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RESUMO 
Este artigo expõe a necessidade da instabilidade nas definições de arte e propõe o termo: 
tanto faz se é performance ou não. Para tal, é relacionada a teoria de Maria Beatriz de 
Medeiros às experiências da autora junto ao grupo Corpos Informáticos e é criticada a teoria 
de Arthur Danto. Chega-se ao ponto central que é a própria dúvida. Meio à flutuação da arte 
é proposto um nado no nada pelo relato da “Oficina de Niilismo” - prática participativa, em 
espaço público, que permuta definições ao atravessar tanto o trivial quanto o artístico.  
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ABSTRACT 
This article exposes the need to the instability when it concerns the definitions of art and 
brings out the term: "it doesn't matter whether it os performance or not". To do so, it relates 
the theory from Maria Beatriz de Medeiros to this work's author experience alongside with 
the group Corpos Informáticos and, also, Arthur Danto's theory is also critized. There's a 
point of arrival that it is its own doubt. In the middle of the art's floatation, it is proposed that 
we swim in the void, in portuguese: nadar no nada, through the Nihilism Workshop - 
participative practice, in public spaces, that change definitions once we cross the boundaries 
of both trivial and artistic. 
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A performance, por estabelecer um status de arte, pode-se manter distante do 

cotidiano ou do que não é arte. Percebe-se que, quando é dado o nome de 

“performance” ou “arte” a uma situação de desvio, há a tendência da ação justificar-

se e de não questionar-se. Nós, Corpos Informáticos, vemos necessidade de 

misturar as criações artísticas com qualquer banalidade e propor o termo: tanto faz 

se é performance ou não. 

Houve o caso da exposição na Galeria Espaço Piloto realizada pelo grupo Corpos 

Informáticos, em que os funcionários da limpeza da galeria pediram uma reunião 

conosco, para que o grupo definisse a eles o que era arte e o que era lixo. A partir 

disso, demos algumas risadas e ficamos contentes com tal dúvida.  

Esta exposição continha fotos, vídeos, objetos manipuláveis, instalações -- quem 

sabe monumentais quem sabe nada artísticos. Havia trabalhos que correspondiam a 

linguagens artisticamente inteligíveis, como havia objetos que denunciavam 

processos ou que pareciam estar lá por questões aleatórias e espontâneas. 

  

 

Figura 1: Exposição birutas(E)vento com participação indefinida do público. Espaço Piloto, UnB. 
2014. 

  

Somos dez integrantes no grupo, contaminados por corpos expandidos e 

transeuntes que mexem, deixam, levam. Sendo assim, o senso de decisão do que é 
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arte e o que deve ser excluído da exposição, se deixa para todos numa 

(im)predominância (sic) de sentenças. 

Em experiências de C.U. (Composição Urbana), lidamos diretamente com contextos 

que não correspondem ao meio artístico, que portanto, facilmente desapropriam o 

trabalho da arte. O trabalho artístico na rua pode ser um desvio incisivo ou 

contraponto da normalidade ou C.U. ou arte que se mistura na banalidade do 

cotidiano. Tal mistura é provedora de um questionamento: isso é arte? 

 

Figura 2: Público da exposição com biruta em iteração. Rua próxima ao Espaço Piloto, UnB. 2014. 

  

As perguntas “se isso ou aquilo é arte”, “se é performance ou não”  parecem um 

tanto cansativas. Nós, Corpos Informáticos, não costumamos responder tais 

perguntas aos transeuntes perplexos que acreditam, ou não, que nossas ações 

sejam arte. Deixamo-los soltos nas indefinições dos seus onze sentidos (Aquino & 

Medeiros, 2011). Nisso, escutamos destes mesmos questionadores não somente 

onze definições, onze sentidos para aquilo estar acontecendo, mas infinitas 

interpretações partindo de um único acontecimento. 

Nós, Corpos Informáticos, não nos vemos amarrados em definições de arte, 

transitamos na dúvida. Também percebemos que, quando o nosso trabalho é logo 

aceito e definido como arte, há uma tendência de anestesiar as tensões de quebra 

do status quo, do estranhamento, e assim gera um distanciamento1 da vida. 
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Consequentemente o trabalho perde grande parte da do espanto e do 

questionamento no momento que é justificado como arte. Quero dizer que o trabalho 

fomenta e gera impacto independente dessa pergunta ser respondida. A questão é: 

se tal pergunta é tão recorrente, há mesmo necessidade de respondê-la?  

