faz qualquer coisa para permanecer viva.” 6 Nas 

democracias liberais do Ocidente, nas quais as 

guerras se transformaram em conflitos de baixa 

intensidade infinitamente prolongados, os sujei-

tos, especialmente os homens de classe média, 

procuram situações que suplantam a noção de 

perigo e risco da guerra na confrontação dire-

ta com o que se chama de natureza extrema. 

O discurso nas descrições destes praticantes 

traz matizes românticos: o sentido do si-mes-

mo é intensificado em transcendência através 

da imersão numa situação difícil na qual, de 

maneira brutal, os sentidos do sujeito são des-

regulados para além da sensibilidade, numa 

fusão com o mundo, o que resulta na alteração 

da consciência do sujeito. As justificativas mo-

5. Para uma excelente discussão sobre performatividade 

em esportes radicais, ver David Le Breton, “Performances et 

passions du risque,” in La performance, une nouvelle idéolo-

gie?, (Paris: La Découverte, 2004), 103– 18.

6. Declarações tiradas do site oficial do esportista: http://

www.mikehorn.com/ (acessado em 14 de novembro de 2014).

rais declaradas nestas descrições lembram a 

burguesia romântica reclusa, que se afasta da 

sociedade corrupta e se esconde na natureza: 

há mais sinceridade e valor pessoal no combate 

à natureza, mitologizada aqui como lugar puro 

e sagrado, do que na luta contra a hipocrisia 

das relações sociais e dos falsos indivíduos. A 

resistência dura e árdua, sem contar com o so-

frimento, emparelha a trajetória da conquista 

dos limites de uma pessoa com o medo esqui-

zoide capitalista do inimigo dentro do próprio 

corpo, um perigo à espreita dentro da pessoa, 

que pode impedir o seu crescimento e o seu 

sucesso. O que estou retratando aqui é uma 

versão contemporânea do “julgamento por pro-

vação” judaico-cristão, o ritual de julgamento 

no qual a culpa ou a inocência do acusado era 

determinada pela sujeição deste a uma expe-

riência desagradável, comumente perigosa. A 

diferença para esta prática ancestral está na sua 

identidade de jogo da verdade no sentido de 

Foucault, um modo de ação que um indivíduo 

impõe voluntariamente a si mesmo e que ele ou 

ela usa para produzir a sua subjetividade. Em-

bora a pessoa aplique a provação sobre si mes-

mo por vontade própria. Como experimentação 

radical de recursos pessoais de resistência, for-

ça e coragem, este também é um exercício de 

autoavaliação na aposta entre a capacidade e a 

oportunidade de uma pessoa, ou a sua sorte. O 

domínio sobre o seu destino faz com que o su-

jeito olhe para si mesmo tanto como um profis-

sional quanto como um sujeito eleito pela sorte.

Outra diferença marcante aqui, comparada 

com as técnicas mais antigas do si-mesmo, 

radicada no estudo de Michel Foucault sobre 

as antigas práticas greco-romanas e medievais 

do cuidado de si7, é uma redução ao teste de 

7. Michel Foucault, Essential Works of Foucault 1954–1984, 

eds. Paul Rabinow and Nikolas Rose (London: Penguin, 

2000), esp. vol. 1 and Truth,” 87–92; “The Hermeneutic of the 

Subject,” 93–106; “Sexuality and Solitude,” 175–84; “Self Wri-

ting,” , “Subjectivity 207–22; “On the Genealogy of Ethics: 

An Overview of Work in Progress,” 253–80; e “The Ethics 

of the Concern for Self as a Practice of Freedom,” 281–302. 

Michel Foucault, “Technologies of the Self,” in Technolo-
gies of the Self: A Seminar with Michel Foucault, eds. Huck 

AF_livro_AdF14_10.indd   32 12/06/15   14:41



33  |  Notas para uma Sociedade da Performance

um limite físico estrito. A experiência física de 

uma queda livre de paraquedas, por exemplo, 

parece mais real que a exploração, feita por um 

sujeito, dos limites das situações políticas e cul-

turais. A prioridade ontológica da verdade física 

não pode ser transferida para o encanto atem-

poral da aventura: a provação de submeter-se 

a um teste de resistência sob o risco de perder 

a vida traz consigo o troféu da sobrevivência e 

um sentido reforçado de garantia de vida. No 

raciocínio dos praticantes, isto propicia a eles a 

evidência da verdade, a prova física de um sen-

timento intensificado de presença no mundo. 

Portanto, este é um mecanismo que confere 

uma legitimação pessoal que está fora da soci-

edade para aqueles que buscam tal legitimação 

numa confrontação solitária com a natureza.

Viver apenas não é o suficiente. É preciso sentir 

a existência. Ou, num tom menos sentimental, 

poderíamos dizer que viver bem a vida requer 

justificativa por meio da prova. Mostrar que faz 

não depende em última análise da plateia ou 

do público para a sua legitimação; a legitima-

ção está antes de mais nada no autojulgamen-

to que a pessoa estabelece com relação a si 

mesma, no confronto de si com uma evidência 

da verdade, ou seja, uma performance que é 

boa segundo os parâmetros de quem perfor-

ma. A autolegitimação pela performance é por-

tanto um jogo da verdade do qual se pode tirar 

duas conclusões de ordens diferentes. Da pers-

pectiva da antropologia social, a relação consi-

go mesmo não é uma questão de vaidade nar-

cisista, mas algo que vem do medo obsessivo 

de não ter valor suficiente e da esperança de, 

com mais esforço, ser mais valorizado. De uma 

perspectiva mais geral, embora não menos 

política, as performances de si-mesmo hoje em 

dia apontam para uma incerteza ontológica do 

sujeito (social humano): certamente, o sujeito 

nunca poderia simplesmente ser visto como ele 

mesmo ou ela mesma, incondicionalmente. Em 

tempos de capitalismo neoliberal e do uso ex-

Gutmann, Patrick H. Hutton, and Luther M. Martin (London: 

