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Introdução 

Discutir ontologicamente o conceito de performance, trata-se de uma questão 

evidentemente em pauta entre pesquisadores e pesquisadoras de arte contem-

porânea. Das várias publicações que tentam organizar uma certa historicização 

dessa prática, autoras/es caminham para um tipo singular de definição. Pode-

mos notar como exemplo, a definição empregado por Renato Cohen em seu li-

vro Performance como linguagem (2013), que mesmo afirmando seu caráter ir-

resoluto, acaba cercando-o como uma expressão cênica: “apesar de sua carac-

terística anárquica e de, na sua própria razão de ser, procurar escapar de rótu-

los e definições, a performance é antes de tudo uma expressão cênica” (CO-

HEN, 2013, p. 18). 

De outra forma, a autora Roselee Goldberg, no seu livro Performance Art 

(1996), traça uma ontologia a partir dos movimentos modernos do futurismo, 

além disso ela coloca a performance como uma prática de expressão artística, 

estabelecida na década de 1970 diante de um contexto pós-moderno de crítica 

aos modelos impostos pelo capitalismo. Portanto, essa prática artística, se es-

tabelece dentro de um contexto o qual situa discussões políticas ao propor 
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práticas desviantes que fogem do “encarceramento” do mercado, assim como a 

prática da arte conceitual pela qual privilegia a desmaterialidade. A perfor-

mance nesse sentido, entende-se como uma prática do “ao vivo”, exigindo a 

presença do corpo da/o artista e além disso, assumindo a sua efemeridade 

como elemento político (GOLDBERG, 1996, p. 7). 

Por esse lado, podemos precocemente afirmar que o estatuto ontológico da 

performance da década de 1970, entende como uma presencialidade efêmera, 

seu próprio desaparecimento como condição. A pesquisadora norte-americana, 

Peggy Phelan, no importante livro Unmarked: the Politics of Performance 

(2005), afirma que a performance não pode ser guardada em gravações, em 

documentos ou arquivos (PHELAN, 2005, p. 146). Sendo assim, a performance 

seria uma presença em constante desaparição, impedindo-a que pudesse ser 

documentada, como dirá Phelan: 

Performance’s only life is in the present. Performance cannot be saved, 

recorded, documented, or otherwise participate in the circulation of repre-

sentations of representations: once it does so, it becomes something other 

than performance. To the degree that performance attempts to enter the 

economy of reproduction it betrays and lessens the promise of its own on-

tology. Performance’s being, like the ontology of subjectivity proposed 

here, becomes itself through disappearance.2 (PHELAN, 2005, p. 146). 

O debate do caráter efêmero da performance é profundamente político ao en-

tendê-lo como contraponto aos valores materialistas do mercado da arte em vi-

gência. Entretanto, a partir da década de 1970, com o surgimento da perfor-

mance studies, os debates acerca do conceito e ontologia do termo começa-

ram a serem deslocadas para outra ordem, surgindo novas perguntas e ques-

tões referentes. “De quem são as memórias, tradições e reivindicações à histó-

ria que desaparecem se falta às práticas performáticas o poder de permanên-

cia para transmitir conhecimento vital?” (TAYLOR, 2013, p. 30) 

A partir da performance studies, o campo de pesquisa amplia para uma maior 

variedade de ações e comportamentos abrangidos pelo termo, que vão desde 

dança, comportamentos culturais, ritos das quais acabam atravessando os 

campos de disciplinas acadêmicas como antropologia, sociologia, artes visuais, 

música, teatro, estudos religiosos, estudos de gênero, entre muitos outros. Es-

ses pontos, além de deixar o campo mais rico quanto à diversidade de investi-

gações, estimula uma certa mudança no olhar compartimentado da cultural oci-

dental em vigência. 