No livro A Transfiguração do Lugar-Comum, Arthur Danto (2005) narra um episódio 

tangencial de uma exposição de sua curadoria, que consistia em obras de arte e 

coisas que não são arte. A imagem de todas eram equivalentes (retângulo ou 

quadrado vermelho pintado sobre uma superfície), mas Danto as descreveu com 

distinção. As diferenças estavam não só em suas significâncias, nos títulos, nas 

faltas de título, mas também na classificação de obras de arte e objetos que não 

correspondiam a esse status.  

Gera-se uma reflexão perturbadora de como diferenciar a arte das meras coisas, ou 

como separar o lixo da arte, ou como responder à pergunta frequente dos 

transeuntes. 

Arthur Danto pressupõe algumas formas de se definir um objeto como arte, 

analisando o hiato entre as obras de arte e as meras coisas, para assim observar 

seus vazamentos. Nelas são feitas reflexões próprias e de filósofos para chegar a 

alguma formulação sobre arte e, em seguida, rebater cada uma destas teorias. Aqui, 

como em Danto, afirma-se para desconstruir.   

A definição de arte pode começar pelo título; intenção artística, expressão, símbolo, 

metáfora, representação, aparição, retórica, reflexão, convenção, filosofia da ação2 

entre outras. Todas essas tentativas de definir arte - mencionadas a priori, na 

filosofia de Aristóteles, Platão e Sócrates – foram analisadas por Danto e, por 

conseguinte, vistas como insatisfatórias e assim detidas. O que não seria arte? 

“ (...) a distinção entre obras de arte e meras coisas reais é 
inescrutável. Portanto, nenhuma dessas teorias ajuda muito a 
estabelecer a linha divisória (...) pois ambos os objetos são 
descontínuos em relação a qualquer coisa preexistente. “ (Danto, 
2005, p. 70) 
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Em diversas discussões, a definição de arte é vista como resultado do negar o 

próprio ato de definir. Mergulhamos em contradição. O interessante nessa pesquisa 

não é a definição do que é arte (e o que não é), mas sua indistinção, seus saltos, 

seus tropeços, seus labirintos. Desta maneira, um objeto ou uma ação entram em 

controvérsia, na impermanência entre a arte e uma coisa qualquer. 

Pode-se entender que as caixas Brillo copiadas por Andy Warhol são arte no 

momento que se encontram nas galerias e museus, e também entende-se que as 

caixas Brillo do supermercado não são arte. Essa definição e diferenciação é 

facilmente clara quando analisada em contextos distintos, quem sabe dicotômicos: 

entre instituição de arte e cotidiano. Esses objetos transfiguram seu lugar, porém 

conseguem se estabelecer em definições momentâneas a partir de seus contextos. 

  

 

Figura 3: Andy Warhol. Brillo Box. Museum United.1964. 

  

O legado de Arthur Danto foi fundamental e certamente transgrediu a filosofia da 

arte para acompanhar a produção dos artistas daquele momento e localidade. Hoje, 

quarenta anos depois, nos encontramos num emaranhado muito mais complexo 

entre a arte e a vida. Não poderíamos acreditar que uma teoria de outro contexto 

nos seria suficiente. Com o embasamento do autor, poderíamos eleger objetos 

quaisquer como arte, mas não é necessária tal sublimação e hierarquia.  
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Poderíamos jogar a arte no lixo; ou falar para os funcionários da limpeza que era 

tudo lixo, não arte; ou quem sabe, encher a galeria de rastros nossos e do público – 

o que transmutaria o lixo em arte da mesma maneira por estar exposto em uma 

galeria de arte – mas não vem ao caso deixar a arte para tratar das meras coisas, ou 

transfigurar as meras coisas para a arte. 

O que a teoria de Danto não discute são as osmoses que acontecem fora de 

espaços de convenção artística, as Composições Urbanas, as iterações do público 

dentro e fora das galerias, a mistura não excludente de todos os contextos, as redes 

que conectam, a internet, o esvaziamento do pensamento para uma prática artística. 

Chegamos à um ponto em que as fronteiras entre o imaginário e o real bambaleiam 

e andam de mãos dadas, se contaminam uma na outra. Afinal “(...)como criar sem 

vida e como viver sem arte? ” (Brites, 2016, inédito). Façamos arte no cotidiano, 

façamos cotidiano na arte para que ambas se diluam por completo numa experiência 

caótica. Nesse entremeio, entendido como hiato ou lacuna, não há definições de 

caminhos a seguir. Se há dúvida, não há o que responder. Boiamos, flutuamos. 