Tavistock, 1988), 16–49.

cessivo de aparatos de autocontrole, como as 

mídias sociais, esta condição pode ser descrita 

como uma suposição ontológica negativa de 

falta de realização. As pessoas veem a si mes-

mas, por definição, como não realizadoras. Ao 

contrário do famoso dito de Jean-Luc Godard, 

“A nós nos é dado o positivo para fazermos o 

negativo” 8, o negativo é o ponto de partida 

do qual a existência deve ser merecida, suas 

provas acumuladas e avaliadas; e assim a pes-

soa pode finalmente estar completa. Embora a 

posição que eu estou apresentando aqui me-

reça uma investigação genealógica mais séria 

no que concerne à medida da reformulação do 

individualismo na tradição da ética protestante 

do trabalho no contexto da democracia liberal 

ocidental, por enquanto vamos tomar o seu 

valor como uma proposição convincente sobre 

o fundamento ontológico da autoperformance.

Intermezzo #1: o museu do si-mesmo
Em 2010, a Organização de Desenvolvimento 

Hipotético (HDO - Hypothetical Development 

Organization) lançou na cidade de Nova Or-

leans uma série de projetos de “restaurações” 

de edifícios que estavam fora de uso. Dife-

rentemente de uma construtora que procura 

oportunidades comerciais, a HDO se dedica 

a uma espécie de retórica visual que imagina 

o desenvolvimento urbano: uma imagem que 

conta uma história alternativa para um futuro 

desejável, apesar de não necessariamente fac-

tível, em um lugar abandonado.

Em um dos cartazes afixados em um edifício no 

centro de Nova Orleans, próximo a museus e 

galerias, a HDO apresenta o Museu do si-mes-

mo. O projeto é descrito da seguinte maneira:

8. Godard diz: “Le positif nous est donné dès la naissance, 

le négatif, c’est à nous de le faire!” Robert Maggiori, “Quand 

j’ai commencé à faire des films, j’avais zéro an,” an interview 

with Jean-Luc Godard, Libération, May 15, 2004, http://next.

liberation.fr/cinema/2004/05/15/quand-j-ai-commence- a-

-faire-des-films-j-avais-zero-an_479637 (acessado em 14 de 

novembro de 2014). 
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“Hipoteticamente, esta poderia ser a sede de 

um museu dedicado à figura mais importante 

do nosso tempo, o si-mesmo. Toda a fachada, 

as duas janelas e paredes externas serão feitas 

de espelhos. Montada na frente do prédio e 

avançando para a calçada, uma grande escul-

tura em 3D representa o ícone de “curtir” (no 

qual as pessoas clicam quando “curtem” o seu 

status no Facebook). Esta escultura funcionaria 

como um monumento público adequado; se 

estes monumentos (que comumente honram 

heróis do movimento dos Direitos Civis ou da 

Guerra Civil) formam uma espécie de inventário 

público do que é importante para uma comuni-

dade, então certamente é hora de memorializar 

a aprovação do si-mesmo por desconhecidos 

abstratos. Você vai curtir este museu!” 9

É o que diz a breve descrição desta restauração. 

Nota #2: a exposição do solo  
de dança: da sala de espetáculos 
para o museu
Quando os museus de arte moderna e con-

temporânea acomodam performances, e cada 

vez mais a dança, podemos nos perguntar 

mais uma vez o seguinte: Quem e qual é a 

questão da performance? O que é o público 

ensaiado pela performance? Como as perfor-

mances - especialmente as coreográficas - que 

envolvem os visitantes de uma maneira dife-

rente dos objetos de arte servem ao objetivo 

político dos museus de se renovarem enquan-

to espaços públicos? A minha hipótese de 

trabalho é a de que os abrangentes esforços 

de vários tipos - de projetos de arte a concei-

tos curatoriais e campanhas publicitárias em 

museus - fazem as pessoas, os visitantes tanto 

quanto os performers, parecerem indivíduos 

que performam a si mesmos, privatizando 

o desejo destas pessoas nas expressões da 

preocupação do indivíduo com a experiência 

do si-mesmo. Em uma palavra, estes projetos 

9. O projeto The Museum of the Self é apresentado em: 

http://hypotheticaldevelopment.com/devmots.html (acessa-

do em 14 de novembro de 2014).

reforçam uma ontologia individualista por 

conta da sua produção de subjetividade, que 

é esteticamente intensificada e que impregna 

o público com a autoexpressão de uma pro-

veniência privada. Eu sugiro que se observe 

a questão pela ótica de um formato muito 

conhecido de performance, o gênero do solo 

de dança. O solo de dança vai funcionar aqui 

como um instrumento de análise e um modelo 

para investigar a performance de si na institui-

ção pública que é o museu. E, para começar, 

eu vou separar as operações na história e na 

poética do solo de dança, visto por uma ge-

nealogia global embora ainda primeiramente 

euro-americana, que atualiza a autoperforman-

ce em um âmbito social público-privado hoje.

Primeiro, é graças à educação na dança, ba-

seada no legado da dança moderna do início 

século XX, que o solo é enxertado como jogo 

da verdade: O solo é um formato padrão no 

qual os dançarinos e coreógrafos são treina-

dos para usar o próprio corpo como instru-

mento de expressão que se refere ao si-mes-

mo individual deles, que é determinado pela 

compulsão interna de se mover que o dançari-

no tem. O foco da expressão pode mudar para 

normal, estilístico, técnico, conceitual, ou para 

quaisquer preocupações externas à suposta 

natureza emocional inerente ao movimento. 

