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RESUMO 
O presente artigo visa realçar questões acerca do registro da arte performática que 
estão além dos métodos convencionais de registro – audiovisual e fotográfico. A 
poesia e a leitura como método de registro em performance também possuem 
variância e, a partir destas, busca-se iniciar uma reflexão na tênue linha entre registro 
e literatura. Os registros escritos só se realizam no encontro, na leitura, necessitam da 
alteridade. Em analogia, o próprio corpo também é visto como caderno a partir de suas 
cicatrizes, bem como cidade e caderno se aproximam de corpo-como-todo: centro de 
sensações.  
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ABSTRACT 
This article aims to emphasize issues related to the register of performatic art that 
remains beyond the conventional register metidos such as the photographic and 
audiovisual. Poetry and reading as method of performance register envolves variance 
as well, and from these, seeks to begin a reflection in the fine line between register and 
literature. Writing registers only accomplish as it meets, in reading, in need of 
otherness. In a similar way, the own body as it self is seen as a notebook through his 
scars, as well as the city and the notebook approximates from the body as a whole: 
sensation center. 
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A experiência da leitura se inicia desde o momento em que você se propôs a 

acolher em suas mãos esse texto, por cá encontrará as brechas textuais que 

compõem meu ser-em-texto. Expostas, feridas e cicatrizes caminham ao 

descaminho deambulante e performático da arte. O encontro com você, 

leitor(a), se faz pungente, urgente. A escritura quer se encontrar, se ver por 

outros olhos. Durante a construção do corpo do texto fui e ainda estou sendo 

reconstruída assim como o texto também se apresenta no mesmo processo: 

somos corpo e(m) texto. Portanto, somos juntos as mu-danças e estranhezas 

que nos causamos. Nossas ações, reações e pronomes se mesclam. 

Venero os machucados do corpo, seus deslizes. A queda é a própria escritura, 

me colo ao chão para escrever, preciso desse contato. Palavras me levam ao 

chão. As cicatrizes reviram-me desde quando as vi poesia. Sou no corpo: 

escrevo-me. Em mundo sou mundo tal qual o outro. Somos mundos.  

Por via dos cadernos, máquina de escrever ou mesmo o computador traço 

com-tato íntimo com o ato de escrever que esquenta enquanto o vento frio 

entra pela janela em um eterno anúncio de chuva que nunca vem. Faço desse 

contato uma acolhida, revejo as palavras marcadas em folha/tela como um 

espelho sem reflexo: fruto e fruta de mim. Escrevo o que a boca cala e o corpo 

grita sem palavras. Esta primeira pessoa é singular e plural: grito e desejamos 

estar em primeiras pessoas, não só da gramática, mas de nossas ações. O „eu‟ 

que se presentifica neste texto está dissolvido em várias camadas íntimas, 

multiplica-se, multiplica-me. Escolho a possibilidade de poder anunciar-me, 

manter-me no mesmo espaço e exposta não esquivar. 

Escrevo por que a vida não aplaca meus apetites e a minha 
fome. Escrevo para registrar o que os outros apagam quando 
falo, para reescrever as histórias mal contadas sobre mim, 
sobre você. Para me tornar mais íntima comigo mesma e 
consigo. (ANZALDÚA, 2000, online) 

A possibilidade mais intimista apresentada pela escritura de si, em registros 

de/para/em performance, acontece quando o texto impresso ou digital chega 

nas mãos do leitor. Por meio destes registros busca-se também performar a 

própria língua através da criação em poesia e prosa de uma experiência que 

provoque ao leitor as sensações, os sentidos e a participação. Ou seja, sem o 
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leitor o texto não existe. A cada leitura o mesmo texto é reinventado através do 

encontro entre texto e mundo. A poesia geme, sussurra, esparrama suas 

percepções desejando não se fechar, dança em suas impressões, ri dos 

significados absolutos e cria desvios na rotina usual da língua (figuras de 

linguagem). Seguimos então com a definição poética sobre poesia de Manoel 

de Barros:  

