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RESUMO 
Em 2014, o Grupo de Pesquisa Corpos Informáticos investiu, principalmente, em birutas, 
vestiu birutas, virou biruta, birutas de todas as cores e tamanhos: Rio de Janeiro, Juiz de 
Fora e Brasília. Este texto trata (maltrata e trai) esta prática com foco na exposi-
ção/evento/ocupação denominada Birutas (e) vento realizada no Espaço Piloto da Universi-
dade de Brasília e dos conceitos volvidos por este grupo. Aqui, vento, se chama Aracati. 

 
PALAVRAS-CHAVE 
corpos informáticos; exposição; fuleragem; iteração. 
 
 
SOMMAIRE 

En 2014, le Groupe de recherche Corpos Informáticos a investi, principalement, dans des 
manches à air (biroutes), a habillé des biroutes de toutes les couleurs et tailles et est devenu 
biroute : Rio de Janeiro, Juiz de Fora et Brasília. Ce texte traite (maltraite et trai) cette 
pratique, l'exposition / événement / occupation appelée Birutas (e) vento qui a eu lieu 
Espaço Piloto de l'Université de Brasilia et les concepts volus par ce groupe. Ici, vent, est 
appelé Aracati . 
 
MOTS-CLÉS 

corpos informáticos; exposition; fuleragem (acte bidon); itéraction. 
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Em 2014, Corpos informáticos1 investiu, principalmente, em birutas, vestiu birutas, 

birutas de todas as cores e tamanhos: Rio de Janeiro,2 Juiz de Fora3 e Brasília. Este 

texto trata desta prática e da exposição/evento/ocupação denominada Birutas (e) 

vento realizada no Espaço Piloto da Universidade de Brasília de 1º a 18 de novem-

bro. Aqui, vento, que fazem birutas lamber o espaço (cá) e o tempo (já), se chama 

Aracati. 

 
 

Texto da exposição
4
  

Fotografia: Bia Medeiros 

 

Aracati é vento.  

Aracati, palavra de origem na língua TUPI [...] Eusébio de Souza [...], 
afirma que Aracatu significa "vento ou rajada forte ou aragem forte ou 
vento que cheira". "Bonança" foi a denominação de Gonçalves Dias. 
Para José de Alencar, "Vento que vem do mar" [...] É praticamente 
consenso entre os estudiosos e escritores, que um significado co-
mum para a palavra Aracaty, hoje Aracati, signifique "Bons Ventos".5 

Nas birutas, para os birutas do Corpos Informáticos, para os birutas do Corpos Ex-

pandidos,6 todo ar/vento se esquiva, não há arquivo. Há apenas o lance do deslizar, 

por sorte, por azar ou par hasard. Desliza-se pelos panos macios da manga, de la 

manche (à air), da mancha colorida no céu azul ou tempestade na Asa Norte, Brasí-

lia. Asas servem para voar. O vento é parceiro, par ou ímpar: evento. 
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A exposição/evento/ocupação Birutas (e) vento contou com exposição do Corpos 

Informáticos, cerca de trinta performances ocorreram na abertura (sábado) e em três 

terças-feiras de tarde e de noite. Na abertura, a exposição foi montada em perfor-

mance: colar imagens, fazer os desenhos na parede, instalar objetos etc. E, nas ter-

ças-feiras, o espaço continuou sendo tomado por performances, fuleragens,7 seus 

resíduos e outras intervenções. Enfim, Birutas (e) vento foi evento-processo, even-

cesso procento. 

Processo como parte do trabalho 

Desde 1995, montar a exposição no vernissage é uma prática do Corpos Informáti-

cos: FUNARTE, MINC, Brasília, 1995; Secreções e contaminações, exposição 16 

artistas pesquisadores, Paço das Artes, SP, 1996; Incubus e Sucubus, Caixa Eco-

nômica Federal, Brasília, 1997; inúmeras performances em telepresença do Grupo, 

entre outras. Esta prática interessa, pois o processo é parte do “produto”. Em per-

formance ou na fuleragem, há produto?  

Convidar os iteratores8 a participar, opinar, iteragir enriquece a sensibilização para o 

trabalho. Em algumas performances anteriores tivemos a sensação de que somente 

muito pouco do processo foi vivido pelos espectadores.  