 
2 “A performance só vive no presente. Performance não pode ser salva, gravada, documentada ou de outra forma 

participar da circulação de representações de representações: sendo isso feito, torna-se outra coisa do que a per-

formance. Na medida em que a performance tenta entrar na economia da reprodução, ela trai e diminui a pro-

messa de sua própria ontologia. O ser da performance, como a ontologia da subjetividade proposta aqui, se torna 

ela própria a partir do desaparecimento.” (tradução nossa) 
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Desse modo, partimos para um entendimento da performance como um sis-

tema de aprendizado, de transmissão, armazenamento, ou como atos de trans-

ferência vitais entre corpos. Uma outra lente metodológica para analisar, ou 

uma nova epistemologia de um conhecimento que escapa do racional. Esse 

conhecimento, portanto, se configura como um contraponto da escrita nas epis-

temologias ocidentais, designado como conhecimento incorporado (TAYLOR, 

2013, p. 45). Desse modo, Taylor, situa-se como uma pesquisadora de perfor-

mance com o intuito de deslocá-la para uma outra epistemologia que fuja do 

conjunto privilegiado da escrita ocidental e que provoque insurgimentos no de-

bate e na reflexão sobre essa prática. “O conceito de performance, como práxis 

e episteme incorporada, por exemplo, mostraria ser vital para definirem os es-

tudos latino-americanos pois ele descentra o papel histórico da escrita introdu-

zido pela Conquista.” (TAYLOR, 2013, p. 45-46) 

Entendendo esse deslocamento epistemológico, podemos avançar e questionar 

as afirmações colocadas por Peggy Phelan de que a performance não perma-

nece, e que sua ontologia está no seu próprio desaparecimento. Pois é nesse 

momento que podemos colocar em tensão, o contraste dessas duas perspecti-

vas. De acordo com Rebecca Schneider, no seu texto publicado no livro Perfor-

mance, repeat, record (2012), a pesquisadora aponta que ter a afirmação de que 

a performance só exista a partir de seu desaparecimento e de que ela não per-

maneça, é assumir um acordo de que a única forma que temos de memória, de 

transmissão e manutenção do conhecimento seria somente pelo e através do ar-

quivo (SCHNEIDER, 2012, p. 138). A autora sugere nesse caso, que a “perfor-

mance permanece, porém permanece diferente” (SCHNEIDER, 2012, p. 145). 

Portanto, existem nessas práticas, uma maneira diferente de memória da qual 

não se iguala à memória do arquivo, uma forma de memória que se dá no acordo 

entre corpos ou nos gestos – uma memória incorporada.  

Aceitando a tese de que a performance movimenta conhecimentos de ordem do 

corpo que escapa dos fluxos e ordenamentos da escrita, criamos uma dicotomia, 

ou um perigoso movimento de antagonismo entre arquivo e performance. A pro-

posta desse artigo, portanto, é colocar em tensionamento esses dois elementos 

para evidenciar o debate sobre a importância de criar linhas de fuga epistemoló-

gicas, ao mesmo tempo em aceitar sobriamente o espaço de disputa de poder 

envolvendo os arquivos como estruturas de narrativas históricas.  

 

O arquivo e o repertório 

A memória arquival existe na forma de documentos, mapas e textos literários, 

cartas, restos arqueológicos, ossos, vídeos, filmes, CDs, todos esses itens su-

postamente resistentes à mudança. Arquivo vem do grego e etimologicamente 

se refere a um edifício público, a um lugar em que se guardam registros. Vindo 

de arkhé, significa também um começo, o primeiro lugar, o governo. Ao trans-

formar os verbetes do dicionário em um arranjo sintático, poderíamos concluir 
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que o arquival, desde o começo, sustenta o poder (TAYLOR, 2013, p. 48-49). 

No livro O mal de arquivo (2001) do filósofo Jacques Derrida, o autor sustenta 

que a palavra arkhê, indica o espaço de princípio de comando das leis – es-

paço onde se exerce a autoridade, a ordem social. (DERRIDA, 2001, p. 7) 

Se compreendermos a ideia do arquivo, como um espaço de disputa de narrati-

vas e de poder, temos que levar em consideração, estratégias de ocupação 

desse espaço para competir uma certa estrutura de visibilidade de práticas das 

quais são marginalizadas. A minha proposta é atentar que a dicotomia entre 

efemeridade e arquivo das práticas performáticas são bem mais complexas do 

que imaginamos, e que nesse sentido, utilizar-se do arquivo como forma de 

desdobramento da ação, pode ser algo proveitoso para que possamos ampliar 

o alcance dos debates dentro de uma comunidade. O arquivo se apresenta, 

portanto, somente como um fragmento do que aconteceu, de uma transcrição, 

porém, uma transcrição que ocupa um espaço de litígio e um espaço político. O 

teórico Philip Auslander, já nos mostra um pouco dessa tendência do arquivo: 