Poesia s.f. 
Raiz de água larga no rosto da noite 
Produto de uma pessoa inclinada a antro 
Remanso que um riacho faz sob o caule da manhã 
Espécie de réstia espantada que sai pelas frinchas de um 
homem 
Designa também a armação de objetos lúdicos com o emprego 
das palavras 
Imagens, cores, sons, etc. – geralmente feita por crianças, 
pessoas esquisitas, loucos e bêbados. 
(BARROS, 2010, p. 181) 

É nesse lugar que a poesia se torna o avesso de mansa, é a parte da 

linguagem que morde, morde a própria língua a fim de degustar a saliva que 

vai ser secretada, saliva fluida e líquida que possibilita margem para que a 

imaginação floresça. “A palavra poética tem que chegar ao tom de brinquedo 

para ser séria. ” (BARROS, 2010, p. 345). A utilização do código verbal está 

disposta a criação de brechas, outras interpretações, novas gramáticas que 

escorrem de frinchas e formam sensações anteriores a explicações. Poesia 

brinca, cria o outro em si: desdobramentos possíveis.    

Convido para esta conversa as escrituras de Audre Lorde, feminista negra, que 

realça a pulsão profunda da poesia enquanto espaço para sonhos, e a partir 

destes, reinvenção de si, criação e disseminação de vivências invisibilizadas: 

Eu falo aqui de poesia como uma destilação revelatória da 
experiência, não o jogo de palavras estéreis que, tantas vezes 
os patriarcas brancos distorceram a palavra poesia para 
significar – para assim cobrir um desejo desesperado por 
imaginação sem vislumbre. (...) Poesia é o caminho com que 
ajudamos a dar nome ao que não tem nome para que possa 
ser pensado. (LORDE, 1977, online) 

Se a palavra fosse agora água no leito de um rio, bem delimitado por suas 

margens, a poesia seria o transbordamento do mesmo. O rio em seu 
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transbordamento transpassa sua própria margem, faz curva em tudo, umedece 

e desliza nas normas do percurso usual. As imagens relacionadas à umidade e 

aos fluidos me vertem a própria noção de poesia como algo escorregadio, que 

desliza sobre os códigos, samba as estruturas, reinventa e mente cotidianos. 

Em meu corpo também a poesia se faz líquida: gozo e suor. Nas margens 

liquefeitas habitam plantas que se satisfazem com este transbordamento, 

poesia que vaza e alimenta: cria e mantém o fluxo de vida-morte. Essas 

plantas podem ser observadas aqui como as próprias criações, e no caso, 

como performances e registros. O transbordamento faz surgir o espaço que 

habita a dúvida. Sem resposta exata esse fenômeno propicia o entre. O 

instante quase: a performance e a poesia, em potencial. O rio se reescreve, 

bem como a poesia sugere novas formas de escrita a partir do código já 

existente. E vice-versa, ou visse-verso [sic], o texto e a autora se mantém 

inconstantes, não há eternidade que caiba. 

Nesse universo de poéticas (pessoais) contemporâneas, o conhecimento 

científico pode ser guia, mas as sensações e as vivências pessoais são 

mestras: misto de mistério, construção, decomposição e aventura. Sinto meu 

corpo poroso, em troca constante com o espaço e o tempo que habito, 

incorporo coisas e conceitos que passam a ser meus e, no corpo, se mutam 

em outros. Em uma dessas apropriações, um tipo de apropriação mútua, 

reconheci a performance como muito do que eu já estava fazendo, mas não 

havia atribuído uma nomenclatura. Entre nós e nós há um flerte, um 

envolvimento forte. Não fomos apresentadas, fui sentindo e quando vi já 

éramos ambas, a performance e eu, superfícies vira-latas em busca de 

encontro indizível: desejo de compor o mundo, ser desvio. Heráclito de Éfeso 

afirma que não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, pois, assim como 

nunca se é o mesmo, a correnteza e seu movimento compõem sempre outro 

rio. Em performance, os acontecimentos também são irrepetíveis, lugares onde 

são experimentadas as possibilidades múltiplas do rio, ou seja, mesmo que a 

performance mantenha o mesmo programa de execução haverá sempre 

fatores moventes como: o espaço, as pessoas que compartilham a ação, os 

corpos das pessoas em performance, o clima, etc... Além de banharmo-nos, 
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pulamos sobre o rio que é vida, podendo afundar, nadar, morrer, boiar ou 

qualquer outro verbo que o corpo prefira conjugar. A diferença gerada na 

repetição interessa a performance. 

