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RESUMO 
O presente artigo busca edificar uma reflexão acerca da intervenção artística intitulada 

Caminho das Pedras que resultou na criação, elaboração e apresentação da 

Performance: Excesso, Pedras e Dores. A partir de um olhar feminino acerca das 

relações humanas afetivas, o trabalho ancora-se na Performance Arte enquanto 

manifestação artística. Este estudo em arte contemporânea, se faz sustentado no 

procedimento metodológico autoetnográfico. Assim, esta pesquisa em arte está sendo 

abordada a partir de um olhar próprio da autora em relação às suas experiências 

adquiridas durante as idas a campo, reverberando no processo criador da Performance 

supracitada.  
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ABSTRACT  
The present article seeks to build a reflection on the artistic intervention entitled "Path of 
Stones" that resulted in the creation, elaboration and presentation of Performance: 
Excess, Stones and Pain. From a feminine look at affective human relations, work 
anchors itself in Performance Art as an artistic manifestation. This study in contemporary 
art is supported by the autoethnographic methodological procedure. Thus, this research in 
art is being approached from a perspective of the author in relation to her experiences 
acquired during field trips, reverberating in the process of creation of the aforementioned 
performance. 
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A mulher foi e ainda tem sido o alvo, por excelência, da dominação masculina 

durante milênios. Esta realidade assume inúmeras formas ao longo da história e 

mais recentemente tem sido acolhida, há algumas décadas, pelo campo de 

estudos de gênero. Na onda destes estudos implementados incessantemente por 

pensadoras, majoritariamente oriundas das ciências sociais e humanas, artistas 

mulheres têm desenvolvidos poéticas que atentam para estas questões. Não são 

poucas as artistas que evocam os conflitos do universo feminino em seus 

trabalhos. Estes conflitos não são novos, mas ainda urgem por discussão e 

conquistas. Neste artigo, os encaminhamentos artísticos investigativos são feitos 

por pesquisadoras mulheres refletindo acerca das modificações nas relações 

humanas, em específico, as afetivas entre casais nas últimas décadas. Os 

estudos de gênero começaram a borbulhar com mais intensidade na década de 

noventa do século XX. Uma das pioneiras destes estudos é Scott (1990). 

Segundo a autora, gênero é a “organização social da diferença sexual percebida” 

(SCOTT, 1990, p.13). 

Neste contexto, debruçamo-nos sobre o sentimento de insegurança, instabilidade 

emocional, as dores provocadas pela entrada e utilização da cibercultura nos 

vínculos afetivos conjecturados sob perspectivas socioculturais. Em todo o 

percurso, a poética se faz presente trazendo à tona um relato colhido em campo, 

como mote na criação de uma das Performances de uma série: Excesso, Pedras 

e Dores.  

A arte é um dos campos passíveis de experimentações que evocam questões 

sociais e políticas e não são poucos os artistas que se debruçam sobre estas 

práticas. Neste contexto no qual arte e política se fundem, o corpo presente 

assume sua potência vital como elemento forte e produtor de sentidos cada vez 

mais recorrente em obras de arte. Assim, um dos aspectos que tem se discutido 

na arte contemporânea é o fato do artista ser a própria arte, um corpo-arte. Sua 

presença em arte pode ser criação e obra simultaneamente. Neste contexto, entre 

muitas manifestações que emergem do corpo em estado de arte, a Performance 

passa a ocupar espaços tempos de arte acontecendo em qualquer lugar, em 

qualquer momento e encontrando no seu corpo o espaço-tempo da obra. Esta 

peculiaridade da Performance desperta certo fascínio ao entendermos o corpo 

como obra já que ele não está apartado das criações. O corpo vivo passa a ser 



incluído como obra não sendo apenas suporte ou veículo dela. O corpo alcança 

um estado psicofísico de arte. Ele passa a ser experimentado adquirindo dinâmica 

e expandindo espaços-tempos de si nas poéticas da arte contemporânea.  

Portanto, a Performance vem gradativamente delineando contornos cada vez 

mais diversos na arte, propondo formas transversais e complexas até se 

renomeando de acordo com seus fazeres peculiares. Taylor (2011) aborda a 

Performance como uma arte viva pensada de modo plural, para além dos limites 

das linguagens convencionais. A Performance não depende de textos editoriais, 

não depende de diretor, podendo não depender de qualquer aparelho técnico que 

pertença aos museus ou aos teatros, pois não requer espaços convencionais. Ela 

necessita, em primeira instância, da performer e do público em ação, instável pela 

efemeridade, transpassando territórios à sua revelia. Deste modo, elas 

“funcionam como atos vitais” (TAYLOR, 2011, p. 20), que excluem qualquer tipo 

de enrijecimento, pulsando em fluxo contínuo.  