Citamos a performance Poulet Rôti 2, realizada durante o evento Plages 3, em Paris, 

em 1985. Para esta performance, Suzete Venturelli e eu, percorremos diversos 

açougues pedindo cabeças e patas de galinha. As recolhemos e eu fui para casa. 

Cozinhei as partes, deixei secar, sequei, tive a ideia de pintar as unhas e os bicos de 

vermelho. Adquiri esmalte, pintei uma por uma as unhas e bicos daqueles pedaços 

mortos e mal cheirosos. Na performance, onde, vestidas com as partes das gali-

nhas, arames e roupas de baixo, assamos as partes no fogo e as comemos, tive a 

nítida sensação de que só eu havia vivido o trabalho integralmente. Pensamos que 

seria muito interessante se todos os franceses, não habituados a comer estas partes 

não nobres das galinhas, tivessem vivido a totalidade da experiência. Estes estão 

tão não habituados a comer estas partes não nobres das galinhas que todas as par-

tes nos foram dadas de graça. 
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Poulet Rôti 2, por Bia Medeiros e Suzete Venturelli, evento Plages 3, em Paris, em 1985 

 

Notem na foto, leitores, que o público ri e trata-se de drama: comida desperdiçada 

no 1º mundo sendo comida por brasileiras em Paris. Que situação vivíamos em Pa-

ris sendo meio estudantes, meio sem documentos, artistas? Que situação vivíamos 

sob preconceito contra imigrantes? Porque riem os espectadores? De que riem? 

Realmente eram engraçadas as unhas e bicos de galinha pintados de vermelho. 

Mas, se os espectadores tivessem vivido todo o processo certamente veriam a per-

formance com outro sentido e com outros sentidos. 

Em Birutas (e) vento, 2014, (quase) toda a montagem da exposição foi feita já com o 

público presente. Também as performances, realizadas por convidados ou não, se 

instalaram com a presença do público: o processo aqui é parte integrante dos traba-

lhos. A co-labor-ação interessa. 
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Birutas (e) vento 

 
Birutas e birutas (Diego Azambuja, Rômulo Barros, João Stoppa e Bia Medeiros)  

no Kombeiro
9
, Brasília, 2014 

Fotografia: Mateus de Carvalho Costa 

 

Para a programação de Birutas (e) vento roteiro não havia: performers, que denomi-

namos iteratores, foram convidados e apenas nos passaram os títulos das perfor-

mances e algum horário de preferência. Outros participaram de forma espontânea: 

chegando, perguntando se podiam participar e iteragindo. E o Aracati foi chegando 

por cima e por baixo das vestes que servem para ser despidas. 

Jacques Rancière denomina “O espectador emancipado”, seu texto (2008) e o es-

pectador de hoje. Este termo não nos convém, mesmo que Rancière precise: a 

emancipação como reapropriação de uma relação consigo perdida no processo de 

separação”; “é o que significa a palavra emancipação: o apagamento da fronteira 

entre aqueles que agem e aqueles que olham, entre indivíduos e membros do corpo 

coletivo” (p. 21 e p. 26). Queremos mudar as palavras para, pelo espanto – de onde 

nasce a filosofia – re-haver, re-ver, re-vigorar, re-vogar, re-pensar as palavras adoci-

cadas da sociedade hiperindustrial. No termo “espectador emancipado”, o especta-
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dor permanece espectador, ainda que Rancière faça o elogio de Antonin Artaud que, 

segundo ele, deseja um espectador não mais só olhador, deseja a “coletividade co-

locada em poder de suas próprias energias” (2008, p. 12). Guy Débord diria: o es-

pectador é desprezível. 

Nosso trabalho e nosso pensar sobre o conceito de arte não se aproxima da metáfora 

utilizada por Rancière, referindo-se à Brecht, que traz o mestre e o ignorante e vê o 

teatro como tradução que se encontra no seio do aprendizado. Como arte não é lin-

guagem não há tradução possível e não se trata de atitude “pedagógica” (2008, p. 14). 

No entanto, quase concordamos com a afirmação: “Mesmo se o dramaturgo e o dire-

tor não sabem aquilo que querem que o espectador faça, eles sabem pelo menos 

uma coisa: eles sabem que ele deve fazer uma coisa, ir além do abismo que separa a 

atividade da passividade”. Não entendemos que exista separação entre atividade e 

passividade já que ver também é atividade. Com um quadro pode-se modificar uma 

pessoa, deslocar, reavaliar conceitos, desestruturar sentimentos. Em português te-

mos: “comer com os olhos”, “secar com o olhar”, “soltar faíscas com os olhos”.  