Distinta da condição efêmera das águas correntes e das performances, o 

registro e as escrituras conservam em si elementos materiais capazes de 

(re)inventar o acontecido. O registro é tratado como uma nova criação pós-

experiência, o outro da mesma: desdobramento. A performance, nessa via de 

se repensar o registro, não é o ponto final da ação. O registro é desdobrável, 

múltiplo. Performance como ponto de partida para os sentidos que ainda 

reverberam da ação; o registro abraça e engendra o depois. 

Este artigo se propõe a expor as variâncias do registro de performances por via 

da palavra escrita – escritura. Nessa pesquisa os métodos audiovisuais e 

fotográficos de registros performáticos serão distanciados e entendidos como 

“métodos convencionais”, reconhecida está sua importância na documentação 

da história da performance. Entretanto, os métodos convencionais serão 

afastados para se evocar por via da escritura onde a performance é a 

brincadeira com a linguagem e a tentativa de subverter a língua afim de dizer 

ou não dizer esse registro. Essa escrita-experiência é sempre outro, nunca 

novo. Performance como ponto provocativo e de partida para a criação literária. 

As palavras e as poéticas conduzem a um registro íntimo, incompleto que 

anseia a presença do leitor, para concluir-se em encontro. Troca, 

impermanência, variações. 

Para que seja possível os desdobramentos do registro, apresentarei um 

memorial de três ações performáticas: Pelada Pelada (2010), Pelos Pelos 

(2013) e Coração da Terra (2014). Lado a lado aos rastros de registro 

transpassados por poesia, memória, pseudônimos e devires cada ação trará 

uma enunciação diferente acerca da intersecção entre performance, poesia e 

registro.  

Poética do depois: registros e(m) textos 
O texto e suas variações, enquanto matérias vivas, adentram na esfera íntima 

das criações e assim, aos poucos, pelas beiradas e continuadamente se 
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misturam as feituras, feitiços de experiências performáticas. “Se para falarmos 

de uma obra de arte, é preciso fazer outra obra, somos a favor que o texto-

objeto-arte seja sempre pouco-muito arte” (AQUINO & MEDEIROS, 2009). 

Escrever e ser escrita, inscrita escritura que dura no corpo: faz marca, a 

passagem é uma marca que deseja mesclar-se à cidade, em caos e sutilezas, 

admirandos suas feridas abertas e cicatrizes. A realidade e o cotidiano do aqui-

agora se escrevem continuamente em nós. Os corpos e o espaço urbano se 

misturam nos registros escritos das experiências performáticas. 

Pelada Pelada (2010) 
A cidade virou fantasma e nós, clandestinamente, ocupamos a rua, cúmplices 

do silêncio. Por isso fomos enquadrados, artistas e criminosos, assinamos 

termos, papéis, registros do acontecido. Nós por nós: 48 horas de serviço 

comunitário em hospital público desumanizado. OBS: cênicos se tornou o 

nome desse grupo após sermos fichados como indivíduos de periculosidade 

para a sociedade, no artigo 233 – Ato Obsceno, conhecido também como Ato 

Libidinoso ou Crime Vago.   

Arte não vale, não explica nem justifica – é sentida matéria viva pulsante, 

alteradora de sentidos. Mas na rua, nos domínios da lei, artes quando cutucam 

severamente a normalidade da cidade é crime. A reflexão estética é 

hostilizada: 0ao fazer se pensa com o corpo todo e ao iteragir torna-se parte da 

mesma. Crime: sentir, questionar, ocupar. 