Basmaun (1995) coloca o novo fazer artístico como um momento de mobilização 

no qual as obras de arte produzem um potencial coletivo em rede. Estas redes 

contaminam e são contaminadas em tempo integral, propagando e invadindo 

diversos espaços possíveis. Sob essa perspectiva a ação é mediada, trazendo 

possibilidades de variações no percurso pré-estabelecido. Para Basmaun “a 

transversalidade é também um modo de construção” (1995, p. 8) no qual o acaso, 

os olhares, as visualidades, a mediação, juntos constroem obras de arte 

descontínuas. 

Sendo assim, tem sido instigante pensar a Performance como uma grande 

manifestação tentacular, refletindo o modo das pessoas se relacionarem, desde 

meados do século passado até os dias de hoje, formam-se redes fugazes, às 

vezes simultâneas, pulsantes e em constante movimento. Deste modo, essa 

dinamicidade que acompanha os movimentos cotidianos pode incitar o público a 

estar mais próximo deste contexto artístico vivo. A proximidade parece ampliar as 

relações arte-vida tornando-se uma estratégia também para promover debates 

sociais latentes. Por este motivo, as fronteiras entre arte e ativismo se mostram 

intencionalmente diluídas. GOLDBERG (2006, p. 216) cita que a vivacidade da 

Performance também “explica seu apelo ao público que acompanha a arte [...], 

onde o envolvimento com artistas em carne e osso é tão desejável quanto a 



contemplação das obras de arte”. Ela é fluxo contínuo, sem estancar 

questionamentos, entre gritos, silêncio, imagens e todas as provocações 

possíveis, ela é viva. Assim, o corpo-arte em Performance, entendido como a 

própria obra, transborda os discursos e as realidades nos espaços-tempos que 

ocupam.  

Algumas vezes, estas Performances se assumem como atos de intervenção 

efêmeros interrompendo os espaços-tempos amplificados e inserindo outros 

modos de operar em direção a causas que defendem. Foi a partir de uma vivência 

inserida neste contexto interventivo que nasceu a Performance: Excesso, Pedras 

e Dores apresentada neste artigo. Esta obra resultou em uma criação oriunda de 

um projeto guarda-chuva que engloba as ações de um grupo de pesquisas 

vinculado ao CNPQ. A intervenção performativa urbana foi uma vivência proposta 

durante as reuniões do grupo, no primeiro semestre de 2018. A proposta se 

baseava na ida a campo e a intenção era que cada integrante do grupo, sozinho 

ou sozinha, percorresse um caminho definido individualmente e intitulado 

Caminho das Pedras. Neste caminho, a ação proposta era recolher relatos de 

dores pessoais de desconhecidos que se dispusessem a abrir uma fenda no 

tempo de suas vidas para compartilhar suas dores vislumbradas a partir da 

metáfora das pedras que carregamos em nossas vidas. Após cada relato 

compartilhado, o performer deveria pegar uma pedra que estivesse pela rua cujo 

tamanho, cor, textura fossem comparáveis às dores relatadas. Assim, os 

colaboradores dos performers traziam ou apontavam para uma pedra que 

consideravam equivalente à sua dor. Posteriormente, as pedras eram reunidas 

em uma sacola de material reciclável e carregadas pelo performer no caminho de 

volta ao ateliê de criação onde as dores foram compartilhadas entre os 

participantes do grupo. 

A partir da proposta inicial lançada ao grupo pela coordenadora do projeto e líder 

do grupo de pesquisas, começamos o caminho pelo centro da cidade ao encontro 

de mulheres. Para esta obra escolhemos conversar com mulheres, pois somos 

pesquisadoras-artistas mulheres e este trabalho volta-se para o olhar próprio da 

mulher acerca dos modos de relações afetivas atuais. No espaço urbano 

aconteceu o encontro com pessoas no banco de uma praça mais retirada e a 

escuta de histórias de dores pessoais, compartilhadas por desconhecidas. Muitas 



dores passaram por nós naquela experiência. Este artigo vai debruçar-se sobre o 

relato de uma destas dores que se tornou elemento propulsor da criação em 

ateliê. O relato foi colhido por uma das autoras deste texto. Portanto o relato que 

será realizado, a seguir, será em primeira pessoa. 

