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RESUMO 
O presente artigo refere-se a uma pesquisa de criação com artistas provenientes das áreas 
de artes visuais, dança e teatro que culminou com uma exposição de corpos-arte. Ao 
considerar a complexidade e dinamicidade do mundo contemporâneo, esta proposta visou 
desenvolver um procedimento de criação em Performance Arte focado na sua dimensão 
política e nas ações colaborativas. Para tal, entende-se a arte como potente ativador da 
crítica afetando e sendo afetado por questões políticas do cotidiano. As ações colaborativas 
são entendidas aqui como um dos fenômenos recorrentes nos dias atuais e que reverbera 
em práticas de naturezas diversas incluindo as artes. Autores como Schneider e Rushan 
ofereceram suporte teórico para concepção dos procedimentos adotados em laboratório de 
criação. 
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ABSTRACT 
This article refers to a creative research with artists from the areas of visual arts, dance and 
theater that culminated in an exhibition of bodies-art. In considering the complexity and 
dynamicity of the contemporary world, this proposal aimed to develop a procedure of 
creation in Performance Art focused on its political dimension and collaborative actions. 
Therefore, art is understood as a powerful activator of criticism affecting and been affected 
by everyday political issues. The collaborative actions are understood here as one of the 
recurring phenomena these days which reverberates in practices of diverse natures including 
the arts. Authors such as Schneider and Rushan offered theoretical support for designing the 
procedures adopted in the breeding laboratory. 
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O presente artigo refere-se à reflexão sobre uma poética oriunda da criação de seis 

performances organizadas em uma “ExposiAção” e visou abordar criticamente 

algumas questões políticas emergentes nas sociedades contemporâneas. Para este 

intento, os processos colaborativos de criação foram acionados entendendo-os 

como ferramenta decisiva para discussão crítica das propostas. Cada artista iniciou 

o processo individualmente inserindo-se na diversidade multifacetada do contexto 

contemporâneo.  

Atualmente, as pesquisas voltadas para poéticas da criação na arte contemporânea 

acabam perpassando discussões políticas, mais ou menos críticas, e que 

reverberam os desdobramentos da modernidade e sua postura calcada em 

verdades absolutas. Os ecos do cartesianismo e do pensamento positivista 

atravessam uma rede de enfrentamentos com o capitalismo exacerbado e com os 

efeitos do desenvolvimento tecnológico, claramente percebidos em suas 

materialidades que surgem com força intensa na arte.  

Neste contexto hiper fragmentado, fruto do império da razão sobre outras dimensões 

humanas, encontram-se as resistências apoiadas em ações propositivas e 

experimentais que permitem aflorar os universos humanos ora sufocados, tais como 

o mítico, o ritual, o emocional, entre outros. Aqui, desponta o espaço para o diverso, 

para o plural, multifacetado e dinâmico mundo contemporâneo no qual emerge a 

prática artística reflexiva sobre si. As contaminações socioculturais, por sua vez, 

travam conflitos entre o singular/individual e o plural/coletivo em sua convivência 

necessária. Portanto, o trabalho aqui desenvolvido visou, sobretudo, trazer à tona as 

discussões supracitadas pelo corpo em Performance, não entendido como 

instrumento, tampouco como veículo, mas sim como ser/estar/agir/sentir/pensar arte: 

o corpo-arte.  

A multiplicidade de trabalhos provenientes de diferentes áreas do conhecimento tem 

sido desenvolvida em conjunto e absorvido denominações tais como coletivos, 

colaborativos, entre outras. Estas ações têm sido investigadas, nos dias de hoje, em 

diversos âmbitos devido aos desdobramentos emergentes perante os desafios da 

atualidade. Nas artes, por exemplo, os termos coletivo e colaborativo são 

provenientes da diversidade de abordagens criadoras reivindicadas e adotadas nos 

grupos de artistas. Deste modo, depara-se com a urgência de voltar um olhar para 

estas abordagens poéticas que contemplem este modus operandi vislumbrado para 
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além do seu entendimento raso como prática em conjunto. Na esteira deste 

pensamento, este estudo repercutiu sobre o trabalho artístico nas artes 

performativas absorvendo os pressupostos da colaboratividade no seu fazer. 