Mas o ponto principal desta doxa é que estas 

preocupações são todas entendidas como 

pertencentes ao si-mesmo do dançarino, que 

indexa sua assinatura pessoal. Em um solo, o 

ato de comunicação íntimo e privado consiste 

em uma situação na qual o dançarino parece, 

em primeiro lugar, revelar a sua arte por ela 

mesma, como ela mesma, na qual outros têm 

permissão para observá-la como a emergên-

cia da descoberta. Rebecca Schneider, teóri-

ca da performance, qualificou isto como um 

“gesto humano preciso” de “natureza irrepetí-

vel e inabordável” que “resgata origem, origi-

nalidade e autenticidade.” (2004:33)

No centro deste intimismo está o que Jacques 

Derrida analisou sob os termos de autoafecção 
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e metafísica da presença, remetendo sempre a 

um gênero que é próximo ao solo, pois o solo 

é muitas vezes atravessado por seus elementos 

- a autobiografia - como a instância perfeita da 

autoafecção como autorrelação.10 Desvendan-

do o que a autorrelação ocasiona no solo de 

dança em termos derridianos: a performance 

solo envolve a autoafecção como uma forma 

de autorreferencialidade que ocorre quando 

alguém se afeta, quando a afecção coincide 

com o afetado e o corpo é a fonte, o material 

e o instrumento do movimento. Isto também 

foi descrito nos escritos tardios de Merleau-

Ponty como o quiasma no entrelaçamento das 

posições sujeito/objeto no corpo: a mão que 

toca é tocada. (1968:130-155) Se a dança mo-

derna tem uma afinidade especial com a noção 

fenomenológica da experiência corporalizada 

no momento presente da performance, o solo 

é a forma que melhor transmite a ilusão da 

autoproximidade, da inexistência de uma volta 

exterior entre o mover-se de um corpo e a per-

cepção do movimento deste corpo, o ver-se no 

espelho, o ouvir-se falar. A desconstrução que 

Derrida faz da autoafecção no fonocentrismo, 

ou na autoimagem no espelho, chama atenção 

para o hiato que descola o sujeito do si-mes-

mo, uma fenda que afasta a diferença entre o 

eu-olho e o si-mesmo como outro. A razão pela 

qual estou evocando a familiar crítica de Derri-

da à autoidentidade constituída na experiência 

imediata da autopresença é porque a produção 

do solo na dança contemporânea, e também 

de várias outras técnicas corporais do si-mes-

mo, reside nos postulados fenomenológicos da 

consciência como experiência corporalizada do 

momento presente.

Apesar de uma série de excelentes trabalhos 

que desfizeram criticamente os apelos essen-

cialistas da autoidentidade nos anos 1990 e 

10. Mesmo aparecendo com frequência em boa parte de 

sua obra, a desconstrução que Derrida faz da autoafecção 

é mais instrutiva no seu primeiro livro de 1967: Voice and 

Phenomenon: Introduction to the Problem of the Sign in 

Husserl’s Phenomenology, trans. Leonard Lawlor (Evanston, 

Ill.: Northwestern University Press, 2010).  

no início dos anos 2000 na dança europeia11, 

testemunhamos agora o retorno de uma so-

matização New-Age da dança, uma expansão 

do exercício corporal do solo no studio, empa-

relhado com a proliferação de solos de dança 

amadores em clipes no You Tube baseados na 

busca pela autoidentidade e pela auto expres-

são indulgente, sem falar na expressão popular 

da selfie-performance por receptores-torna-

dos-criativos que são os usuários de smartpho-

nes. Os curadores endossam o valor do corpo 

que dança ao vivo no aqui e agora nos museus 

como uma demanda pública a qual eles têm 

que responder, como, por exemplo, quando 

Donna De Salvo, a curadora-chefe do Whitney, 

comenta que “as pessoas querem ser levadas 

para um lugar novo. Na era da experiência 

mediada, digital e virtual, há algo muito visce-

ral quando assistimos a uma performance ao 

vivo.” 12 Isto não pode ser explicado pelo fato 

de que o corpo que dança parece mais vital na 

sua presença ao vivo aqui-e-agora. Há também 

o componente psicossocial da corporalização 

que confere à dança uma expressão persuasiva 

mais poderosa que a palavra falada ou que o 

objeto inanimado. O vitalismo que subjaz ao 

movimento como expressão da faísca de vida 

concretiza o si-mesmo como corpo, uma expe-

riência empática, física e portanto cinestésica, 

de subjetividade transcendental que suprime 

as contingências sociais e políticas estrutura-

doras da experiência. Diferentemente da insti-

tucionalização da psicoterapia que brotou da 

psicanálise durante todo o século XX, as práxis 

corporais contemporâneas (como Body-Mind 

Centering, Movimento Autêntico, Feldenkreis, 

Yôga e assim por diante) acoplam o conheci-

mento do si-mesmo à sensação e à afecção 

11. Aqui estou me referindo ao solos de Jérôme Bel, Xavier 

Le Roy, Vera Mantero, Eszter Salamon, Juan Dominguez, 

Antonia Baehr, Mette Ingvartsen, and Saša Asentić, realiza-

dos entre 1998 e 2007.