Podemos entender o mundo como um armazém repleto de tipos de coisas, onde 

não há um denominador comum. Esta ideia de armazém também é citada por Arthur 

Danto ao analisar o legado de Fluxus3. A ironia da História desestabiliza a habilidade 

comum para distinguir as obras de arte do inventário do resto do mundo. 

Navegamos num mundo indefinido uma vez que nenhuma definição nos fará mais 

sábios. 

“Se o homem pudesse ter uma experiência do mundo, o mundo que 
o cerca, da mesma maneira que tem a experiência da arte, não 
haveria necessidade de arte, de artistas e de elementos igualmente 
„não produtivos‟. ” (Maciunas, em  Child’s History of Fluxus, 1978) 
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Figura 4: George Maciunas, Dick Higgins, Wolf Vostell, Benjamin Patterson & Emmett Williams 
performing Philip Corner‟s Piano Activities em Fluxus Internationale Festspiele Neuester Musik, 

Weisbaden 1962. 

 

Vamos a outro caso para reflexão. Durante o evento Performance Corpo Política de 

2015 realizado pelo Corpos Informáticos, distribuí boias de praia aos componentes 

do grupo e aos convidados do evento. Estávamos juntos para realizar um percurso 

do metrô até a Feira da Ceilândia: local onde seriam realizadas as performances do 

evento.  

Já na distribuição e na tarefa de encher as boias, a sensação era de caos e bagunça 

por parte dos presentes. Não consegui explicar a todos que aquilo tratava de uma 

concepção niilista, titulada “Oficina de Niilismo”4 onde o nado era no nada e os 

entendimentos, as certezas, boiavam na paisagem. 

Queria e tentei organizar algo estético e artístico como uma coreografia de balé no 

qual as boias seriam tutus. Isso não se deu logisticamente e aconteceu de forma 

dessincronizada. Queria que todos inseridos estivessem entendendo a ideia do 

trabalho, que não era uma proposta gratuita por ter uma intenção inicial elaborada. 

Fracassada a comunicação uniforme sobre o assunto. 
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Estes meus “quereres” foram bem contraditórios e incoerentes, uma vez que a 

concepção era o não saber. Estávamos entre artistas, todos no entendimento que 

fazíamos acontecer um evento de arte na rua, mas estávamos dispersos, 

baderneiros, sem uma linha condutora daquele instante e sem um acordo de que 

naquele percurso todos estariam fazendo performance.  

Éramos vinte pessoas utilizando boias sem o raciocínio uniforme do que acontecia. 

Alguns dançaram, outros nadaram no ar, também rolaram, outros nada fizeram, 

como outros dormiram. Houveram movimentos simbólicos (de intenção aquática, de 

balé, etc.), como também movimentos aleatórios que correspondiam ou nada 

correspondiam a ideia inicial ou nada correspondiam a nada. Transeuntes aleatórios 

nos imitaram, vestiram boias, cantaram, fizeram cara feia, fingiram que não viu, 

filmaram, riram, reclamaram, perguntaram o que era aquilo, mas nem nós sabíamos 

ao certo. 

  

 

Figura 5:  Oficina de Niilismo. Proposta por Natasha de Albuquerque para Corpos Informáticos e 
corpos expandidos. Na foto: família Gunther, Matheus Opa, Luísa Gunther, Beatriz Provasi, Gustavo 

Silvamaral, Ary Coelho, João Quinto, Diego Azambuja, Bia Medeiros, Arthur Scovino, Natasha de 
Albuquerque, Zmário, Diego Torres, Vanderlei Costa, Ayla Gresta e Rômulo Barros. Fotografia: 

Matheus Carvalho Costa. Performance Corpo Política. Brasília, 2015. 
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 São postos diferentes estilos: para Danto como aquilo que restou de uma 

representação5, e para Corpos Informáticos como presentações, fuleragem e lance. 

