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Resumo: Este escrito pretende refletir sobre o processo criativo da performance 

(DES)VITRUVIANDO, a qual foi performada pelo autor na IV Mostra de Performance da 

Galeria Cañizares da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Em 

(DES)VITRUVIANDO o performer tem a intenção de afirmar que o processo de 

estigmatização, a qual os artistas com corpos diferenciados sofrem, está relacionado, 

sobretudo, a maneira como seus corpos são e se apresentam, já que suas diferenciações 

corporais fazem surgir uma corporeidade peculiar em cena, sobretudo porque sendo 

considerados fora de padrões de corpo e de beleza estabelecidos baseados principalmente no 

ideário renascentista do Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, ainda que não seja de sua 

vontade, interferem e provocam reações de cunho social e estético que se opõem aos cânones 

cênicos tradicionais. Neste viés, a performance (DES)VITRUVIANDO permite compreender 

e comprovar que as artes cênicas na contemporaneidade não impõem juízos de valor sobre 

quais são os corpos que devem ou não participar e estar presente em cena, pois agora se 

objetiva discutir, reconhecer e se apropriar da diversidade e da alteridade dos artistas, dentre 

eles os com corpos diferenciados. 
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(DES)VITRUVIANDO foi apresentada pela primeira vez no dia 27 de maio de 2014 

no evento IV Mostra de (Re)Performance: a imagem e o efêmero, da Galeria Cañizares da 

Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, a qual teve a curadoria e 

coordenação do Prof. Dr. Ricardo Biriba, coordenação de Zmário, apoio educativo de Luís 

Carneiro Leão, Michelle Mattiuzzi, Ramon Sena, Rosa Bunchaft e Tales Demídio, designer 

de Francisco Folle, direção institucional de Nanci Novais e direção do espaço Cristiano Piton.  

A ideia central desta edição do evento, além da proposta pedagógica didática para os 

artistas e espectadores participantes, foi dar as oportunidades aos performers, durante suas 

experiências performativas, de iniciar uma empreitada investigativa alicerçada nos postulados 

pertencentes ao paradigma da arte contemporânea para (re)criarem, (re)vivenciarem e 

(re)performarem performances de outros artistas brasileiros e estrangeiros ou as suas já 

realizadas, trazendo a tona desta forma a capacidade que a linguagem da performance tem de 
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permitir seus artistas explorarem suas subjetividades e experimentarem cenicamente as 

dinâmicas espaciais-temporais do passado no presente. 

Todavia no paradigma da arte contemporânea, em especial a performance 

(DES)VITRUVIANDO reflete que os corpos diferenciados que, até então, eram postos à 

margem dos processos e produtos artísticos ganham espaço, pois artistas brasileiros e 

estrangeiros, como a DanceAbility de Alito Alessi, Companhia Gira Dança, a CandoCoDance 

Company, o Cruor Arte Contemporânea, a DV8 Physical Theatre, Bill Shannon, Edu O., 

Marcos Abranches, percebem que os corpos diferenciados, sendo diferentes, podem e devem 

experimentar o que é dado como possibilidade a qualquer corpo: fazer arte. 

E essa constatação não poderia ser diferente, pois a performance 

(DES)VITRUVIANDO adota como premissa o entendimento de corpo enquanto soma em 

seus aspectos fenomenológicos, ou seja, um corpo permeado pela sua incompletude, o qual 

passa a ser compreendido a partir das experiências vividas originárias das percepções 

experimentadas no mundo que o cerca e o qual faz parte. Um corpo que se opõe ao dualismo 

cartesiano, o qual o configura como uma entidade imutável, pois está disponível em se 

caracterizar como uma estrutura viva que continuamente se transforma e se adapta ao meio.  

Neste contexto, pode-se afirmar que as artes cênicas se iniciam e se efemerizam 

através do corpo como condição de existência e conhecimento, portanto é necessário entender 

que a corporeidade é despertada a partir da presença do corpo habitado no espaço e no tempo 

do humano, o qual não é separado de si e do mundo. Isto é, o indivíduo só pode compreender 

o seu corpo vivendo-o e se confundindo com ele, pois ele é seu corpo.  

Assim, o corpo humano, sendo diferenciado ou não, tanto na sociedade como na cena, 

se caracteriza como uma matriz corpóreo/vocal, conceito defendido por Nara Salles (2004), 

com o qual coaduno, onde o corpo é compreendido inicialmente dentro de uma matriz 

identitária de auto-reconhecimento, relacionado ao meio ambiente cultural, levando em 

consideração sua subjetividade: que corpo é esse; que movimentos do cotidiano podem-se 

decodificar em extracotidianos para ter um corpo significante; como se move este corpo nos 

vários ambientes vivenciados e o que traz na memória e percepção corpórea, o imaginário 

deste corpo e as formas de lidar com o corpo culturalmente estabelecidas. 