Sentadas, uma de frente para a outra, uma das mulheres com quem converso no 

momento, olhando um pouco nos meus olhos e um pouco para o chão relata que 

a dor sobre a qual ela iria falar naquele instante era referente a depressão. Ela me 

conta que devido a problemas com seu marido, com sua família, ela foi 

percebendo uma tristeza imensa, uma desmotivação sem fim. Esta mulher que 

encontrei, fazia pouco tempo que havia se separado do seu esposo por motivos 

de uma traição que ocorreu por intermédio das redes sociais. A senhora relatou 

que quando descobriu o fato, não tinha forças para cumprir as tarefas do dia, não 

queria mais sair de casa, não desejava mais dividir a cama com seu parceiro, 

queria somente a solidão do seu quarto, o silêncio da sua própria companhia e 

que só dormiria, se fosse possível. Até então, o relato desta senhora não havia 

me comovido, pois de um modo diferente, eu já havia escutado histórias de vida 

parecidas com a dela. Foi então o momento que sua voz embargou, os olhos 

encheram d’água, e o silêncio pairou naquela praça. Um minuto, dois, três, um 

suspiro longo e sua fala foi: “A depressão é como um câncer na alma. Dói! Dói! 

Dói! Dói tanto, até que não dói mais nada. Porque você não sente nada! Não 

sente mais nada! Te enchem de remédio para não sentir aquela dor e você acaba 

não sentindo mais nada!”. Neste momento o silêncio foi meu. Neste mesmo 

silêncio ela se levantou do banco, caminhou por volta da praça e voltou com uma 

pedra enorme, talvez a maior que ela pudesse carregar. Nos olhamos mais uma 

vez, nos despedimos e eu fiquei com a sua pedra, que então passou a ser minha.  

Neste dia, foram ouvidas cerca de vinte pessoas e foi dispendido um bom tempo 

colecionando pedras, colecionando dores, mas a última frase desta senhora 

pulsava em minha mente o tempo todo, ainda pulsa. Não esqueci nem ao menos 

uma palavra daquele relato. No final do dia, me desfiz das pedras arrecadadas 

pelo caminho, tentando também me desfazer das dores, mas a pedra desta 

senhora eu guardei no meu quarto. O Caminho das Pedras foi uma experiência 

de entrega total. Após esta tarde, ao chegar em casa depois de caminhar e sentar 

com pessoas, suas dores, suas pedras, o silêncio ainda fazia parte do meu dia. 



Estava triste, mexida, meu estômago parecia doer. Não conversei muito com 

meus familiares, tomei um banho longo e enquanto a água escorria pelos meus 

cabelos eu chorava. Eu não somente tinha trazido a pedra daquela senhora para 

casa, tinha trazido sua dor também. Ao mesmo tempo, chorar não me fazia mal. 

Eu tinha plena consciência de que se tratava de um processo em arte que 

objetivava a sensibilização na carne pelo carregar das pedras. Eu chorava e me 

sentia feliz! É difícil explicar em palavras essa sensação.  

A vivência proposta trouxe a percepção, na carne, do fluxo de pessoas, do 

coletivo, do tempo, entre outros fatores que foram detonadores de uma obra 

artística que já estava acontecendo naquele local primeiramente enquanto 

intervenção performativa urbana. Barja passa a entender as intervenções urbanas 

como uma manifestação artística quando elas 

 

brotam em campos de dimensões diversas e variáveis muito 
abrangentes no ambiente da cultura artística contemporânea. Essas 
características híbridas da linguagem da intervenção urbana são 
capazes de ultrapassar, inclusive, as fronteiras da própria arte, 
projetando-se na vida cotidiana, como foi preconizado nas vanguardas 
históricas da Alta Modernidade do início do século XX, em que a arte 
deveria fazer parte da vida. (BARJA, 2002, p. 311) 

 

A proposta em si, constituiu-se uma intervenção performativa urbana tornando 

aquela ida a campo em uma obra artística. Porém, cada um dos integrantes do 

laboratório, foi instigado a manter acesa a chama da experiência vivida buscando 

materialidades diversas que pudessem continuar evocando a vida dos relatos que 

mais chamaram a atenção de cada um. Estas materialidades poderiam ser textos, 

mitos, objetos, enfim, um arsenal de coisas que remetessem aos relatos 

selecionados. A proposta subsequente foi criar Performances individuais a partir 

desta experiência. O trabalho de criação em ateliê, então, passou a percorrer 

trilhas pessoais semeadas por relatos de pessoas e seus enfrentamentos de vida. 