Os registros dessa performance são os materiais que foram gerados por 

outrem. Os documentos gerados pela polícia em nossa apreensão, são prova 

simbólica do cruzamento entre arte e crime, entre terrorismo poético e ameaça 

política ao status quo da cidade. Estes documentos afrontam a liberdade de 

expressão são rastros da censura. Eles registram e materializam a interdição 

dos corpos ante o Estado e suas leis.  

Outro registro da ação foram as notícias vinculadas na mídia sobre a mesma. 

Jornais impressos circularam a notícia com estranheza, e mesmo assim, 

faziam simultaneamente a função de registrar e divulgar o acontecido. Nos 

noticiários também se nota a possibilidade que o registro possui de reinventar 
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acontecidos, já que que os textos que acompanham as imagens nos jornais 

não são o ocorrido em si, mas uma interpretação a partir da pessoa que 

presenciou a ação e escreveu a notícia. Ditado popular: Quem conta um conto 

aumenta um ponto. Seguem imagens: 
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Figura 1 - Documento Oficial Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

 

 

Figura 2 - Documento Oficial Tribunal de Justiça Distrito Federal e Territórios 
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Figura 3 - Matéria Jornal O Globo, 2010.  

 

 
Figura 4- Matéria Jornal O Globo, 2010. 
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Pelos Pelos (2013) 
Um dos registros dessa ação é feito a partir da leitura de textos escritos por 

pessoas que estiveram em contato com a performance, sendo elas duas das 

feitoras, uma participante e centenas de pessoas na internet. As sensações 

transbordam nas palavras, são relato e registro ao mesmo tempo. A seguir 

seguem os textos-sensações relatos-registros das duas performadoras e da 

participante respectivamente:  

Um centro comercial em pleno funcionamento, meio dia. Corpos 
pelados estão expostos numa vitrine: duas mulheres gordas. Uma 
terceira habilidosamente e carinhosamente começa a aplicar mais 
cabelos aos pelos pubianos, estendendo-os até que um seja capaz 
de se amarrar ao outro. A sala cheia de entulho se assemelha 
também a uma sala de cirurgia. O processo está ali e é tudo. Muitas 
pessoas se aglomeram na vitrine da galeria de arte causando um 
congestionamento no fluxo de pedestres, uma curiosidade que vai 
sendo espalhada pelo centro comercial.  Estão amarradas pelos 
pelos. Encaram-se e se reconhecem nesse lugar onde dois corpos 
formam um corpo estranho, disposto a ocupar o espaço da rua. Esse 
corpo estranho sai da vitrine e na porta presenciam a multidão que 
quase não acredita na bizarrice que está acontecendo. Como em 
um lance todos ligam seus celulares, máquinas e afins e começam a 
coletar imagens: do corpo e dos que desesperados de curiosidade o 
seguem pela rua.  

A multidão por si só é outra performance ou até mesmo parte dessa. 
O corpo se veste para ir para rua, tenta se normalizar com as roupas, 
mas esse novo corpo não se mexe conforme os outros, mas de uma 
nova forma. Não há roupa que lhe caiba. É feito somente de pele e 
pelos. Ao caminhar pela rua, o corpo estranho, cria uma rede de 
afeto em uma caminhada com muitas pessoas. Esses outros 
corpos que o seguem são a malha protetora de violências maiores 
que a curiosidade: ação policial ou abusadora. O corpo, que se 
comunica com todos por olhar, sente conforto e fica à vontade na rua. 
Sem vestes. Expondo o potencial da sua intimidade entre nudez e 
pelos embaraçados. Desenvolvem um jeito brincante e „discreto‟ na 
rua. Causam uma brecha no espaço cotidiano daquelas pessoas 
sem pedir licença. Exposição e cobertura dos corpos, um 
prolongamento visto através da roupa de pelos que não se sabe 
muito bem o que é. Passageiros vagantes param para ver as 
passantes dos pelos pubianos. Tentamos encarar essas pessoas que 
seguem, criar comunicação   e   afeto   pelo   olhar, mas   
percebemos   que   isso dificilmente vai acontecer. Durante a 
caminhada, repetimos a cena da vitrine: encaramo-nos, tiramos a 
roupa e assim ficamos por um tempo. O ritual de cumplicidade da 
nossa rede afetiva se repetiu outras vezes. Expor o corpo cru, sem 
roupa, sem badulaque nem laquê.  