São escapes de uma representação metafórica, ou melhor, demonstrações de 

particularidades das expressões mais comuns às desviatórias6: O cabelo alisado da 

mulher que passou, o bocejo, a cambalhota grupal, a dança altruísta, a artista no 

canto, o autista olhando, o senhor que sorriu e logo foi embora. Mesmo que 

dissonantes, todos estes estilos se agrupam à “Oficina de Niilismo” por estarem no 

mesmo vagão do metrô mesmo sem vestir boias ou metaforizar um nado aquático 

ou decodificar o ocorrido. 

São inventadas na hora as diferentes modalidades da oficina: 

1. Nado ou nada sincronizado: aglomeração de nadadores no nada. 

2. Nádegas a declarar: nado onde as nádegas estão em evidência. 

3. Balé de boias: as boias circulares são utilizadas como tutu de balé e os 

outros modelos como ajudantes da flutuação dos bailarinos. Esta modalidade 

também dialoga com a modalidade 1. 

4. Tô de boias: relativo à estar de boas (gíria); não querer algo; ignorar algo 

sem causar um conflito; posição passiva de negação; fazer-se de desentendido.  

5. 

6. 

7. Nad(x): relativo à falta de distinções do ato de boiar. 

As modalidades em branco correspondem ao que não foi inventado. 
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Figura 6:  Oficina de Niilismo. Proposta por Natasha de Albuquerque para Corpos Informáticos e 
corpos expandidos. Na foto: Zmário, Arthur Scovino, Bia Medeiros, Natasha de Albuquerque, Ayla 

Gresta e transeunte. Fotografia: Matheus Carvalho Costa. Performance Corpo Política. Brasília, 2015. 

   

Não estávamos em um espaço institucional de arte, a maioria era artista que não 

tinha certeza se estava performando porque isto não foi combinado nem 

descombinado, não foi declarado um começo da performance nem um final, nem 

que era performance, não foi dado um comando, apenas boias foram distribuídas. 

De fato, uma situação de desvio e uma performatividade coletiva aconteceram sem 

uma intenção incisiva. 

Estavam misturados: um evento de arte num lugar não instituído pela arte; artistas 

com e sem intenção de fazer arte misturados aos transeuntes que compuseram e 

decompuseram (DELEUZE, 2012); objetos estéticos elegidos para uma ação 

artística com sua vulgaridade de serem comprados prontos em lojas de atacado; a 

funcionalidade de uma boia para não se afogar com sua inutilidade no contexto não 

aquático, urbano ou metaforicamente líquido (BAUMAN, 2009); entre outras misturas 

retóricas. 
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O que quero dizer é que neste acontecimento, intitulado como “Oficina de Niilismo”, 

não é possível delimitar o que faz parte do campo artístico e o que não faz parte, o 

que acontece como performance e o que é simplesmente: vida cotidiana. As 

transfigurações entre arte e vida são instantâneas, se redobram, significam e 

designificam (sic) em questão de segundos.  

A própria ideia de “oficina” é um vazamento da titulação de uma obra de arte, que se 

diferencia da arte em si. Além disso, não houve pedagogia ou condução para este 

acontecimento ser de fato uma oficina. Quero dizer que, a Oficina de Niilismo não é 

necessariamente uma oficina; nem obra de arte; nem somente uma expressão 

espontânea da vida, mas ela é todas estas juntas e emaranhadas. Rizoma.  

Aqui se questiona qualquer conceito que defina arte e meras coisas que não são 

arte. Pois o que interessa é a integração, a mistura e a falta de diferenciações 

destes que desestabilizam o senso comum e normativo do status quo. Não há 

necessidade de signos, metáforas correspondentes e significâncias para todo e 

qualquer objeto que colocamos na galeria ou para qualquer movimento feito ao 

decorrer de uma performance. Não é necessário um título para que a criação 

aconteça, nem a convenção de uma instituição de arte. 

O ponto estratégico do trabalho é, portanto, a indefinição e a dúvida do status de 

arte. Observa-se de maneira intrínseca que nas experiências com arte há 

necessidade que lidar com a não arte, assim como na vida comum há a 

contaminação da arte nela. Ambas se engolem, se lambuzam e se misturam; 

causam perplexidade e dúvida; assim, potencializam-se mutuamente.  

Proponho o termo tanto faz se é performance ou não para diluir a seleção do que 

compõe e decompõe um trabalho de arte, como também para dissolver quaisquer 

definições se o ocorrido é necessariamente uma obra de arte: uma obra duvida dela 

mesma. Digo que o trabalho não nega a arte como também não se firma nela, ele 

desliza em ambos sentidos como um estado flutuante e confuso intencionalmente.  