A performance reconhece e se apropria das singulares características corporais dos 

performers, não por uma questão assistencialista, protecionista e/ou pseudo-inclusiva, mas 

como elemento cênico, já que o dançarino através do seu corpo tem a oportunidade de 



inventar, executar e se transformar na própria obra de arte, tornando-se simultaneamente 

criador, criatura e criação, e não mais se impondo, apenas, como mero corpo ilustrador-

reprodutor coreográfico em cena, pois através de um ato que não permite diferenciar o que é 

arte e o que é vida, o dançarino se transforma simultaneamente em sujeito, objeto e trajeto de 

arte.  

Na performance (DES)VITRUVIANDO o corpo não ambiciona mais representar, mas 

se re-apresentar. Ele passa a ocupar “o ponto central não como um portador de sentido, mas 

em sua substância física e gesticulação” (LEHMANN, 2007, p. 157) e, rejeitando o papel de 

significante, se apresenta como uma corporeidade auto-suficiente, na qual a presença de 

qualquer tipo de corpo é utilizável. É considerado como uma realidade autônoma: não narra 

mais uma história, mas se manifesta através de sua presença como um lugar em que se 

inscreve a história coletiva. 

Logo, na performance (DES)VITRUVIANDO o performer não mais expõe seu corpo 

em função de seu virtuosismo corporal, mas a partir de uma confrontação com sua 

imperfeição, pois sua dita incapacidade se impõe na medida em que provoca o desequilíbrio 

das coisas por meio da sua diferenciação, resultando na manifestação e no reconhecimento 

que o potencializa como matéria estética. Enquanto no modernismo o corpo dançava e 

representava papéis, na pós-modernidade - centrada na presença do corpo - há a intenção em 

demonstrar publicamente o corpo e sua decadência e vulnerabilidade em um ato que não 

permite distinguir arte e realidade. Por isso, que na contemporaneidade quando o espectador é 

contagiado, no sentido artaudiano, com a presença de dançarinos com corpos diferenciados 

em cena, suas reações denotam algo de perturbador, pois a presença desses gera alguma 

identificação por meio de sua diferenciada condição corporal, a lembrança de sua imperfeição 

e finitude, e, por consequência, a recordação da degeneração humana. Deste modo, as 

“possibilidades de existência reprimidas ou excluídas se efetivam em formas altamente físicas 

[...] desmentindo aquela percepção que se instalou no mundo à custa de ignorar o quanto é 

pequeno o campo no qual a vida pode se desenrolar em uma certa “normalidade”.”(Idem) 

E isto resvala em um posicionamento político não partidário, pois na procura por um 

entrecruzamento entre vida real cotidiana e vida esteticamente organizada, o dançarino se 

converte em mediador e delator do processo político-social, haja vista que está em pauta não 

mais a dança de um personagem, mas a experiência do real pelo e no corpo do dançarino, 

tendo o corpo como força motriz da ação, e desta forma se caracteriza não mais como a 



interpretação do real como ele é, mas sua utilização auto-reflexiva, ou seja, ela é aquilo que é 

comunicado por aqueles que a comunicam e as provocações e questionamentos gerados a 

partir da ação. E isto faz com que o dançarino com corpo diferenciado traga para a cena suas 

próprias experiências, sua autobiografia, suas memórias, a possibilidade de questionar e 

subverter junto com a audiência as relações sociais, dentre elas as que produzem os estigmas 

nas pessoas com corpos diferenciados. 

Neste viés, o performer na contemporaneidade proclama que a arte “[...] permanece 

linguagem de desafio, de acusação e protesto.”(MARCUSE, 2002, p. 261), na qual “[...] a 

realização da arte como princípio de reconstrução social pressupõe mudanças sociais 

fundamentais. O que está em jogo não é o embelezamento do que existe, mas sim a 

reorientação total da vida em uma nova sociedade.”(Idem, p. 266). 

A despeito, pode-se perceber que ao incluir o corpo diferenciado em cena, a 

performance passa a assumir uma posição política de caráter contracultural, isto é, afirma uma 

posição de recusa, de repulsa e de protesto diante do establishment da dança assistencialista, 

protecionista e/ou pseudo-inclusiva, pois coaduna com Hebert Marcuse de que 

 