O percurso advindo gerou uma prática que é uma produção sobre indivíduos 

artistas-performers, sobre nós, sobre eles, sobre o caminho. Assim foi 

encontrada, em uma destas histórias, assuntos que instigassem a construção da 

poética calcada nas questões de gênero. Foi eleita, então, a dor daquela mulher 

em tratamento para a depressão como elemento norteador do processo criador. 

As materialidades trazidas para o ateliê uma cama de casal com seus apetrechos 

conhecidos tais como travesseiros e cobertas e muitas pedras A criação propunha 



questionar em que momento problemas conjugais de traição, em grande parte 

das vezes cometida por homens, levam uma pessoa a desenvolver depressão, e 

como esta doença afeta as sensações do corpo e afeta as relações interpessoais 

do sujeito.  

O relato da traição via internet fez pensar no quão este ambiente é facilitador da 

vida em diversos aspectos. No caso da traição as possibilidades de trocas 

internáuticas não são, obviamente, a causa destas traições, mas podem ser 

ambientes facilitadores. No mundo contemporâneo, ao mesmo tempo que muitas 

imagens são expostas, poucas coisas são realmente vistas. Esta obra despiu o 

que cobre a dor, pensamento levantado durante a idealização da Performance: 

Excesso, Pedras e Dores. As questões que moveram a criar essa Performance 

também nasceram do desejo de permitir que o público percebesse uma dor 

velada. Grande parte dos espaços contemporâneos são mascarados, o que 

permite às pessoas apresentarem somente o desejado por elas mesmas. Em um 

mundo no qual as coisas querem mostrar-se belas, de ângulos perfeitos, comidas 

apetitosas aos olhos, perfumes que mascaram odores naturais, amor que 

transborda nas fotos, parece não haver espaço para o que é dolorido, triste, 

monótono e para misérias. Em um mundo onde a transitoriedade é perpétua e 

contínua, onde as multipossibilidades estão escancaradas diante de pessoas 

virtuais, podem promover excessos. Isso inclui a possibilidade cada vez mais 

frequente das pessoas assumirem muitos tipos de vidas, entre as virtuais e as 

reais.  

Explorar esse assunto fez atentar para a sensação de instabilidade que as 

relações humanas contemporâneas estão sujeitas com a chegada de diferentes 

configurações socioculturais que se delineiam nos dias atuais. É notório uma 

carência das referências duradouras e estáveis nas relações interpessoais, já que 

as relações são caracterizadas por serem não fixas, pelo contrário, são móveis, 

assim como começam repentinamente, acabam-se rapidamente. Muitas vezes, 

não há a necessidade de explicações ou prestação de contas. Nas redes virtuais, 

especificamente, também se tornou difícil fixar-se a um único tipo de identidade, 

pois a mobilidade compõe e recompõe processos identitários fluídos plurais 

mutantes. Esse tipo de relação rizomática, fluida, veloz, ao mesmo que liga o 

indivíduo a muitas pessoas, faz dele um ser comum nesta grande rede. Ao 



abordar esta questão exaustivamente em diversos campos de saberes, 

acreditamos que ainda há um longo caminho de discussões a ser percorrido. 

A partir deste trabalho, foi possível evidenciar o quanto a intervenção performativa 

urbana Caminho das Pedras, citada anteriormente, pulsa na Performance 

idealizada e no corpo performativo. Caminho das Pedras aproximou a perfomer 

de si mesma, das suas memórias, das vivências e da presença deste manancial 

de experiências na pesquisa. Ele foi o caminho encontrado para estar sensível ao 

processo criador de Excesso, Pedras e Dores, valorizando a dimensão 

sociocultural dos acontecimentos estudados. Deste modo, a abordagem 

autoetnográfica enfoca o olhar presente da artista neste trabalho, tanto na relação 

estabelecida com as pessoas encontradas no caminho, quanto no modo de 

enxergar, em espaços públicos, a relação afetiva das pessoas. Fortin entende que 

“a autoetnografia se caracteriza por uma escrita do ‘eu’ que permite o ir e vir entre 

as experiências pessoais e as dimensões culturais (...)” (FORTIN, 2009, p. 83). 