Busca-se nisso o estado de perplexidade, do não entender, de tratar do incoerente, 

de se confundir, transgredindo numa iteração a caminho de um além-inesperado. 

Daí chegamos na multiplicidade, ou quem sabe, na complexidade de um rizoma. 
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É interessante essa reviravolta de uma única coisa, definida como coisa, como arte, 

como nada, como inútil, transgresora, contemplativa, válida, inválida, inteligível, 

duvidosa, fracassada, imanente. Queremos obras transitórias de um único sentido. 

Queremos a liberdade de não se estagnar em um lugar e sair do entendimento 

exclusivo para o ambíguo, indeterminado, flutuante. 

A definição de arte, assim como sua indefinição, é inevitavelmente contraditória. 

Tanto faz se é performance ou não. Quanto mais observamos as características da 

arte e do que não é arte, estamos diferindo uma da outra mesmo que a busca seja 

sua integração. Os conceitos parecem um anular o outro. A resposta para isto é 

chegar ao campo prático da experiência e não se estagnar nas dicotomias dos 

conceitos. Não necessitamos explicar se o que fazemos vem a ser arte ou não. 

Tanto faz. 

É dada a ordem de mudar o mundo, em vez de explicá-lo É dada a 
ordem de tornar-se um animal, em vez de refletir. É dada a ordem de 
proibir todas as questões filosóficas e silenciar sobre aqui que não 
pode ser dito. É dada a ordem de transformar o próprio corpo em um 
corpo sem órgãos, e pensar de forma rizomática e não lógica etc. 
(Groys, 2013, p.11) 

Não é dada uma verdade como arte, mas a experiência da vida. O pensamento, as 

ações, as sensações despojaram as formas e representações. Que o pensamento 

não escamoteie as flutuações intensivas do ser (ARTAUD,1995). A artevida como 

uma vibração ou flutuação. É preciso esvaziar as explicações e partir para a 

experiência sensível do corpo. 
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     Figura 7: Oficina de Niilismo. Por José Mário Peixoto (Zmário) para transeuntes. Fotografia: 

Mateus Carvalho Costa. Performance Corpo Política. Brasília, 2015. 

 

 Notas 
                                                           

1
 A noção de distanciamento é para Arthur Danto (2005) uma dicotomia entre mundo imaginário e mundo real. 

Assim, quando a arte é provocada, é gerado um distanciamento por não vê-la como realidade.    
2
 Arthur Danto (2005) relaciona a filosofia da ação com a obra de arte, decorrendo que uma ação = um 

movimento + x, logo uma obra de arte = objeto + y, ou seja, se temos um objeto de arte e um mero objeto, ao 
excluir este objeto, o que sobra? A multiplicidade de sensações e interpretações poderiam definir se o objeto é 
arte. Porém, questiono se isso quer dizer que as meras coisas da vida não têm possibilidade de ir além da 
superficialidade? 
3
 O termo Fluxus vem do Latim: estado não determinado, flutuante, transitório. Foi escolhido por George 

Maciunas para ser o título de uma revista que teria como objetivo publicar textos dos artistas da vanguarda, 
muitos dos quais tiveram seus trabalhos apresentados, entre 1960 e 1961, no estúdio de Yoko Ono e na AG 
Gallery de Maciunas, ambas em Nova York. Mas o termo Fluxus passou a designar e caracterizar uma série de 
performances organizadas por Maciunas na Europa. Estado indeterminado, flutuações. 
4
 "Natasha de Albuquerque - Tô boiando - Oficina de Niilismo on Vimeo." 1 Jul. 2016, 

https://vimeo.com/173094523. Accessed 9 Apr. 2017. 
5
 “Poderíamos reservar o termo „estilo‟ a esse como, isso é, àquilo que resta de uma representação quando 

subtraímos seu conteúdo – uma fórmula autorizada pelo contraste entre estilo e substância consagrado pelo uso. 
No ato da criação artística, creio eu, é difícil separar o estilo da substância, uma vez que eles emergem juntos 
num mesmo impulso.” (Danto, 1981, p. 283-284) 
6
 Termo utilizado por Paola Berenstein Jacques (2012) para práticas que escapam ao controle disciplinar através 

de ações singulares, plurais, multiformes, astuciosas e teimosas que contrariam e sobrevivem a um sistema de 
poder. 
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