“A finalidade da maior parte da documentação da performance art é tornar o 

trabalho do artista acessível a um público maior; não capturar a performance 

como um ato de ‘realização interacional’” (AUSLANDER, 2013, p. 11) 

Diante dessas reflexões, parto para a análise de um caso do grupo de interven-

ções artísticas de São Paulo conhecido como 3NÓS3. Composto por Mario Ra-

miro, Rafael França e Hudnilson Jr., o grupo que atuou entre 1979 e 1982, ti-

nha como proposta, expandir o espaço da arte para o espaço urbano da cidade 

como forma de questionamento das instituições das quais enrijeciam as pro-

postas artísticas, responsáveis em separar a arte da vida. Mesmo com seu 

curto período de atuação e do grande número de proposições artísticas efême-

ras, o 3NÓS3 tornou-se um grande objeto de estudo graças à grande quanti-

dade de materiais de arquivos produzidos. Existia, portanto, desde o início da 

operação do grupo, uma preocupação na documentação de suas ações para 

que pudesse construir um arquivo. Analisarei a seguir uma das ações do grupo 

a qual obteve uma grande documentação e circulação pelos veículos de im-

pressa, apesar de seu curto período de existência. 

 

As estratégias do grupo 3NÓS3 

Na intervenção urbana intitulada Ensacamento (1979), teve como consequên-

cia o transbordamento do espaço urbano para o espaço do arquivo dos jornais, 

como estratégia optativa do coletivo para alcançar maior discussão e visibili-

dade de suas ações diante de sua efêmera duração (cerca de três dias). Desse 

modo, para além de um espaço físico público e urbano que as intervenções 

configuravam, elas obtinham uma ocupação dos espaços da mídia de circula-

ção. Desse modo, as suas ações foram discutidas entre as pessoas, não por-

que elas presenciaram ao vivo, mas pelo fato de terem visto nos jornais impres-

sos e na televisão.  
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Fig. 1 - 3NÓS3. Ensacamento, 1979. fotografia, 41x33cm. Galeria Jaqueline Martins. 

 

A intervenção teve início no dia 27 de Abril de 1979, quando o coletivo operou a 

partir da meia-noite, o ensacamento de cerca de 17 monumentos históricos com 

sacos de lixo preto e azul. A ação iniciou no Ipiranga e se encerrou na praça Ma-

rechal Deodoro por volta das cinco da manhã. No decorrer do dia, os jornais da 

cidade foram notificados por telefonemas anônimos – dos próprios artistas – so-

bre as esculturas ensacadas, o que resultou num grande número de reportagens 

sobre a ação. No texto crítico de Maria Adelaide Pontes, encontrado no livro 

3Nós3: intervenções urbanas (2017), a autora afirma que: “A efêmera e icono-

clasta ação reavaliou os monumentos e esculturas em espaços públicos da ci-

dade, subvertendo valores artísticos plasmados sobretudo num modelo neoclás-

sico (maioria das esculturas encapuzadas)” (PONTES, 2017, p. 143). 

Para além de um questionamento referente ao estilo neoclássico das esculturas, 

e sobretudo da iconoclastia, há nas intervenções, um certo movimento de contra-

monumentalidade, ao dialogar simbolicamente com as figuras das representa-

ções dessas esculturas. Colocando sacos de lixo em suas cabeças, figuras como 
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Anchieta3 e os Monumentos às Bandeiras4 acabam adquirindo uma nova ca-

mada de significado partindo da construção violenta da história do nosso país. 