Nosso trabalho não tem cena, nem sala, nem espetáculo, nem “igualdade de inteli-

gências” (RANCIÈRE, 2008, p. 23), não há o novo, não buscamos o novo. Buscamos 

o outro, um outro qualquer, mixurrasco,10 fuleragem, mar(ia-sem-ver)gonha.11 Temos 

“distâncias irredutíveis”, “jogo imprevisível de associações e dissociações” (p. 23). 

Fuleragem é como Corpos Informáticos denomina suas performances desde 2010 

quando Marina Abramovic leva em 2010, ao Guggenheim e ao MOMA em Nova 

Yorque, a performance para o Museu. Institucionalizada, a performance perde sua 

potência política. Hoje, em 2015, Abramovic coloniza o Brasil com seu método.12 

Corpos Informáticos não tem método, é contra métodos. A PERFORMANCE NÃO 

PODE TER MÉTODO. 

O método aparece com o exercício da vontade que dirige: ‘A experi-
ência metódica do homem começa no instante em que ele fixa sua 
atenção e a dirige a um objetivo que, ele mesmo; determina’ (C. Re-
nouvier). Isto dado, o método combina dois elementos, prática e teo-
ria, ou dois componentes: a observação, única ou ajudada pela expe-
rimentação, de um lado, e o sistema ou explicação, do outro.13 
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A fuleragem, do nosso ponto de vista, não tem direção, não tem “vontade que diri-

ge”, não pode ter explicação inequívoca. A fuleragem é feita por homens e mulheres. 

Ela não fixa sua atenção em um objetivo, o determinado. Ela acontece e deixa itera-

tores abertos a leituras e sensações. Ela traz consigo alguma teoria, mas esta não 

necessariamente é direcionada para ou na prática. A observação cabe a todos os 

iteratores presentes inclusive o propositor, experimentação sem sistema ou explica-

ção. A fuleragem pode ser vagabunda, errante, dissonante, gambiarra, bricolagem, e 

também “a qualidade dos homens sem qualidade” (RANCIÈRE, 2008, p. 55) 

A iteração não tem método, não pode ter método. A iteração é prática do Corpos 

Informáticos. A iteração chama o ex-espectador, o transeunte, o errante para com-

por com a ação. A ação é pro-posta, mas ela é mutável em sua forma, em seu tem-

po e em seus sentidos, por se expor em galerias ou nas ruas, vulnerável. Nada im-

pede de iteratores descaracterizarem a ação. Na iteração o trabalho se re-cria. Na 

iteração, o iterator-propositor pode ver sua “obra” transmutada pelo iterator-

espectador. Assim, em Birutas (e) vento, desde a montagem da exposição, feita com 

o “público” presente, todo o processo foi iterativo, isto é, com participação ativa de 

todos. Iteragir interessa: tanto no seio do Grupo, que, aliás, só se constitui como 

grupo se for iterativo, quanto aos presentes. 

Por que o gênero de citação que Derrida deseja fazer é aquela que ele 
qualifica de iteração, isto é, aquela que trabalha o texto para lhe fazer 

dizer outra coisa, como se fosse preciso exemplificar as teses [...] mul-
tiplicando os atos de linguagem.14 
Jacques Derrida chama iterabilidade [de “iter”, uma palavra cuja etimo-
logia em sânscrito, itara, pode ser traduzida por “outra”] uma possibili-
dade singular de repetição onde aquilo que repete permanece identifi-
cável, mas deslocada, modificada, parasitada por um novo contexto. 
[...] A iterabilidade arruína a identidade que ela torna possível.15  

A repetição ocorre, mas não de fato, pois sempre há modificações. Toda repetição é 

reformatação. Manipular, produzir, iteragir é se colocar (n)o processo como modifi-

cador deste. O iterator é um agente político, que participa da convecção com os ou-

tros. Fazer composição urbana é iteragir, e iteragir é com-por-se, por-se com, com-

por-se.  
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Birutas, ventos, sacis, escorregas e pregas 