12. Citado no artigo do New York Times intitulado “Once on 

Fringe, Performance Art Is Embraced” de Robin Pogrebin, de 

26 de outubro de 2012. Disponível em http://www.nytimes.

com/2012/10/28/arts/artsspecial/performance-art-is- increa-

singly-a-mainstream-museum-staple.html?pagewanted=all&_

r=0 (acessado em 14 de novembro de 2014).
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corporal. Este jogo da verdade parece ser uma 

tecnologia do si-mesmo mais real, mais eficien-

te e mais esteticamente agradável, uma tecno-

logia que corresponde melhor à ideia de Fou-

cault “do bios como material para uma obra de 

arte estética.” (2000:260) 

No entanto, se voltarmos para o museu e para 

a forma como a dança estimula autoperfor-

mances nos seus visitantes, ocorre uma dife-

rença notável na transferência do solo de dan-

ça para o espaço de exposição. Uma vez que a 

dança é apresentada no museu, especialmente 

se o artista dança sozinho, com uma roupa ca-

sual, misturando-se aos visitantes, são abolidas 

a lacuna da distância pela qual o palco é sim-

bolicamente separado da plateia e a moldura 

de representação e artificialidade da mimesis 

que definem o ponto de vista do espectador. 

O espaço de exposição dá a ilusão de ser tão 

aberto e claro como um studio de dança, per-

mitindo que tanto o performer quanto o espec-

tador naveguem por sua proximidade mútua e 

flutuem com um olhar móvel e corporalizado, 

em oposição ao olhar cartesiano fixo e descor-

poralizado da sala de espetáculos. A apresen-

tação de dança em um studio oferece um close 

privilegiado do corpo que dança, num espaço 

de trabalho horizontal de cumplicidade no qual 

o observador é uma testemunha da feitura 

da dança. Parte da atmosfera da condição do 

studio é transportada para o espaço de exposi-

ção, o que resulta numa estranha fricção entre 

objetos de arte e visitantes. Em 20 Dancers for 

the XX Century de Boris Charmatz no MoMA 

(2013), cada dançarino ou performer apresen-

ta uma entrada para o seu “museu” do solo 

de dança e performance do século XX. Assim 

o público encontra corpos nus que dançam 

ou performam alguma ação entre os quadros 

presos nas paredes. A justaposição de corpos 

vivos em movimento - corpos que observam e 

objetos de arte, ou de lugares vagos que espe-

ram por objetos de arte - acentua o fetichismo 

do corpo vivo como algo mais real, presente e 

frágil. Em uma palavra, mais contemporâneo 

que um objeto de arte.  

Se pensarmos mais um pouco sobre como o 

solo de dança nos museus pode ser transmuta-

do em tecnologia do si-mesmo, o Retrospective 

do coreógrafo Xavier Le Roy reemerge como 

um caso em questão. A parte principal deste 

novo trabalho, que funde coreografia e exposi-

ção, consiste em retrospectivas de performers, 

histórias pessoais que contextualizam as suas 

vidas no devir-dançarino, do ponto de vista da 

obra de Le Roy. A partir da ontológica palestra-

performance Product of Circumstances de Le 

Roy, os performers falam e apresentam peças 

curtas ou excertos de dança que ilustram a 

narrativa. Eles se endereçam aos visitantes que 

se vêem em uma espécie de stand up solo pa-

lestra-mais-dança. Do ponto de vista de quem 

dança, a tarefa é emancipatória, porque capa-

cita o subalterno a falar, como comenta um dos 

performers de Retrospective. (2014:287) Ou, 

nas palavras do performer Ben Evans:  

Ao sermos convidados a objetivar aspectos 

da nossa própria vida, temos a oportunidade 

de ficcionalizar a nós mesmos, como sujeitos. 

Nós - os sujeitos - nos tornamos quase desim-

portantes como indivíduos. O que é importante 

é que nós estamos lá para nos dirigirmos ao(s) 

visitante(s) e recontar uma história. O que 

acontece enquanto isso, na verdade, é o que faz 

a exposição acontecer: a identificação (ou não) 

de um visitante, a distância tomada (ou não) de 

uma história, o conforto (ou desconforto) com 

outra pessoa. Quanto mais eu performo neste 

trabalho, mais eu me dou conta do quanto este 

é um trabalho humano. O material é o ser hu-

mano e os relacionamentos que criamos entre 

nós: como falamos uns com os outros, como 

olhamos uns para os outros e, finalmente, como 

nos identificamos uns com os outros. É por isso 

que eu digo que o quê é dito e feito na exposi-

ção é menos importante que o fato de falarmos 

e fazermos. O ato de contar uma história, como 

ação, se torna o material para começar este 

processo de identificação, por mais distanciado 

que possa ser. Este material é tão fino, tão sutil, 

que a cada momento ele se arrisca a ser apaga-

do, esquecido. (2014: 302-303)
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Mesmo que esvazie ou mascare a importância 

do lugar da verdade pela autorrelação ou pela 

ficção performada, a maneira de conduzir a 

própria história retém o princípio poético nu-

clear da identificação, a autorrevelação e a au-

torrealização na performance solo, que assume 

a aparência estética do movimento da dança e 

da história corporal.

O raciocínio desta operação poderia ser algo 

assim: “Se eu te mostrar como aprendi a dan-

çar, ou o que este movimento produziu em 

mim (a pergunta que Le Roy fazia com persis-

tência aos performers), estou desvelando para 

você o processo de me tornar eu mesmo, não 

importa o quão anônimo, trivial e necessaria-

mente aberto isto possa ser.”