- É de verdade? – Perguntam muitos 

- Propaganda de xampu? Lâmina de barbear? – Outros 
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Pelo caminho o corpo cruza uma parte da cidade, entra em lojas de 
cosméticos, shoppings e galeria de arte, anda no meio da rua e 
atravessa faixas de pedestres. Volta à vitrine. E voltam também os 
acompanhantes, ainda se olhando retiram as madeixas pubianas e a 
aplicam sobre um lençol que fica estendido por mais uma semana no 
mesmo lugar, gerando uma memória visual do fato. Um 
acontecimento: burburinho na cidade. 

E como pode parecer estúpido certos comentários que escutamos e 
lemos posteriormente na internet! Mas ao mesmo tempo o estado da 
performance, o conhecimento próprio do corpo, me fez mais forte, 
resistindo na rua. Porque eu sou da cidade também, ocupo esse 
espaço. (BRITES, 2013). 

E assim agiram os corpos. Tanto os nossos corpos quanto o corpo 
da cidade, local de comércio e troca-troca, seja o câmbio material a 
partir da venda com dinheiro, seja a troca material do corpo, do 
sexo que pede outro sexo. O Setor Comercial Sul, local onde 
aconteceu a performance, cotidianamente é inundado de 
passantes que vão e vem a todo momento. Desloco as cenas 
revisitadas cotidianamente do conglomerado de pessoas que se 
amontoam sobre nós da mesma forma que se amontoam os meninos 
e meninas em situação de rua quando a pedra chega no local. „É falta 
de vergonha na cara e fuleragem‟ (sic) que derrama pelos espaços 
[...] 

[...] vazios deixados entre as passadas e paisagens. Espaço- eixo, 
sem fundo, sem lenço e sem documento. Sem vergonha na cara e 
sem sapatos. Ato fuleiro, sem meios termos e academicismos. Um 
filme sem cortes, sem atrizes modeletes da Rede Globo. A vida como 
ela é: sem autor para conduzí-la. (MARTINS, 2013) 

O cotidiano sempre me fascinou. As pessoas. Observar como agem, 
o que dizem, perceber como cada um faz de formas completamente 
diferentes a mais corriqueira das ações. O nu também sempre me 
fascinou. Quando criança, gostava era de correr sem roupas pela 
casa, com o corpo ao vento. [Durante a performance Pelos Pelos] 
Tive lembranças de quando tinha para mim a nudez como algo 
natural e lamentei as barreiras que permiti serem construídas entre 
eu e meu corpo. Pensei nas vergonhas, nos julgamentos, na 
insegurança, nos padrões estéticos.  Pensei em como somos livres 
e, ao mesmo tempo, por mais involuntário que seja, sem perceber, 
fazemos tanta força para não o sermos. Pensei: somos corpo no 
mundo. E logo repreendi minha repreensão diária automática. Quis 
tirar minha roupa e caminhar junto com aquelas mulheres. Quis ter 
pêlos e deixá-los à mostra, me emaranhar nos delas, ser menina 
que corre pelada em dias quentes. Quis ser parte da cidade, que é 
minha também. “Colocar o corpo no centro da discussão, ou da arte, 
é refletir sobre o corpo social. Assim, a performance (o performer) 
expõe seu corpo que passa a ser nosso corpo, numa relação que não 
é apenas contemplativa, mas também participativa” (FERREIRA, 
2011, p. 112). Pouco a pouco eu já não sabia quem era Mariana, 
quem era Alexandra ou quem era eu. Apenas fui, do começo ao fim. 
Fui na procissão de pessoas que seguiam vidradas, fascinadas, 
perdidas, encontradas, chocadas. Fui como quem não queria nada e 
acabou querendo tudo, querendo a si m esm a, querendo o mundo, 
sendo o mundo. Até agora não sei dizer se durou dez segundos ou a 
vida inteira. Não fosse a câmera fotográfica em minhas mãos - cujo 
filme revelei tempos depois -, não acreditaria no que aconteceu. A 
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imagem ficou em mim. A vertigem ficou. Vertigem essa de Milan 
Kundera, que não é o medo de cair, mas o desejo de adentrar o 
abismo abaixo de nós, que nos atrai e nos envolve. De mim, ficou um 
pedaço na ação. Talvez perdido por entre aqueles pelos. Talvez. Não 
sei. (LINS, 2013) 