Birutas não são peneiras de prender sacis.16 Birutas se portam, mas não se compor-

tam. São playgrounds de borboletas, escorregadores de mariposas, labirintos de lam-

ber vento. O saci se esconde nos redemoinhos e Corpos Informáticos deseja redemo-

inhos em Aracati. Os redemoinhos, rodamoinhos, remoinhos, torvelinhos, pés-de-

vento ou diabos de poeira são ventos que se organizam tal uma espiral. São formados 

pelo que se convenciona chamar “convecção do ar”. Convecção de calor é o movi-

mento ascendente ou descendente de matéria em um fluido ou nos ares. Ambos não 

podem ocorrer em sólidos. Corpos Informáticos se quer processo criativo em movi-

mentos quentes. Na atmosfera, a convecção natural, que acontece por turbulência 

térmica, é conhecida como convecção livre. A convecção livre interessa. São corpos, 

informáticos ou não, plenos de subjetividades passeando pelas cidades em busca de 

outros desejosos de iteração. Birutas não prendem nada. São escorregas de sacis, 

montanhas russa de mariposas. Birutas e ventos despregam a matéria. 

O vento solta, é solto, embora tenha caminhos, per-cursos. O vento desprega cabe-

los, roupas, penetra em todos os lugares. Este penetra em todos os lugares, frestas, 

buracos, quinas inóspitas. Lambe toda terra. Aracati desprega.  

O vento desprega a matéria. Des-prega. Sair da prega, não deixar-se pregar fugir da 

pregação. Pregar é fazer proclamação como arauto (mensageiro, porta-voz, pregoei-

ro e proclamador). Pregar é ser arauto, oficiar como arauto, proclamar como con-

quistador. O pregoeiro não profere um sermão para um grupo restrito de discípulos, 

faz uma proclamação aberta e pública. Marina Abramovic prega com seu método, 

Corpos Informáticos desprega com a fuleragem mixuruca que vaza, por pontos de 

fuga, como queriam Deleuze e Guattari:  

Eis então o que seria necessário fazer: instalar-se sobre um estrato, 
experimentar as oportunidades que ele nos oferece, buscar aí um lu-
gar favorável, eventuais movimentos de desterritorialização, linhas 
de fuga possíveis, vivenciá-las, assegurar aqui e ali conjunções de 
fluxos, experimentar segmento por segmento dos contínuos de in-
tensidades, ter sempre um pequeno pedaço de uma nova terra. É 
seguindo uma relação meticulosa com os estratos que se consegue 
liberar as linhas de fuga, fazer passar e fugir os fluxos conjugados, 
desprender intensidades contínuas para um CsO. Conectar, conju-
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gar, continuar: todo um "diagrama" contra os programas ainda signi-
ficantes e subjetivos. (DELEUZE e GUATTARI, 2005, p. 199) 

Parafraseando diremos que: Nós, Corpos Informáticos, achamos que nada é neces-

sário. Propomos, em birutas (e) vento, nos instalar no Espaço Piloto e arredores, 

experimentar suas possibilidades, eventuais movimentos de desterritorialização, li-

nhas de fuga possíveis, deixar acontecer aqui e ali conjunções de fluxos, experimen-

tar contínuos de intensidade, sem ter terra nenhuma. Buscamos linhas defuga 

nas(nos) birutas para fazer passar Aracati e fugir de conjugados (queremos o ar livre 

e não apartamentos apertados ou conjugados), despregar intensidades contínuas 

para fazer para si um CsO capaz de gerar um corpo com a matilha que pode ser 

Corpos Expandidos.  

A exposição 

Compuseram a exposição no térreo: – cerca de 300 imagens (50 cm /20 cm) do 

Kombeiro coladas rente ao chão em toda a galeria (parte térrea e mezanino); – texto 

sobre a exposição; – instalação sonora (composta por 7 galinhas de plástico); 

 

Instalação sonora. Na foto (da esquerda para a direita: Rômulo Barros, Ayla gresta, Bia Medeiros, Natasha de 
Albuquerque, João Quinto, iteratores, João Wesley) 