O trabalho de composição das obras performáticas desdobrou-se em três momentos 

metodologicamente distintos, porém intimamente conectados. O primeiro momento 

recaiu sobre os elementos temáticos, ou seja, as questões políticas levantadas 

individualmente por cada artista envolvido. Estes elementos temáticos, 

impulsionadores de cada Performance da “ExposiAção”, foram escolhidos 

individualmente e estavam ancorados nos obstáculos advindos de universos 

diversificados tais como as polêmicas oriundas do desenvolvimento tecnológico, as 

adversidades ambientais, as decorrências de atitudes político partidárias, as 

resistências raciais, bem como  as questões de gênero em seus múltiplos 

desdobramentos. O segundo momento foram os estudos ancorados nos referenciais 

bibliográficos sobre a Arte da Performance que remetem-se, principalmente, aos 

pressupostos teóricos de autores como, Goldberg (2002), Taylor (2012), Phelan 

(1997), entre outros; e os processos colaborativos aqui referendados por Schneider 

(2007) e Rushan (2016). O terceiro momento remete às ações performativas que 

foram desenvolvidas em ateliês de criação. Nestes espaços, o cruzamento de 

saberes entre artes, próprio das manifestações performáticas desvela o borrar das 

fronteiras, mas orienta-se, particularmente neste estudo teórico-prático, para um 

olhar sobre trabalhos de criação realizados colaborativamente na arte 

contemporânea.  

Esta atitude endossa os trânsitos por campos de saberes ora milimetricamente 

territorializados e, atualmente, expandidos. São imprevisíveis as conexões que se 

estabelecem na arte contemporânea, estimuladas pelas contaminações dinâmicas 

de conhecimentos. Sendo assim, a principal questão residiu em como pode ser uma 

ação colaborativa nas práticas artísticas, sobretudo, porque a colaboratividade se 

faz presente nos modos de ser, estar e agir do mundo contemporâneo também 

como ação política. É fundamental salientar que este trabalho não pretendeu ser um 

manual de defesa política da atuação colaborativa nas artes perfomativas, mas, 

fornecer um caminho possível entre muitas outras investidas criadoras que venham 

a desabrochar nesta mesma perspectiva. 
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 O procedimento adotado nos ateliês consistiu, inicialmente, da proposição de 

um espaço-tempo conjunto de investigação performativa no qual os trabalhos dos 

artistas foram desenvolvidos. Este ambiente se organizou em encontros semanais 

nos quais os artistas dedicaram-se não apenas aos estudos e discussões acerca 

dos autores supracitados, mas especialmente discutiram sobre o que poderia ser 

uma ação colaborativa na criação de performances individuais de cunho político. 

Durante as reuniões do grupo, no primeiro semestre de 2016, buscou-se situar o 

recorte temático que seria atribuído às criações. A abordagem estética, os 

elementos formais selecionados e suas ações performativas foram estruturados 

individualmente, apresentados ao grupo, reformulados e lapidados em decorrência 

das interferências dos seus integrantes. As propostas reformuladas culminaram com 

a “ExposiAção” que já aconteceu duas vezes em eventos institucionais distintos, 

entre 2016 e 2017, um deles foi um colóquio internacional que discutia ética, estética 

e política e o outro foi um evento sobre performatividades artísticas. 

 O mergulho nesta experiência colaborativa eticamente construída requer um 

esclarecimento sobre os entendimentos de Performance assumidos neste trabalho, 

bem como, os pressupostos teóricos que discutem os termos mais comuns referidos 

aos trabalhos conjuntos tais como, coletivo e colaborativo. Simultaneamente, foram 

desenvolvidas as reflexões sobre os questionamentos políticos ali veiculados e seus 

elementos formais na arte contemporânea. Portanto, ética, estética e política 

estiveram amalgamadas durante todo o percurso criador. 

No que se refere ao termo Performance, interessa o campo das artes como foco de 

estudo. Sendo assim, este estudo não abarca a abrangência da palavra, nem os 

Estudos da Performance shechnerianos, mesmo entendendo que este último 

também se debruça sobre questões artísticas no seu amplo espectro conceitual e 

investigativo. Este último refere-se às manifestações humana organizadas para 

“mostrar-se fazendo” (SCHECHENER, 2006, p. 28-51), não necessariamente se 

remete à Performance Arte. O trabalho aqui desenvolvido esteve apoiado na 

elaboração de obras fundamentadas na Arte da Performance, manifestação própria 

do campo das artes.  