Quando a performance chegou as redes sociais, por intermédio dos participantes que 

registram através de seus dispositivos móveis, muita gente se posicionou e escreveu 

em redes sociais e até em sites de ódio sobre este acontecimento. Exponho aqui 

fragmento dos escritos na internet:  

Isso é falta de homem... Mulher que tem homem é limpinha... NÃO! 

Mano, Se for doar Presto Barba para essa moça depilar ia ter que 
gastar muito viu! 

Rapa mulher com gilete azul, rapa as pernas, a suvaca e os cabelos 
do cu! 

CARAAAAAAAAAALEEEEEEOOOOO!!!!!!!!!!!!!!! Essa moça tem um 
pênis ou eu tô viajando? 

kkkkkkkkkkkkkk; x que isso novinha ! Que capeta é esse? 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ECAAAA! kkkkkkkkk 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

Sempre somos surpreendidos... Tremendo mal gosto, deve ter piolho 

Chato Tuim Chatuim 

Nossa senhora das PERIQUITAS 

acode essa mulher com um CORTADOR DE GRAMA! 

Imaginem a carniça após o uso da privada do marido dela que sofre 
pra axar o trem lá, lá embaixo 

abaixo da depilação, abaixo da Gilette abaixo do Presto Barba e 
abaixo do corte asa delta! Pode fechar a internet, tchau! Espero que 
nem salve essa gente que diz: NOJO! 

NÃO! ECAAAA! 

Só um aviso: NOÇÃO MANDOU LEMBRANÇA  

Cabulosas cabeludas. 

A prova tá ae depilar é pras fracas! 

 
Essa colagem textual faz com que quanto mais se leia, mais se deleite na expansão 

de sentidos ao encontrar na escritas tantas impressões divergentes sobre o mesmo 

acontecimento. Desse modo, a escritura múltipla em autoria amplia os rastros da 

performance. 
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Coração da Terra / Corazón de la Tierra (2014) 
É uma performance de longa duração (5 dias) que teve seu fim de percurso em 

Santa Fe, bairro de Bogotá – Colômbia. Ao terminar a ação cravo no muro 

poesia suada e vivida: roupas brancas ensanguentadas de beterraba sobre 

pixo, faixada de uma casa de prostituição. Nessa parte do processo de 

Coração da Terra houve impedimento pela própria comunidade de gerar 

registro, afinal estamos em lugar em que o anonimato é importante. A 

comunidade é controlada pela milícia, traficantes e prostitutas (nossas anfitriãs 

nesse espaço) que após conversa, não nos impediram de prosseguir ação 

desde que não gerássemos nenhum material audiovisual. Em par com a 

performance, o processo do registro gerado in loco está disposto à desvios, em 

escuta e diálogo com as pessoas desligamos os equipamentos de registro. 

Sem câmeras, as pessoas se aproximam de nós, da ação, fuleiram-se na 

mistura. Estamos anônimos, seguimos em troca tête-à-tête. Shakira, moradora 

e conhecedora da rua, nos relata o que sentiu com a ação em um  encontro 

que  registramos corporalmente. Shakira fala sobre a violência do local, ao 

narrar o que sentiu nos apresenta com o corpo-inteiro o lugar que estamos 

inseridos e conhecemos pouco. A feitura da ação criou laços: temos a 

permissão. Ser movimento, executar a ação, se misturar nos limites: o primeiro 

registro é corporal e afetivo, todos os outros desdobram-se desses. Escrever 

registros e revisitá-los é também percebê-los em um lugar onde nem a poesia é 

capaz de registrar todas as nuances ocorridas. Esse lugar de fragilidade do 

registro potencializa nosso corpo e memória perante experiências. 