Fotografias: Corpos Informáticos 
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– enceradeiras; – colagem de mamilos (pequenas circunferências de plástico que 

existem sob teclados de computadores) na parede. Zmário,17 tendo pintado os lábios 

com batom vermelho, fez performance com esta instalação beijando os mamilos da 

parede; – diversos brinquedos de plástico pequenos comprados na 25 de março, 

SP, sobre uma mesa alta; – mapa de Brasília (desenho e colagem sobre papel man-

teiga de uma Brasília revisitada) – dados multifacetados, fotografias de performance 

com dados multifacetados (trabalhadas por João Quinto), andaime e desenho feito 

com fitas pretas (4cm de largura) formando uma “amarelinha” torta como são as fa-

ces de um poliedro irregular (dados).18 

 

Foto de parte da Exposição/evento/festa Birutas (e) vento 
Fotografia: Bia Medeiros 

 

Em parte, sob o mezanino, foi instalada uma cortina de forma a escurecer parte da 

galeria para exibição de vídeos: –4 televisores, no chão, onde passam 3 vídeos:  

performances realizadas por Corpos Informáticos durante o Serão Performático Eró-

tico do Grupo Empreza, Museu de Arte do Rio, Rio de Janeiro, 2014. Neste Serão, 

Corpos Informáticos realizou as performances: – XXta vermelha, por Bia Medeiros e 

Natasha Albuquerque; – Be-God por João Wesley; – Abapororoca por Diego Azam-

buja; - Confronto proposta de Maria Eugênia Matricardi realizada com Márcio Shi-

mabukuro (Shima); – Quebranto por Mariana Brites. Os fios, que conectam televiso-
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res e DVD-players, estão espalhados, soltos ao vento como é prática do Corpos In-

formáticos; – 1 projetor passando vídeos realizados a partir de performances deno-

minadas Birutas de lamber vento, realizadas no Rio de Janeiro, março de 2014. 

No Mezanino: – capota de kombi (3 pedaços): resquício do trabalho Komboio, 

CCBB-Brasília, 2010; – 2 fotografias (70cm 50 cm) de composições urbanas de Na-

tasha de Albuquerque; – 3 fotografias das performances denominadas Bloco de 

sensações, realizadas por Corpos informáticos em 2013/2014. 

Das performances 

Como os textos da ANPAP devem ter no máximo 15 páginas, não poderemos aqui 

aprofundar a análise das performances realizadas, não poderemos também ilustrá-

las ou contá-las. O mesmo será feito a posteriori e provavelmente publicado em gra-

fiasdebiamedeiros@blogspot.com.br e/ou em performancecorpopolitica.net.  

Lembremos, apenas, o texto de Avelina Lesper, La incesante repetición del gesto 

(los 10 gestos y elementos formales más utilizados en el arte de acción), publicado 

no site esferapublica.org.19 Os gestos que se repetem segundo Lesper são: 1 – o nu; 

2 – o uso da roupa vermelha (minha culpa); 3 – o uso da carne crua; 4 – o uso do 

vestuário vermelho; 5 – a pintura vaginal; 6 – o lambuzar-se com pintura, alimentos, 

fluídos corporais; 7 –  o envolver-se em lãs, cabelos, cintos, 8 – o escrever-se sobre 

o corpo; 9 – o uso do gelo; 10 – o fazer action painting. 

Este texto foi por mim contestado, aprofundadamente, em Consideraciones sobre el 

arte del performance: Respuesta a Avelina Lesper, Ursula Ochoa y Carlos Monroy, 

publicado no mesmo site,20 mas como muitos tem se reportado a este, retorno aqui 

para falar sobre as performances ocorridas durante a exposição Birutas (e) vento. 

Nas trinta performances/fuleragens ocorridas no período da exposição quase não 

houve nu, a carne crua não apareceu; a roupa vermelha também pouco existiu; a 

pintura vaginal também não; ninguém se lambuzou com pintura, alimentos ou fluídos 

corporais; ninguém se envolveu em lãs, fios ou cabelos; ninguém escreveu sobre o 

corpo; não foi utilizado gelo, nem foi feito action painting. Houve churrasco (mixur-

rasco); muita brincadeira com água: (escorrega sobre plástico na chuva com sabão); 
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piscina de criança (pequena e grande); balões de festa de aniversário (pequenos e 

grandes) e festas de aniversário com bolos. Houve muita música, dança; foram pin-

tados desenhos nas paredes e escritas palavras sobre a parede, não foram escritos 

textos sobre corpos em performance ou em iteração. Houve beijos e não beijos, jo-

gos, futebol e vôlei. Tudo isso com muita iteração, sem método, com bastante fule-

ragem. Aracati soprou solto nos birutas e nas birutas presentes. 