Intermezzo #2: um museu todo seu 
22 de janeiro de 2014 foi o dia mundial do “sel-

fie no museu”, com visitantes compartilhando 

suas selfies preferidas no Twitter. Recentemen-

te, um artigo no International New York Times 

discutiu novas estratégias educacionais em 

museus que visam ampliar a experiência do 

espectador.13 Havia uma preocupação com o 

fato de que um visitante permanecia em média 

apenas entre vinte e trinta segundos diante de 

uma obra, então os museus começaram a orga-

nizar tours de “slow art”. A ênfase não está na 

mediação da arte através de mais conhecimen-

to histórico, crítico ou teórico, mas nas dicas e 

ferramentas que se pode oferecer aos visitantes 

para que estes façam a curadoria da própria ex-

periência. Para suavizar a ansiedade do visitan-

te, para quem as vastas coleções dos museus 

podem ser campos de batalha a ser conquis-

tados em uma caça a obras-primas, os museus 

encorajam uma abordagem pessoal: “escolha o 

que ressoa em você, não o que é mais famoso; 

você pode sair se sentindo renovado e inspira-

do, e não esgotado; você não precisa pensar 

13. Stephanie Rosenbloom, “Creating a museum of your 

own,” The International New York Times, October 11–12, 

2014, 21. Todas as citações seguintes sobre o “museum of 

your own” referem-se ao mesmo artigo.

que tem que se comportar de determinada ma-

neira; na verdade, você pode ser você mesmo.”

Curiosamente, a pesquisa de comportamento 

do público nos museus hoje em dia é feita por 

psicólogos que trabalham em departamentos 

de economia e ciência política bem como em 

programas de assistência médica. “Psicolo-

gia positiva” é o nome da doutrina aplicada 

a projetos que investigam museus como os 

assim chamados ambientes restauradores que 

podem ter um impacto positivo em graus de 

felicidade e de saúde declarada, como narra a 

seguinte anedota.

A Dra. Julie Haizlip é uma professora de Clínica 

na Escola de Enfermagem e Divisão de Cuida-

dos Intensivos Pediátricos na Universidade de 

Virginia, e ela foi um dos objetos de pesquisa 

do Professor James O. Pawelski, diretor de 

educação no Centro de Psicologia Positiva na 

Universidade de Pennsylvania. Ela conta a sua 

experiência com a visita à Fundação Barnes na 

Filadélfia, no contexto da pesquisa do Profes-

sor Pawelski, citada em artigo do International 

New York Times:

Inicialmente, nada na Barnes me chamou a 

atenção. Então eu avistei uma mulher linda e 

melancólica com cabelo ruivo como o meu. Era 

o retrato de uma prostituta, de Toulouse-Lau-

trec, À Montrouge. Eu estava tentando enten-

der porque ela tinha uma expressão tão severa 

no rosto. Passarem-se alguns minutos e eu me 

dei conta de que estava escrevendo mental-

mente a história daquela mulher, imaginando 

que ela se sentia presa e infeliz, mas ainda 

assim determinada. Sobre o ombro, Toulouse-

Lautrec pintou uma janela. Há um escape, pen-

sei, você só precisa se virar e ver. Na verdade, 

eu estava projetando naquele quadro muito de 

mim mesma e do que estava acontecendo na 

minha vida. No final das contas, foi um momen-

to de autodescoberta.

O encontro aventureiro da Dra.Haizlip com o 

quadro de Toulouse-Lautrec terminou com - 
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como deveria e estava previsto - uma compra 

no museu. Ela comprou um poster do Rosa 

La Rouge de Toulouse-Lautrec, porque, como 

explica a Dra. Haizlip, “Eu senti que ela tinha 

ainda mais a me dizer.”

Nota #3: sincronizando usuários
Será que estamos nos tornando sujeitos políti-

cos obsoletos quando esperamos que os visi-

tantes dos museus e os espectadores de teatro 

se comportem como público, quando na ver-

dade eles foram transformados em usuários? 

O que esta transformação implica ou confere 

quando o valor da troca simbólica das obras 

de arte numa exposição é substituído pelo va-

lor de uso da experiência que eles suscitam? 

Como uma resposta levemente enviesada para 

o problema que levanto aqui, vou considerar o 

valor das performances em museus, que ocor-

rem paralelamente em espaços físicos e virtu-

ais, como uma “propriedade imaginária.”

Numa tentativa de dar conta do status material 

da informação digital, Florian Schneider propôs 

o conceito de poesia imaginária, que numa 

definição concisa implica a conjunção entre 

“propriedade que se torna cada vez mais uma 

questão de imaginação” e “imagens que estão 

sujeitas a uma proprietização em andamento”. 
14 A propriedade imaginária surge na ausência 

do objeto que pode ser conhecido, mas a imagi-

nação não resulta da luta para definir a relação 

entre o dono e o objeto que lhe pertence e sim 

das “relações sociais com outros que também 

poderiam usá-lo, aproveitá-lo, fazê-lo funcio-

nar ou brincar com ele.” 15 De uma perspectiva 

ideal, geralmente a do artista, a imaginação 

social atinge uma economia de abundância e 

excesso, uma dépense do social, ou, mais con-

cretamente, trata-se de uma rede de relações 

14. Florian Schneider, “Theses on the Concept of the Digi-

tal Simulacrum” disponível em  http://fls.kein.org/view/34 

(acessado em 14 de novembro de 2014).