Crio e recrio durante quatro dias o texto em um caderno pequeno e roto de 

viagem. Ao retornar para o Brasil, senti necessidade de um suporte que fosse 

favorável a erros e rasuras como meu corpo e minha escritura estiveram 

durante a experiência. A máquina de escrever surge como uma possibilidade e 

ali encontro outra estrutura para conservar em texto: ela faz ritmo, ela não 

apaga, evidencia os erros. Assumo o registro antigo. A feitura desta escritura 

acontece dois meses após a performance, transcrevo como posso os erros de 

uma letra que se entende pouco, mas denuncia o balanço o transporte público 

e os pensamentos incompletos. Nessa noite que sento para transcrição, revivo 

o texto em memórias, instante longínquo. As costuras e a organização visual 
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em que o texto estava se modelando refletem também novos processos e 

reverberações pessoais.   

 

Figura 5 - Detalhe registro-escritura 
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Figura 6 - Detalhe registro-escritura 

 

Figura 7 - Detalhe registro-escritura 
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Figura 8 - Detalhe registro-escritura 

 

 
Figura 9 - Poesia urbana. Foto: Alla Soüb 

 

Depois da poética do depois 
Os registros apresentados buscam de diferentes maneiras uma escritura  

contenha e expanda as sensações da própria ação; se apresentam como 

busca de um processo e não seu ponto conclusivo. Caminho ao contrário do 

fim. Percepcionar possibilidades poéticas do registro por meio do corpo é senti-

las novamente e reinventá-las. O preenchimento das linhas, as possíveis 
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teorias e poesias transbordam da carne que viva resiste. O papel e também o 

computador servem até aqui serve como suporte e apoio ao corpo: centro de 

sensações. Os registros de performance constituem novas matérias sensíveis 

no meu corpo, e o registram simultaneamente. Nessas escrituras e cadernos 

existe um corpo, um por trás e um através. E esse corpo, sutil aprisionamento, 

é em si também um caderno em páginas de couro com profundidade de 

memória. Finalizo esse texto com mais um apontamento de início, essa 

construção acerca da poesia em registros de performance busca encontrar 

outras artistas pesquisadoras que se apoiem na palavra para desdizer certezas 

e incontinências de realidade. Poesia e performance como líquidos vazantes do 

ser, rastros poéticos de vida caracol. 

As criações existem, fuleiram-se em nós, somos tantos elas quanto elas nós. 

Não criamos a partir do nada, criamos como quem compõe estratégia: nossas 

ações pela cidade também são cicatrizes, marcas de pertencimento à mesma. 

Da teoria descende a ação, ou vice-versa, o caminho é liso traz em si mesmo a 

possibilidade de queda e erro. Escorregamos sem ver, vamos e se caímos: ali 

está a potência do procurado desconhecido: como dançar com ele? SAG 

Na dúvida, a disposição ao movimento não deve ser vacilada. Dança-se com o 

par que couber, desconhecida afecção me tremula ao também desconhecer-

se. Estamos sendo construção - percepção. A máquina multiplica a autoria: 

quem o fez? 

Concluímos novo passo, nova trilha inconclusa, difusa: estamos na bifurcação. 

Movimentamos no entre, trilhamos a terceira trilha. Terceiro olho olha terceira 

margem, imagina com dedos as mesclas do texto em textura. As escrituras 

como forma de registro de ações performáticas ampliam as possibilidades da 

performance, reinventam o acontecido. Desdobram a performance invocando a 

continuidade da experiência artística: desemboca na literatura, dissolve o 

fazedor. Assim como na performance, mais uma vez, invoca a alteridade à 

participação, à experiência e ao desvio! 
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