Foram iteratores proponentes: Natasha de Albuquerque; João V (João Quinto); gru-

po Algodão Choque21; show com a artista Lud Mim; João Paulo Avelar e Maria Eu-

gênia Matricardi; Bia Medeiros; Diego Azambuja; Mariana Brites e Maria Eugênia 

Matricardi; Ingrid Abstrata; Vanderlei Costa; Bruna Taynná; Marie Carangi; grupo 

Talo de Mamona;22 Andaime Cia de Teatro23; Kabê Rodrigues; João Stoppa; Clara 

Maria; Tiago Melo; Lupe Leal. 

Este último assim descreveu sua ação: "Vivência do corpo como obra isolada: con-

siste num ator/performer/corpo sobre uma cama à espera de um olhar que lhe seja 

particular. A obra está carente. Quer encarar e ser encarada. Pede socorro!” (texto 

informado pelo autor). Podemos dizer que Birutas (e) vento quis encarar e ser enca-

rada com, para, per, perante por iteratores como espaço-tempo, espaço: já, aqui: cá, 

isto é, jaca e cajá que, em processo, é questionamento do estado da arte da Arte. 

Do corpo para o corpo do outro, de si se reconfigurando na iteração; do corpo para o 

Corpos Informáticos ou Corpos Expandidos; do Corpo Expandido para o corpo da 

cidade dita fria de Brasília, Brás-ilha. 

 

Galeria no último dia da exposição. Na fotografia: Iterator e Natasha de Albuquerque.  
Frame de vídeo por Diego Azambuja. 

 

Conclusão 
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Muitas outras ações ocorreram durante a exposição, festa, evento, happening, fule-

ragem Birutas (e) vento realizada no Espaço Piloto da Universidade de Brasília em 

2014. Estas correspondem a uma prática fundamentada em uma experiência de 

muitos anos de performance, fuleragem e composições urbanas. Os conceitos ten-

tam se sedimentar, mas Corpos Informáticos insiste em jogá-los ao vento: birutas! 

A iteração foge pela biruta, rodopia e dança em frente ao método de Marina Abra-

movic. Aracati sopra na jaca e no cajá bailando os panos coloridos em meio a tem-

pestades do Centro-Oeste brasileiro ou derretendo as bordas rarefeitas do que al-

guns ainda insistem em prender, aprender, compreender: fuleragem. 

 

 

                                                             

Notas 

1
 Corpos Informáticos, grupo de pesquisa em arte contemporânea: performance, composição urbana, 

videoarte, webarte. Corpos informáticos: Ayla Gresta; Bia Medeiros; Diego Azambuja; João Stoppa; 
Maria Eugênia Matricardi; Mariana Brites; Mateus de Carvalho Costa; Natasha de Albuquerque; Rô-
mulo Barros. www.corpos.org; performancecorpopolitica.net; vimeo/corpos; corpos.blogspot.com.br; 
facebook/corposinformaticos. 

2
 Vídeos: birutas levam birutas de metro até a praia: vimeo.com/105156306; metro praia: vi-

meo.com/104955130; canon pequena centro-ipanema: vimeo.com/104955131.  

3
 III Festival de Artes do Corpo. www.artesdocorpo.com/. 

4
 Texto da exposição.

4
 “birutas E vento. Mixurrasco, composição urbana, performance, corpo, política 

por Corpos Informáticos que a-presentam com, contra, de, desde, em entre para per perante por biru-
tas de lamber vento, (e)vento, outros ventos entuasentranhas inventoinhas em vetilária que 
(in)ventam o espaço. Aventemos as ventilações do corpo pensante. Hora, Daniel.Se desejarem jo-
guem palavras ao vento que iremos vento-á-las...” Texto: Bia Medeiros, Diego Azambuja, Corpos 
Informáticos e Daniel Hora, a quem agradecemos a contribuição. 

5
 Disponível em historiasdoaracati.blogspot.com.br/2011/07/origem-do-nome-aracati.html. Acesso em 

29 de jan de 2015. 

6
 Corpos Expandidos é como o Corpos Informáticos chama seus sempre queridos iteratores; ex-

Corpos Informáticos ou simplesmente admiradores: Bianca Tinoco; Kamala Hamers; Márcio H. Mota; 
Tiago Moria; Victor Valentim entre outros. 