15. Florian Schneider. “Imaginary property: Frequently 

asked questions” disponível em http://fls.kein.org/view/167 

(acessado em 14 de novembro de 2014).

aberta e ilimitada que, por assim dizer, são mais 

eloquentemente expostas em Essas associa-

ções de Tino Sehgal, criada para o Turbine Hall 

da Tate Modern em 2012. Nesta encenação de 

encontros ao vivo que envolvem fala (mas não 

conversação), formas de dança e música como 

uma rede alusiva de narrativas pessoais, ane-

dotas que contam com a resposta afectiva dos 

visitantes, na curiosidade dos visitantes para 

ouvir confissões íntimas dos performers, Sehgal 

mantém estreito controle coreográfico das fron-

teiras entre performers e visitantes. Como apon-

ta criticamente a curadora de Essas associações, 

Catherine Wood, as relações nos encontros ao 

vivo são objetivadas. Elas evidenciam “um regis-

tro formalizado de alienação mútua” no qual os 

visitantes são relembrados que estão “ao lado 

de e dentro de uma obra de arte”, “solidifican-

do-se” em um objeto daquela troca. (2014:115)

Na Turbine Hall, Sehgal estava reiterando uma 

posição firme, a de proteger o que agora vou 

chamar, a partir da definição de Schneider, de 

propriedade imaginária da experiência, que re-

siste tanto à documentação quanto à interpre-

tação, na tentativa de Sehgal de se opor à eco-

nomia da oferta. Simultaneamente, ali do lado, 

na Tanks, o futuro espaço permanente para 

performance e outras artes fundadas no tempo 

na Tate Modern, uma série de performances 

e palestras foi inaugurada sob a bandeira de 

“Arte em Ação”. O programa introduziu um 

aparato para capturar aquela informação que 

se esquiva da propriedade imaginária da per-

formance. O departamento de marketing e o 

departamento de experiência dos visitantes se 

referem a este aparato como métrica de mídia 

social: o receptor identifica o comportamento 

dos visitantes na medida em que as visitas se 

estendem para plataformas online com a im-

plementação do que eles chamam “análise de 

sentimento” e de “contéudo”. Eu proponho que 

abordemos a questão como a captura do valor 

relacional da propriedade imaginária. Ou seja, 

a Tate Modern organizou um processo de cole-

ta, codificação e análise dos dados do Twitter 

durante os três meses do programa a partir de 
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dois eixos: O primeiro estimula os visitantes a 

comunicar suas experiências, fazendo com que 

elas apareçam nas paredes da Tanks; o segun-

do pesquisa a recepção do público na resso-

nância da sua atividade online. Tornar a expe-

riência passível de propriedade hoje em dia 

significa traduzir a experiência em imagem ou 

texto, informação cujo valor se concretiza na 

comunicação. A vigilância que tenta apropriar 

uma imagem como propriedade visual nunca 

pode ser total, ainda assim, a parcialidade de 

cada perspectiva de cada visitante é ignorada 

pela extração automática de metadados, que 

tenta produzir identidades algorítmicas de vi-

sitantes através de tecnologias de indexação. 

Embora os resultados obtidos pela aplicação 

de um conjunto de ferramentas automáticas 

para “detectar subjetividade na forma de tex-

to” 16 tenham sido julgadas como ambíguas e 

em última instância não confiáveis - o que se 

tornou público durante o programa e, portanto, 

não deveria ser negligenciado - foram as ques-

tões que a Tate Modern propôs e as respostas 

que escolheu mostrar. Para a pergunta “A arte 

ao vivo precisa ser experienciada ao vivo?”, 

um integrante do público twittou: “A experiên-

cia ao vivo da arte deve ajudar o público a se 

desenvolver espiritualmente”. Para a pergunta 

“Qual é o papel do público?”, outro diz: “O pa-

pel do #público é dar a arte um sentido de vida 

e de realismo.” Outro diz “Nosso papel não é 

ser público e sim parte da performance.”

Nota #4: confissões espaciais
Seja lá qual for o resultado de qualquer pes-

quisa de público, o mero fato de que se instala 

tal procedimento é um sinal alarmante de uma 

política formadora de consenso. Não importa 

se o programa da Tate Modern vai ser molda-

do de acordo com estas vozes imaginárias; o 

que importa é que a vigilância do consumismo 

16. Elena Villaespesa, “Diving into the Museum’s Social Media 

Stream: Analysis of the Visitor Experience in 140 Characters” 

disponível em http://mw2013.museumsandtheweb.com/pa-

per/diving-into-the- museums-social-media-stream/ (aces-

sado em 14 de novembro de 2014).

agora é parte do aparato do museu. O museu 

não ensaia mais a coreografia social de cida-

dãos civilizados por meio da imitação, na qual 

as classes trabalhadoras deveriam comungar 

com as classes médias e adotar seu comporta-

mento por imitação. Como demonstrou Tony 

Bennett no seu estudo seminal The Birth of 

the Museum, as instruções do museu moderno 

para o público eram, entre outras funções, um 

instrumento para administrar o comportamen-

to social. Em vez de disciplinar os visitantes 

para a ordem pública, como faziam os museus 

modernos, os museus de arte contemporânea 

de hoje regulam o comportamento do visitante 

enquanto consumidor, estimulando o consumo. 

Eles administram a atenção do visitante ao 

induzi-lo a um entretenimento participativo. O 

ato de coreografar visitantes começa com o 

emolduramento das obras, especialmente as 

performances, com protocolos que demandam 

uma resposta performativa em espelhamento, 

que não é diferente do tropo dos neurônios-es-

pelho que vibram em sincronia com a sua fonte 

de percepção. As mídias sociais servem como 

um mecanismo de hiper-sincronização dos 

visitantes, tornando-os usuários que pontuam 

suas experiências em relatórios regulamenta-

dos online. Apresentar performances coreográ-

ficas em museus junto a um chamado para a 

autorrealização do visitante, para um processo 

de transformação da sua própria subjetividade, 

provoca curtos-circuitos nestas vertentes de 

trabalho com uma tecnologia de uma noção 

estetizada do si-mesmo. No entanto, como foi 

dito antes, a total ambiguidade do que pode 

ser a performance permite o dissenso nas 

mãos do usuário do tipo consumidor. Se parte 

da política cultural neoliberal em espaços de 

larga escala de arte moderna e contemporânea 

estão aí para monitorar, econômica e politica-

mente, a experiência do público em números, 

então talvez os artistas e os curadores tenham 

que pensar em modos de se esquivar do con-

trole ou de distorcer o imperativo da performa-

tividade para condições artísticas e políticas 

mais singulares de transformação. Neste sen-

tido, os visitantes transformados em usuários 
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podem ser reconsiderados como uma catego-