Aqui, evidencia-se como este procedimento metodológico escolhido valoriza a 

artista pesquisadora, tanto no processo criador quanto nas estadas em campo, 

sabendo que estas se fazem presentes em tempo integral, já que as relações 

culturais estão no meio em que vivemos diariamente.  
 

Foi assim que se materializou a realização da Performance Excesso, Pedras e 

Dores. Uma das opções para sua realização foi o desejo de não a leva-la um 

público especificamente das artes. O desejo de ter uma experiência de levar a 

Performance para um local diferente do meu contexto cotidiano surgiu com a 

oportunidade de apresenta-la em um evento coordenado por cursos de graduação 

em psicologia. O evento tinha o objetivo de abordar de formas alternativas, o 

cuidado e a atenção com a saúde mental fomentando a integração entre os 

campos de saberes e seus efeitos na constituição das políticas públicas de saúde. 

A partir deste momento ficou decidido que levaríamos Excesso, Pedras e Dores, 

para fora da zona de conforto, para outro espaço, no qual o público não era das 

artes, mas composto por estudantes e professores das áreas de Psicologia, 

Terapia Ocupacional, Enfermagem, Pedagogia, Educação Especial, entre outras. 

Deste modo, retomando o processo de criação da Performance, instigou-nos o 

modo como a pesquisa ganhou corpo após a intervenção performativa urbana.  
 



A Performance foi realizada na tarde do dia 06 de dezembro de 2018, no hall do 

prédio onde funcionam os cursos promotores do evento. A opção por estar neste 

lugar, que é um local de passagem do prédio, foi porque ali haveria bastante 

circulação das pessoas envolvidas no evento. Para a realização da Performance, 

recolhemos e carregamos pedras, juntamente com colegas do grupo que, nesse 

dia, também acompanharam o decorrer do processo até a Performance ir a 

público. Esta Performance trouxe uma cama (figura 1) como objeto artístico e o 

colchão coberto de pedras. Os tamanhos das pedras eram variados, já que, não 

necessariamente, as dores mais visíveis são as maiores. Havia ainda, pedrinhas 

pequenas espalhadas entre as maiores, pois, algumas vezes uma pedrinha quase 

invisível pode incomodar mais que uma grande pedra visível. Com o colchão sujo, 

o travesseiro de pedra, a performer pensa no mal-estar detonado por 

circunstâncias específicas envolvendo as relações humanas, sejam virtuais ou 

não. Pensar com a carne, lembrando das dores de carregar pedras e de deitar 

sobre pedras em ateliê de criação.  

 

 

Figura 1. Performance Excessos, Pedras e Dores, 2018. Foto: Dartanhan Baldez Figueiredo. 

 

Então, deitada na cama de pedras, aos poucos o público vai se aproximando. Na 

mão contrária de toda velocidade a qual o mundo está exposto, optou-se pela 

imobilidade, pelo silêncio e por desligar alguns instantes, relembrando a fala 

daquela mulher na praça da cidade. A escuta de barulhos altos e velozes em 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001508291950&ref=br_rs


decorrência das conversas vão se acalmando em pouco tempo. Ali deitada, a 

performer permanece com os olhos fixos no teto do espaço no qual se encontra. 

Inicialmente, a pretensão era fazer com que a Performance durasse um longo 

período, contudo, acontece uma surpresa advinda da ação empreendida pelas 

pessoas que estavam no local. Por mais estruturada que estejam as 

Performances, no instante do contato interativo com o público, elas sempre estão 

sujeitas a interferências. Neste caso, as interferências modificaram em muito o 

trabalho que havia sido projetado no princípio.  

 

Em poucos instantes, logo após o começo da Performance, uma pessoa levantou-

se do seu lugar e trocou a pedra que estava debaixo da cabeça da performer por 

uma almofada. Neste momento passou uma onda de ansiedade no corpo em 

estado de arte. Enquanto estava no início da ação, a performer sentia as mãos 

daquela pessoa no pescoço, vagarosamente por causa da dor que as pedras 

infligem, foi possível virar e olhar nos olhos dela. Era um rapaz, que devolveu o 

olhar e sentou-se novamente. A partir de então, pouco a pouco, pessoas foram 

saindo de seus lugares para remover as pedras que estavam embaixo da 

performer (figura 2).  