[...] a arte hoje responde à crise de nossa sociedade. Encontram-se em jogo não só 

alguns aspectos e formas do sistema de vida estabelecido, mas o sistema como 

totalidade, e a emergência de necessidades e satisfações qualitativamente diferentes, 

de novos objetivos. A construção de uma ambiência técnica e natural 

qualitativamente nova, por parte de um tipo essencialmente novo de ser humano, 

parece necessária; a era da barbárie e da brutalidade avançada não deve continuar 

para sempre. [...] Isso significa que a arte deve encontrar a linguagem e as imagens 

capazes de comunicar essa necessidade como sua própria. Pois é impossível 

imaginar que novas relações entre homens e coisas jamais possam surgir se os 

homens continuam a ver as imagens e a falar a linguagem da repressão, da 

exploração e da mistificação. [...] (Ibidem, p. 262-263) 

 

A performance resvala essa assertiva para o seu fazer cênico ao não ocultar as 

limitações físicas dos dançarinos com corpos diferenciados, pois enfatiza esse fato, o que leva 

o espectador a ter um olhar voyeurístico diante deste corpo que faz lembrar a imperfeição e 

finitude, e, por consequência, a recordação da degeneração humana. Neste viés, performance 

(DES)VITRUVIANDO traz à tona a crueldade postulada pela poética artaudiana, a qual 

encontramos a comparação do teatro à peste, pois como ela, a manifestação teatral pode 

exteriorizar toda crueldade que está na alma de um indivíduo ou de uma população, ou seja, 

para Artaud existe a possibilidade do espectador ser contagiado e transformado, já que através 



de atitudes e situações externas presentes na cena podem se iniciar provocações que 

desestruturam e acionam interiormente as angústias mais elementares.  

Ao aceitar a pluralidade de corpos, a performance com corpos diferenciados permite 

atentar que o processo de estigmatização, a qual estes dançarinos sofrem, está relacionado, 

sobretudo, a maneira como seus corpos são e se apresentam, já que suas diferenciações 

corpóreo/mentais fazem surgir uma corporeidade peculiar em cena sobretudo porque sendo 

considerados fora de padrões de corpo e de beleza estabelecidos, baseados principalmente no 

ideário renascentista do Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, ainda que não seja de sua 

vontade, interferem e provocam reações de cunho social e estético que se opõem aos cânones 

cênicos tradicionais. Ao apresentar seu corpo, o dançarino considerado fora de padrão, ainda 

que não seja de sua vontade, interfere e provoca reações de cunho social e estético que se 

opõem aos cânones cênicos tradicionais. 

Porém, antes da inclusão efetiva no âmbito artístico, a presença destas pessoas em 

cena se instala no âmago social e antropológico, visto que concerne a um grupo, explícita ou 

implicitamente, excluído na medida em que suas condições físicas se contrapõem aos padrões 

de corpo e de beleza estabelecidos, pois diante da nova forma de dominação política e social, 

nada, nem mesmo o corpo fugirá da métrica mercadológica, onde a soberania da força da 

imagem determina o padrão de corpo perfeito, esquecendo das variadas funções que o corpo 

pode realizar seja completo, inteiro ou não.   

Assim, o corpo diferenciado na performance surge como uma possibilidade de 

consolidar investigações e de que se faz necessário pensar e repensar sobre os nossos modos 

de lidar, compreender, reconhecer, aceitar e incluir os indivíduos com corpos diferenciados 

nas demais relações e manifestações sociais, econômicas, políticas, culturais e artísticas. 

Entretanto, para isto acontecer é imprescindível que estes cidadãos não sirvam apenas de 

pretextos para se conseguir arrecadar benefícios nem tampouco sejam inseridos dentro de um 

protecionismo exacerbado e estigmatizante realizado em nossa realidade. 

 Temos que instaurar o tão sonhado pensamento artaudiano de não separar a arte da 

vida, mas sim buscar um elo entre ambas, pois em minha opinião desta maneira será possível 

pensar os corpos diferenciados como trajetos de vida que são capazes de promover e estimular 

o senso crítico dos espectadores, principalmente no que diz respeito aos estigmas, pois sendo 

envolvidos no acontecimento artístico, os espectadores e os próprios artistas com corpos 



diferenciados têm a oportunidade de perceber, questionar, subverter e transgredir o mundo 

estigmatizador que lhes entorna. 

Em suma, a performance (DES)VITRUVIANDO sabe bem de forma intempestiva e 

contracultural porque que não pode fugir do anacronismo irrevogável de seu tempo, pois ao 

delatar as premissas da sociedade e da arte tradicionais acaba, de forma singular, se 

reportando a acepção de que o dançarino na contemporaneidade percebe e experimenta, diante 

da luz, a obscuridade da sua vida e da arte 

Portanto as artes cênicas na contemporaneidade permitem compreender que seus 

fazeres cênicos não impõem juízos de valor sobre quais são os corpos que devem ou não 

participar e estar presente em cena, pois agora se objetiva discutir, reconhecer e se apropriar 

da diversidade e da alteridade dos performers, dentre eles os com corpos diferenciados.  
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