Independente da transbordante discussão sobre a Arte da Performance caracterizar-

se ou não em uma linguagem própria, este tipo de manifestação artística começa a 

receber esta denominação  durante os anos sessenta nos Estados Unidos tendo 
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como pressuposto fundante o entendimento do corpo como obra de arte. Seu 

caráter experimental tem ancestrais recentes reconhecidos em outras manifestações 

artísticas precedentes como as Vanguardas do início do século XX. Segundo 

Goldberg (2002, p. 7) este nome passou a ter aceitação como meio de expressão 

artística por volta da década de setenta. O não enquadramento estético destas 

manifestações artísticas opera na diluição de fronteiras territoriais provocando as 

antigas formas autônomas do fazer.  

A atitude de incorporar o improviso também se faz presente com a abertura para 

absorção do acaso impulsionada, entre outras coisas, pelas discussões detonadas 

pela teoria da relatividade de Einstein e o princípio da incerteza de Heisenberg. 

Ambos publicados na primeira metade do século XX, estes pressupostos 

repensaram as abordagens vigentes sobre o espaço e o tempo juntamente com a 

concepção filosófica indeterminista chamando a atenção para a aleatoriedade e 

instabilidade dos acontecimentos apontando para a não causalidade e não 

linearidade das coisas do mundo. Estes pensamentos reverberam-se pelo mundo 

repercutindo, em níveis inusitados, em todos os campos do saber, nos quais se 

inclui a Performance Arte.  

A aproximação e mesmo a interelação entre arte e público apareceu evocando uma 

atitude deselitizante, pois promove o acesso ao destituir o museu e o teatro como 

impérios indiscutíveis dos lugares da obra. Paradoxalmente, ela acaba por manter 

um viés elitizante ao apropriar-se de conceitos e princípios estéticos complexos da 

arte contemporânea de difícil assimilação pelo público, em geral. A passividade 

passou a ser foco de diversos estudos sobre recepção e, em muitos trabalhos, o 

público é instigado à participação ativa. Em outros ele é obrigado a participar como, 

por exemplo, em diversas propostas da Fura Del Baus. Deste contexto controverso, 

surgem questionamentos sobre a atitude passiva uma vez que a fruição pode gerar 

sensações e reflexões que não deixam de ser uma atividade, mesmo que invisível.  

Outra característica recorrente na Arte da Performance é transcender a plasticidade 

e a visualidade. A plasticidade rediscute os recentes direcionamentos inclusivos e 

promove a apreciação estética para além de seus aspectos primeiros calcados no 

olhar dirigido ao objeto artístico apelando para outros sentidos. A visualidade, por 

sua vez, recai também, mas não somente, sobre o fato de que os artistas trabalham 
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em diferentes grupos e em diversos contextos geográficos facilitados, ainda, pelos 

recursos tecnológicos cada vez mais desenvolvidos.  

Por outro lado, para Peggy Phelan (1997, p.1), ao refletir sobre a ontologia da 

Performance, a autora afirma que a  

 

[...] única vida da performance dá-se no presente. A performance não 
pode ser guardada, registrada, documentada ou participar de 
qualquer outro modo de circulação de representações; no exacto 
momento em que o faz ela torna-se imediatamente numa coisa 
diferente da performance. É na medida em que a performance tenta 
entrar na economia da reprodução que ela trai e diminui a promessa 
da sua própria ontologia. O ser performance, tal como a ontologia da 
subjetividade que aqui é proposta, atinge-se pela via da desaparição.  

 

Mesmo considerando a lógica coerente da autora que reconhece e legitima as 

discussões levantadas por Walter Benjamin é imprescindível lembrar que, no século 

XXI, a convivência com as virtualidades tornou-se quase inseparável das formas de 

organização da vida humana. Por este motivo, multiplicam-se termos como 

videoperformance, fotoperformance, reperformance. A cibercultura apresenta corpos 

virtuais com poderes diferentes daqueles advindos do corpo presente, mas com uma 

intensidade rápida e abrangente que lhe é peculiar.  

Aparece, ainda, com uma frequência massiva na Performance, um cunho 

transgressor político intenso, uma vez que suas obras exalam subversividade 

intencionalmente artificial. Segundo Taylor, a Arte da Performance, como toda arte, 

“por ser uma construção social, aponta para artificialidade, uma simulação ou 

„encenação‟, antítese do „real‟ e „verdadeiro‟. As suspeitas remetem as mesmas 

línguas de origem: „arte‟ está linguisticamente ligada a ARTIFÍCIO.” (TAYLOR, 2012, 

p.33). Na Performance, o corpo-arte é a referência máxima dos encaminhamentos 

políticos uma vez que, suas ações polissêmicas veiculam as questões socioculturais 

instauradas em si, na carne, e compartilhadas com o público.  