ria mais política em uma moldura ainda mais 

ampla que aquela específica da arte, como 

Stephen Wright propôs na sua tese sobre a 

condição do usuário. Wright faz a defesa dos 

desafios disparados pelo usuário e orientados 

para o usuário para a cultura de especialista, 

uma vez que “a competência derivada da arte, 

específica da arte e engendrada pela arte” for 

transferida para usuários, que colaboram “com 

iniciativas de cidadãos, projetos de cientistas 

amadores e assim por diante.”17 Nós ainda esta-

mos esperando.

Afora a padronização da experiência dos visi-

tantes em um consenso, o que seria um pro-

blema para a performance de corpos em mu-

seus que encorajam respostas performativas 

da parte dos visitantes? A questão principal 

está em o quê está sendo performado aqui: a 

centralização do si-mesmo, narcisista, caris-

mático, íntimo, volátil ou inseguro. Como eu e 

Ana Vujanović escrevemos em Public Sphere 

by Performance, “no caminho para alcançar a 

categoria de cidadãos, constantemente esbar-

ramos nos seres humanos como indivíduos que 

apelam por seu status  antes mesmo ou para 

além da condição de cidadão.” (2014:117) 

Novamente, por que deveria ser problemático 

observar os receptores de arte como “seres hu-

manos” em primeiro lugar, colocando sua con-

dição de cidadão entre parênteses, como se-

cundária? Isto com certeza seria coerente com a 

tradição pós-kantiana do prazer desinteressado 

da experiência estética, bem como com a ope-

ração romântica do sublime que a arte tenta 

alcançar pela interioridade afetiva dos seus te-

mas. Em uma tentativa de desafiar esta tradição 

de pensar sobre o valor das experiências artísti-

17. Stephen Wright, “Users and Usership of Art: Chal-

lenging Expert Culture,” comunicação da conferência 

“Reconsidering Relationality,” organizado por Alexan-

der Alberro e Nora Alter, em Paris em 18 e 19 de abril 

de 2007, disponível em http://transform.eipcp.net/

correspondence/1180961069#redir (acessado em 14 de 

novembro de 2014).

cas, junto com a coreógrafa Christine De Smedt 

e o cineasta Lennart Laberenz, experimentei um 

formato de questionário coreográfico na Turbi-

ne Hall, em um programa intitulado Confissões 

espaciais (Spacial Confessions)18. Em intervalos 

variados durante uma semana de maio de 2014, 

o fluxo de visitantes na Turbine Hall foi filtrado 

por um questionário coreográfico. Uma série de 

perguntas sobre tópicos que identificam visi-

tantes como cidadãos e sujeitos sociais foi feita 

para visitantes aleatórios, pedindo que eles res-

pondessem com um movimento, um gesto ou 

uma posição. Estas eram as perguntas:

Organizem-se em uma linha no meio do retân-

gulo de acordo com a cor da sua pele da bilhe-

teria até a livraria, da pele mais escura para a 

pele mais clara.

Se você acha que Londres é a capital criativa 

da Europa, levante o braço direito para o lado.

Se você acha que a arte contribuiu para isso, 

levante o braço esquerdo para o lado.

Se você acha que a Tate Modern mudou a ima-

gem cultural da Grã-Bretanha, flexione os braços 

e cerre os punhos. Se você acha que tem gente 

demais em Londres, vá para trás de alguém.

Se você se considera capaz de administrar 

o tempo que gasta trabalhando, juntem-se e 

mantenham a distância de um braço entre si.

18. Fui convidada por Catherine Wood, curadora de arte 

contemporânea e performance da Tate Modern, a “mani-

festar o livro Public Sphere by Performance” com relação à 

Turbine Hall, espaço aberto de larga escala do edifício pós-

-industrial da Tate Modern. Ela me estimulou a explorar o 

caráter público da Turbine Hall, na qual haveria um progra-

ma com duração de uma semana, com experimentos, uma 

conferência e uma performance no Live Performance Room, 

da qual surgiu o título Spacial Confessions. O questionário 

coreográfico foi performado por Nikolina Pristaš, Neto Ma-

chado, Christopher Hutchings e Christine Smedt. Para outras 

informações sobre Spacial Confessions, ver : http://www.

tate.org.uk/whats-on/tate-modern/eventseries/bmw-tate-

-live-spatial-confessions-on- question-instituting-public/ 

(acessado em 14 de novembro de 2014).
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Se você é freelancer ou trabalha para si mes-

mo, venha para o meio.

Se você tem um salário mensal, pensão ou bol-

sa, faça uma roda em volta dos freelancers.

Agora aponte para quem você acha que é a 

pessoa mais rica no grupo. Se você acha que é 

você, apenas levante o seu braço.

Todos que foram votados como os mais ricos, 

formem uma fila no lado direito.

Se você acha que o dinheiro é valorizado de-

mais, vá para o lado esquerdo, os demais vão 

para o lado direito.

Se você acha que a arte é valorizada demais, 

vá para o lado direito, os demais vão para o 

lado esquerdo. 