7
 Fuleragem é como Corpos Informáticos denomina suas performances desde 2011 quando estas, 

adentrando o Guggenheim e o MOMA, NY, se vêem enfraquecidas como potência política. 

8
 “Deleuze e Guattari, assim como Derrida, se referem ao conceito de “iteração”: conceito mais amplo 

e aberto do que o de “interação”. Na interação, caminho por caminhos pré-estabelecidos pelos con-
ceituadores do projeto, da obra. Videogames são interativos. A participação iterativa é co-laborativa, 
co-labor-ativa, prevê a participação ativa do “espectador”; a possibilidade de modificação da proposta 
artística pelo iterator” (MEDEIROS, ANPAP, 2014, p. 6).  
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9
 Kombeiro é uma composição urbana, por Corpos Informáticos, localizada na L4 Norte, Brasília: são 

7 kombis coloridas e desenhadas, e também uma espécie de ateliê à céu aberto do Grupo. 

10
 Mixurrasco é uma prática do Corpos Informáticos: churrasco mixuruca, com ou sem carne, mas 

sempre com muitos legumes e frutas, convidados muitos, quiçá todos, crianças, cachorros, iteração e 
alguma cerveja. 

11
 Mar(ia-sem-ver)gonha é conceito volvido pelo Corpos Informáticos a partir dos conceitos de “árvo-

re” e “rizoma”, propostos por Gilles Deleuze e Félix Guattari em Mil Platôs (2005). Mar(ia-sem-
ver)gonha é árvore e rizoma simultaneamente como sugerem os autores, sendo portanto um conceito 
mais preciso do que aquele de rizoma, que, muitos pensam, exclui a árvore, o que os autores não 
fazem. 

12
 No SESC Pompéia, Abramovic aplica seu método em 5 sessões diárias, por duas horas, todo dia 

durante 2 meses, isto é formação maciça e massiva. Após expor no SESC Pompéia, São Paulo, em 
2015, Abramovic continuará sua pregação na Argentina.  

13
 LARGEAULT, Jean. «MÉTHODE», Encyclopædia Universalis [en ligne]. Disponível em: 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/methode/ Acesso em 19 mar. 2015. (tradução da autora). 

14
 Disponível em www.idixa.net/Pixa/pagixa-1009260947.html. Acesso em 19 mar. 2015. (tradução da 

autora). 

15
 Disponível em www.idixa.net/Pixa/pagixa-0806191043.html Acesso em 19 mar. 2015. (tradução da 

autora). 

16
 História do Saci Pererê escrita por Monteiro Lobato: “Azeda o leite, quebra a ponta das agulhas, 

esconde as tesourinhas de unha, embaraça os novelos de linha, faz o dedal das costureiras cair nos 
buracos. Bota moscas na sopa, queima o feijão que está no fogo, gora os ovos das ninhadas. Quan-
do encontra um prego, vira ele de ponta pra riba para que espete o pé do primeiro que passa. Tudo 
que numa casa acontece de ruim é sempre arte do saci. Não contente com isso, também atormenta 
os cachorros, atropela as galinhas e persegue os cavalos no pasto, chupando o sangue deles. O saci 
não faz maldade grande, mas não há maldade pequenina que não faça. Disse Tio Barnabé.” Disponí-
vel em http://lendasdobrasil.blogspot.com.br/2010/10/lenda-do-saci-perere.html. 

17
 José Mário Peixoto, artista, performer, baiano. 

18
 BRITES, Mariana e MEDEIROS, M.B. DANCE: O LANCE DO DADO. Uma pesquisa em arte e em 

escrita. In revista Artefactum, número 1, 2014. Disponível em 
http://artefactum.rafrom.com.br/index.php/artefactum/article/view/249. Acesso em 29 Jan. 2015. 

19
 http://esferapublica.org/nfblog/la-incesante-repeticion-del-gesto-los-10-gestos-y-elementos-

formales-mas-utilizados-en-el-arte-de-accion/ 

20
 http://esferapublica.org/nfblog/consideraciones-sobre-el-arte-del-performance/ 

21
 https://www.facebook.com/algodaochoque 

22
 https://www.facebook.com/talodemamona69?fref=nf 

23
 https://www.facebook.com/andaimeciadeteatro 
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