No que tange os trabalhos conjuntos, este estudo reflete o contexto pluralizado do 

mundo contemporâneo que corrobora com redefinições de estatutos referendando a 

atuação dos grupos. O novo panorama justifica o reposicionamento de 

comportamentos e o estabelecimento de outras regras diferentes das vigentes até 

então. Os termos coletivo e colaborativo são mais recorrentes nos meios artísticos 

em que prevalecem os trabalhos conjuntos.  
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O esclarecimento sobre estes termos reverbera nas atribuições dos modos de 

operar dos grupos. As compreensões dos atos criadores na arte ressona nos seus 

contextos expandidos, nos corpos-arte em suas relações com o mundo, com outros 

artistas, com o público e com os meios tecnológicos. Abarcar todas as ressonâncias 

supracitadas não faz parte dos objetivos desta reflexão. Por este motivo, foi 

necessário delimitar a discussão. Neste contexto, optou-se por repensar e clarificar a 

discussão sobre algumas hierarquias relacionais que são históricas nas artes. Estas 

hierarquias também refletem posturas políticas na arte. Torna-se fundamental 

salientar que este estudo não afirma uma tentativa de eliminar qualquer 

entendimento da noção de hierarquia sob o risco de recair no caos. Por outro lado, 

buscou-se pensar sobre o estabelecimento de outras formas não autoritárias de 

hierarquias compreendendo-as pela sua funcionalidade e adequação ao momento 

sem desprezar seu componente de poder. 

Nas artes visuais, os coletivos dos anos sessenta do século XX compunham-se de 

participantes que compartilhavam ideias e se subordinavam a uma identificação 

comunitária. Os indivíduos se amalgamavam e comungavam uma ideologia 

aglutinante. Nos coletivos prevalecia a homogeneidade unificadora e o consenso 

que buscava similaridade. As ideias dos coletivos, na dança e no teatro, também 

emergiam de artistas que queriam superar a sensação de atuar como mero 

acessório de uma companhia. Antes disso, o poder concentrava-se nas mãos dos 

mestres, diretores, coreógrafos e esvaia-se qualquer possibilidade de atuação ou 

singularização dos discípulos, atores e bailarinos. 

A partir do século XXI, parece haver uma redefinição contemporânea das noções de 

comunidade. Assim, surgiram os processos colaborativos que permitem a 

singularização dos participantes recusando a diluição do indivíduo numa massa 

homogênea na qual não há, necessariamente, cumplicidade. Os comportamentos 

hierárquicos autoritários que já haviam se diluído reconfiguram-se. Agora, as 

aproximações e distanciamentos podem ocorrer sem comunhão e unificação. 

Rushan (2016) propõe um modelo de colaboração pós consensual nas artes pelo 

qual os envolvidos possam garantir algum grau de autonomia a ponto de preservar 

sua singularidade. Estas discussões também recaem sobre noções de autoria que 

não serão abordadas neste momento. 
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O professor da Universidade da Noruega Florian Schneider (2007) é um dos autores 

que tem pensado sobre trabalhos conjuntos desenvolvidos em diversas áreas na 

contemporaneidade. Seus apontamentos são focados na abordagem dos trabalhos 

conjuntos relacionando-os ao mundo atual. Os argumentos do autor não estão 

direcionados para o âmbito das artes, mas auxiliam a pensar nos trabalhos 

conjuntos que vem se intensificando nos meios artísticos contemporâneos. Segundo 

Schneider (2007), o termo colaboração aparece, inicialmente, em discursos 

pedagógicos durante a década de setenta do século passado, talvez como uma 

tentativa de questionar os sistemas autoritários que centralizavam os ambientes de 

ensino. Surgem, então, os grupos de trabalho que assumem uma atitude 

cooperativa nas tarefas educacionais, tais como planejar, decidir e agir. O 

colaborativo, então, seria mais que trabalhar em conjunto formando uma rede de 

abordagens e esforços interconectados sem objetivar a neutralização do indivíduo 

diante de algum tipo de ideologia comunitária como costumava acontecer nos 

coletivos. Há uma espécie de coexistência que visa respeitar os encaminhamentos 

individuais. 