Se você acha que o sexo é valorizado demais, 

vá para o lado direito, os demais vão para o 

lado esquerdo. 

Se você confia no seu governo, vá para o lado 

esquerdo, os demais vão para o lado direito.

Se você acha que são as pessoas que devem 

se organizar melhor e não o governo: sim (for-

mem um grupo perto da livraria), não (formem 

um grupo perto da bilheteria), talvez (formem 

um grupo no meio).

Se você acha que a polarização entre esquer-

da e direita é uma forma simples demais de se 

posicionar, deite-se no meio. Tire um item do 

seu bolso, coloque-o na sua frente e depois dê 

um passo atrás.

Tire outro item do seu bolso ou da sua bolsa, 

coloque-o atrás do primeiro item e depois dê 

um passo atrás. Continue esta ação o quanto 

você quiser.

Nós nos dirigimos a indivíduos com perguntas 

que dizem respeito a eles enquanto cidadãos, 

posições e opiniões com relação ao trabalho, 

as instituições de arte, as condições de vida, o 

dinheiro, eleições, o status do espaço público, 

a cidade de Londres e a Tate Modern, mas não 

perguntamos nada sobre a experiência da arte, 

embora a maioria deles estivesse com pressa 

para ver a exposição de Matisse, um grande 

sucesso de público. Neste sentido, os visitantes 

foram convidados a performar seus si-mesmos 

estritamente sociais em um espaço público. As 

imagens coreográficas que surgiram podem 

refletir o resumo final como uma tendência 

de um modo quase estatístico, e o arranjo da 

massa imita a análise automática de metada-

dos sobre visitantes. A questão do questionário 

não está na precisão e na representatividade 

do resultado, ou no que o arranjo revela sobre 

aqueles visitantes que se juntaram a nós, mas 

na situação de performar a posição de alguém 

usando o próprio corpo deste alguém em rela-

ção a outros corpos, diante de outros cidadãos 

capturados neste jogo, assim como na confron-

tação com o que um grupo tão ad hoc repre-

senta como amostra do público no espaço pú-

blico de uma instituição pública que apresenta 

arte contemporânea.

Na esteira dos protestos e motins contra a pri-

vatização desenfreada (e o financiamento) dos 

serviços e dos espaços públicos - ou seja, dos 

processos políticos dos quais os museus não es-

tão isentos - podemos nos perguntar: Por que o 

ato de coreografar corpos nos museus deveria 

parar na fronteira dos indivíduos, isolados nas 

suas preocupações com sua própria experiência 

estética, seus si-mesmos privados, emocionais, 

sensíveis e criativos? Se o espaço público é uma 

pré-condição para um público qua esfera políti-

ca, então a autoabsorção de indivíduos através 

de sua experiência pessoal é como um obstá-

culo para a imaginação social da formação de 

grupos, coletivos que reivindicariam a esfera 

pública como palco para ação política. Ou ain-

da, até mesmo para os movimentos de desejo 

livre, flutuante, a-pessoal e a-gramatical. Pelo 

menos não podemos mais dizer:a comunidade 

que vem (le peuple qui manque... la comunità 
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che viene...).19 O público está aí, somos nós, arti-

stas, curadores, visitantes, que talvez estejamos 

nos coreografando para fora das preocupações 

políticas com relação ao espaço público, ou até 

mesmo apenas com a experimentação da não 

tão humana coletividade do estar junto, quando 

celebramos cada um que está dançando com o 

seu próprio si-mesmo estetizado.

Epílogo
Se foi possível abarcar de certo modo, nestas 

notas, a minha tentativa de propor uma soci-

edade da performance, então performance e 

performatividade estão aqui para ficar - assim 

como não nos livramos do espetáculo de De-

bord. Ficamos, assim, compelidos a considerar 

as autoperformances entre as disciplinas e 

setores, privados e públicos, em seus modos 

de funcionamento: ideológicos, econômicos, 

tecnológicos, estéticos, teatrais, coreográficos, 

etc. Talvez também precisemos pensar a per-

formatividade como algo longe de ser o dispo-

sitivo emoldurante que mede o coeficiente de 

visibilidade e de identificabilidade da arte. No 

entanto, isto significa que não podemos nos dar 

por satisfeitos com o efeito que a performance 

e a performatividade ganharam com a forma 

atual do capitalismo neoliberal, com o sentido 

de adaptação e de perfeição e como meio de 

controlar tais efeitos para fins comerciais. Se 

conservarmos a ideia de transformação ineren-

te à etimologia do termo, então outro sentido 

de mudança pode ser percebido: condições nas 

quais o performar é uma questão de invenção 

sem provas ou garantias de sucesso, uma insti-

19. Alusão ao livro de Giorgio Agamben The Coming Com-

munity (Minneapolis: Minnesota Press, 1993) e à noção de 

Gilles Deleuze do público que desaparece em L’Image-

-Temps (Paris: Minuit, 1985), 282. No mesmo parágrafo, aqui 

na tradução em inglês, Deleuze escreve: “Art, especially 

cinematographic art, must take part in this task: not that 

of addressing the people, which is presupposed already 

there, but of contributing to the invention of a people. The 

moment the master, or the colonizer, proclaims ‘There have 

never been people here’, the missing people are a becoming, 

they invent themselves, in shanty towns and camps, or in 

ghettos, in new conditions of struggle to which a necessarily 

political art must contribute.” Gilles Deleuze, Cinema 2: The 

Time Image (London: The Athlone Press, 1989), 217. 

tuição de um futuro projetado, um experimento 

fora das fronteiras do efeito calculável. 

Vera Mantero em Serrenhos do caldeirão:  
exercícios em antropologia ficcional
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