 

Figura 2. Performance Excessos, Pedras e Dores, 2018. Foto: Camila Matzenauer dos Santos. 

 

A sensação do estado corporal nesta Performance foi indescritível, ter a interação 

do público de uma forma tão ativa na Performance, a modificou por inteira. A ação 

da Performance era a paralisia do corpo, porém, as pessoas participantes do 

evento, que estavam naquele hall no momento da Performance, não permitiram. 

Ainda é possível ouvir a voz de uma senhora que levantou-se olhando para todos 

que estavam no local e disse: “Vocês não vão fazer nada?”. Sozinha ela começou 

a arrancar, com força, várias pedras daquele colchão. Neste momento, as 

lágrimas começaram a escorrer dos olhos da performer. A sensação de estar 

deitada, com pessoas mexendo no corpo performativo, escolhendo as pedras que 

iriam retirar foi de aconchego, de partilha silenciosa de afetos, de evocar o 

sensível. As lágrimas eram um misto de alívio das dores com as pedras marcando 

a carne e de conforto pelo acolhimento, uma vez que, as pedras eram dores de 

muitas pessoas. 
 

O final da Performance foi, do mesmo modo que todo o decorrer da mesma, se 

definindo pelo contato com o público. Quando se acabaram as pedras, a 



performer permanece ainda deitada olhando um pouco para o nada, outro pouco 

para alguém específico entre as pessoas que estavam ali, quando de repente 

uma mulher a levanta daquele colchão, a abraça e também se sensibiliza com 

lágrimas.    

 

A proposta inicial fugiu de controle alterando a ideia inicial do trabalho. A proposta 

era que a performer ficaria deitada por um tempo mais longo na cama de pedras, 

o que não ocorreu. Isso permitiu a composição visual de uma obra que ocorre 

pela ação daquele corpo performativo, entendido como corpo-arte comunicando, 

questionando, dando voz e transbordando determinados discursos e realidades 

em quase total imobilidade. 

Deste modo, esta Performance consiste de uma poética carregada de 

sensibilidade, por este motivo, recai sobre a autoetnografia. Assim, foi elaborada 

uma poética que remete à estabilidade quando a proposta é deitar sobre uma 

cama de pedras que machucam. A obra também recai sobre a monotonia, 

envolvendo questões emocionais alimentadas por sentimentos de insegurança, 

solidão, não existência quando a ação da performer é permanecer quase imóvel 

naquela cama. A Performance também perpassa questões relacionadas a 

incerteza, a dúvida e a sensação de que até as conquistas são transitórias. Com 

isso, pensamos que o mundo contemporâneo precisa entender-se na sua 

estabilidade precária, volátil, no risco dos acasos, na maleabilidade. Enfim, nada 

 

pode ser conhecido com segurança e qualquer coisa que seja conhecida 
pode ser conhecida de um modo diferente – um modo de conhecer é tão 
bom, ou tão ruim (e certamente tão volátil e precário) quanto qualquer 
outro. Apostar, agora, é a regra onde a certeza, outrora, era procurada, 
ao mesmo tempo que arriscar-se toma o lugar da teimosa busca de 
objetivos. Desse modo, há pouca coisa, no mundo, que se possa 
considerar sólida e digna de confiança, nada que lembre uma vigorosa 
tela em que se pudesse tecer o itinerário da vida de uma pessoa. 
(BAUMAN, 1998, p.36). 

 

Assim, permitimos que esta experiência transformasse o fazer artístico mostrando 

outros caminhos e possibilidades para o trabalho. Deste modo, percebemos que 

as ideias iniciais foram se modificando, e com esta vivência, a performer 

experimenta, na pele, como a Performance pode ser atravessada pelo público. 

Aqui compreendemos que a pesquisa vai acontecendo de forma orgânica, 

processual e vai se modificando de acordo com os processos que ocorrem nos 



agentes indissociavelmente enquanto pesquisadores e enquanto artistas. O 

trânsito de trocas que acontecem em lugares onde tem pessoas próximas, ou 

seja, lugares que incitam as relações interpessoais em Performance são 

extremamente sedutores à medida que viabilizam compartilhamento de 

experiências. 
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