Rushan (2016), por sua vez, comenta o texto da boliviana Maria Galindo sobre esta 

postura contemporânea do trabalho colaborativo: “Eu quero trabalhar com você 

porque eu posso falar por mim mesmo”. Aqui não se trata de participantes 

constituindo um conjunto de membros operantes do coletivo. Trata-se de exacerbar 

o confronto dos envolvidos e suas proposições individuais entrelaçadas. Há um 

sistema de fluxo no qual as estruturas estáticas são evitadas. A noção romântica de 

comunidade se dissipa e aparece o respeito a valores como lideranças e 

experiências, mas que repelem a arrogância absolutista, incondicional e esvaziada 

de sentido. A igualdade padronizadora afasta as perspectivas que buscam absorver 

o instável, o risco, o erro, o diverso, assim como as dimensionalidades plurais do 

espaço- tempo. 

Frequentemente, os grupos que participam de trabalhos colaborativos compreendem 

a vacuidade como força propulsora cruzando fronteiras facilmente reconhecíveis da 

experiência singular para adentrar num território nebuloso do contato e da relação 

com outros. Os indivíduos são heterogêneos e definidos a partir de suas 

singularidades descontínuas e imprevisíveis que geram inesperadas redes e pontos 

de contato incertos provocando deslizamentos entres os modos de sentir, pensar e 
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agir de cada um. Aqui, os esquemas de trocas nada estagnadas são permitidos. 

Portanto, a atividade colaborativa em si já é uma atitude política de um modus 

operandi inclusivo, diversificado, propositivo e irreverente.  

A proposta inicial do procedimento foi referendada pela experiência em campo 

estabelecendo as primeiras formas de colaboração trazidas ao espaço de criação. 

Aqui cada proposta sofreu o atravessamento das sensibilidades dos outros não-

artistas desdobrando-se em experimentações de contextos de vida estimuladas, 

ainda, pelos objetos encontrados nos campos investigados e registrados em diários. 

Neste contexto de trocas sistemáticas, cada performer foi elaborando formas 

inusitadas, algumas vezes incorporando o acaso das circunstâncias vividas.  

 As experiências desenvolvidas pelo grupo permitiram a ampliação das visões 

sobre os fenômenos políticos abordados ao aproximá-los das interferências do 

outros componentes envolvidos nas pesquisas de campo, bem como suas 

singularidades lançadas à contaminação. Como consequência disso, ficou evidente 

a abertura dos horizontes éticos, estéticos e políticos de cada abordagem trazida ao 

jogo no ateliê de criação. A nova perspectiva sanou lacunas discursivas a respeito 

dos saberes estético/políticos selecionados por cada artista viabilizando um fazer 

calcado no potencial criador das zonas de intersecção.  

Com as questões temáticas mais definidas e afetadas pelas experiências, os 

performers começaram a sensibilizar-se ainda mais com as questões por eles 

levantadas. As afetividades tornaram-se ainda mais inflamadas e, ao mesmo tempo, 

mais lançadas ao exame minucioso de seus efeitos políticos nos seres humanos. 

Neste momento os artistas passaram a estruturar formalmente as performances 

construindo de matrizes de ações. Assim, o escrutínio transbordou em ações sobre 

a dominação masculina sobre o sexo feminino em instituições arcaicas e muitas 

vezes falidas; sobre a responsabilidade pelo lixo produzido que supera o cuidado do 

planeta a favor do capital; assim como, sobre a invasão e a vigilância proporcionada 

pelas novas tecnologias. Estas foram questões que emergiram do desejo de falar 

poeticamente de cada artista.  

Subsequentemente à vivência em campo as questões levantadas atravessaram as 

sensibilidades dos colegas do grupo nas ações colaborativas em ateliê de criação. O 

argumento pesquisado começou a tornar-se matéria artística, juntamente com os 

objetos trazidos pelos performers e passaram a fundir-se com as interferências de 
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cada um no grupo. Esta etapa da criação trouxe a materialidade de objetos 

relacionados ao tema de cada um que foi colocado em jogo com as ações das 

Performances. Consonante com o pensamento de GLUSBERG (1987), as 

Performances se apropriam de signos – dos cotidianos aos mais complexos. Do 

mesmo modo, os artistas apropriaram-se dos elementos encontrados nos seus 

momentos em campo para a construção de um discurso. Além disso, o cruzamento 

entre diferentes áreas artísticas das quais vinham os componentes do grupo instigou 

as relações entre Artes Visuais, Dança e Teatro e a investigação do potencial criador 

da zona de intersecção entre estas áreas. 

As matrizes de ações, ainda em fase inicial, foram compartilhadas com o grupo que, 

como um todo, mergulhou na construção das obras propondo trocas, impressões, 

sugestões, dúvidas e questionamentos. Enquanto uma Performance era 

apresentada, os colegas atuavam como seres participativos externo-internos 

simultaneamente, vivenciando as metáforas, a coerência, enfim as organizações 

poéticas construídas modificando-as em relação aos questionamentos propostos. 

Desta maneira, a abordagem estética, os elementos formais selecionados e suas 

ações performativas foram se redesenhando em decorrência das interferências.  

 As ações performativas resultaram em uma movimentação simples, evitando 

excessos de informações e tornaram-se mais claras à comunicação crítico-

expressiva com o público. Deste modo, questões políticas poderiam vir à tona a 

partir do olhar de cada participante-público. Este encaminhamento buscou explorar 

um percurso em Performance que propusesse “a eliminação de um discurso mais 

racional e a utilização mais elaborada de signos” (COHEN, 2002, p.66) almejando 

proporcionar uma leitura crítico-subjetiva da obra em sua dimensão política sem 

submetê-la a uma narrativa linear e causal limitada ou ao estereótipo caricato.  

Quando a proposta performática de cada artista estava estruturada, elas foram 

agrupadas para serem apresentadas em uma galeria. Foram corpos em 

Performance intitulados, então, de “ExposiAção: ética, estética e política. Foi deste 

modo que os performers materializaram suas experimentações artísticas orientadas 

a partir do corpo instaurador da obra. As questões referidas apontaram direções 

para a construção de uma poética para a investigação artística de um trabalho 

corporal de cunho político e inserido nos pressupostos da arte contemporânea.  
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A proposta deste trabalho consistiu, também, da investigação de um corpo 

técnico/expressivo/comunicativo em ateliê de criação performativa que carregou 

estas reflexões transbordando para a colaboratividade. Este modo de trabalhar 

também oferece ao grupo um modo de ser, pensar e fazer arte que lhes confere 

autonomia na condução de seu trabalho processual. Ao mesmo tempo ressonavam 

em seus corpos as colaborações advindas dos colegas. Esta sistemática não anula 

singularidades, pelo contrário, provoca ideias, pois está livre de comprometimentos 

subjacentes. 

 
Considerações Finais 
A Performance Arte, ao promover o trânsito entre artes, ao escapar das fronteiras 

rígidas asseguradas historicamente pelas artes autônomas também subverte 

referências, ideias, comportamentos e valores cristalizados. Esta postura estimula 

uma atitude investigativa alavancando processos criadores e oferecendo suporte 

para construção dos saberes nesta área. O performer em processo na arte 

contemporânea assume uma atitude que depende da desconstrução do corpo-

natureza e da reconstrução de si enquanto arte, impulsionado pelos procedimentos 

criadores ilimitados, calcados no cruzamento entre artes e entre outros campos de 

conhecimento. Esta postura não deveria restringir-se aos discursos sobre arte, mas 

construir-se na carne dos artistas que atravessam experiências práticas a serem 

instauradas em seus corpos. Os diversos modos de colaboração experimentados, 

por sua vez, foram gerando um campo mais expandido na arte contemporânea, pois 

permitiu atitudes de risco sem medo atuando em múltiplos níveis de funcionamento 

e organização. As possibilidades diversificadas oriundas deste processo afogam 

estados de alienação e massificação aos quais os seres humanos estão submetidos. 

Este fenômeno acontece 

 

em meio ao bombardeio de informações acríticas que assolam os 
veículos de comunicação congelando e padronizando o pensamento. 
As performances buscam oferecer um olhar sobre o ser humano para 
si mesmo em contexto artístico. Esta experiência tem demonstrado a 
grande flexibilidade e transdisciplinariedade decorrentes da abertura 
aos cruzamentos com saberes e de ações provenientes daqueles 
que se arriscam ao ato da criação conjunta. (BIANCALANA, 2016) 

 
Finalmente, questões relacionadas às hierarquias histórias nos ambientes da arte 

são dissolvidas nos processos contemporâneos colaborativos. Butterworth (2004) 
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aborda questões sobre este trabalho construindo uma tabela que apresenta a 

autonomia conquistada dos artistas ao longo das últimas décadas. Essa 

reivindicação encontra eco nos processos colaborativos que procuram viabilizar os 

trabalhos conjuntos que preservam singularidades na busca por atitudes autônomas 

alcançadas por este propósito. Acredita-se que proposições calcadas nos processos 

colaborativos podem fomentar a dimensão crítico-política da arte contemporânea 

aqui pensada sob a perspectiva do corpo em Performance.  
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