Trata-se também de um questionamento de quem são os monumentos presen-

tes, construídos e narrados na nossa história. Portanto, a partir do momento que 

a intervenção Ensacados, ocupava o espaço do arquivo através dos jornais, mí-

dias, fotografias e textos, essas esculturas ganhavam um novo contexto narrativo 

de disputa com esses antigos símbolos. No texto do crítico Félix Suazo (2018), 

ele atenta para a característica desses tipos de intervenções: 

En general, las acciones e intervenciones artísticas en monumentos tradi-

cionales están enmarcadas dentro de una corriente revisión crítica de la 

historia y de la manera en que esta impacta el presente. Cuestionan el 

uso demagógico del pasado para justificar políticas y acciones indecoro-

sas que dañan o condicionan el bienestar colectivo. Para tal fin, interfieren 

la rutina diaria y deconstruyen los estereotipos simbólicos que promueven 

el verticalismo y la obediencia, brindando alternativas de contestación cí-

vica5. (SUAZO, 2018) 

É notável a potência política de dialética colocada por esses tipos de interven-

ções, ao propor um diálogo e um questionamento com a história, contudo, te-

mos que nos atentar para o pragmatismo referente ao seu caráter efêmero, e o 

quanto dessa discussão pode se desdobrar em novos territórios a partir de ou-

tras estratégias como o espaço do arquivo. Se o filósofo Jacques Rancière 

afirma que a potência política da arte está na sua possibilidade de criar fissuras 

no tecido sensível de uma certa partilha estética social (RANCIÈRE, 2012, p. 

63), resta refletir e localizar onde se encontra o espaço dessa partilha. Talvez, 

a importância em relutar nos espaços de litígio do arquivo, é que este, seja o 

espaço possível de fissuras, o espaço de discursividade da qual não podemos 

somente relutar, mas também assumir como político.  

 
3 Entalhado em mármore pelo escultor italiano Luigi Brizzolara, em Gênova, o monumento é uma homenagem a 

Bartolomeu Bueno da Silva, o descobridor das minas dos índios goiá, que teriam habitado a cabeceira do rio Ver-

melho. Diz a lenda que o bandeirante, vendo que esses índios usavam pepitas de ouro como adorno, para 

obrigá-los a revelar a localização das minas, ateou fogo à aguardente de um prato, ameaçando fazer o mesmo 

com as águas dos rios. Os índios goiá, aterrorizados, indicaram o caminho das minas, chamando o bandeirante 

de Anhanguera, o que significa "espírito do mal". Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=272834. 

Acesso em 06 maio 2019. 

4 O Monumento às Bandeiras está localizado no Parque Ibirapuera, na área da Praça Armando de Salles Oliveira, 

e representa os bandeirantes que desbravaram o país no período colonial. Pode-se observar portugueses, ne-

gros, mamelucos e índios puxando uma canoa de monções. Há, contudo, nos dias de hoje, um grande questiona-

mento quanto a representação heroica desse movimento, devido ao seu passado violento de escravização e exe-

cução de indígenas e negros no Brasil. 

5 “Em geral, ações e intervenções artísticas em monumentos tradicionais são enquadradas em uma revisão crí-

tica atual da história e da maneira como ela afeta o presente. Eles questionam o uso demagógico do passado 

para justificar políticas e ações indecorosas que prejudicam ou condicionam o bem-estar coletivo. Para isso, inter-

ferem na rotina diária e desconstroem estereótipos simbólicos que promovem verticalismo e obediência, ofere-

cendo alternativas para a resposta cívica.” (tradução nossa) 
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Fig. 2 - 3NÓS3. Ensacamento, 1979.  

fotografia, 41 x 33 cm. Galeria Jaqueline Martins. 

 

 

 

Fig. 3 - Folha da tarde, 28-04-1979, p. 12.  

Fonte: Arquivo Galeria Jaqueline Martins. 
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Em quase todas as intervenções do 3NÓS3, houve em parte do grupo, uma 

enorme preocupação em documentar todas as suas ações. Mario Ramiro res-

salta no seu texto a importância de jornalistas para a concretude de seus traba-

lhos, às vezes podendo entendê-los também como coautores nas suas propo-

sições:  

Foram mediadores do trabalho de intervenção direta na mídia feito pelo 

grupo – tiveram igualmente um papel importante na inserção das interven-

ções urbanas nos veículos de comunicação de massa, ampliando assim a 

temporalidade da produção. (RAMIRO, 2017, p. 14).  

Ainda, Mario Ramiro pontua a estratégia de acionar a mídia, de acordo com as-

pectos econômicos na época, devido aos altos custos de produção desses re-

gistros:  

A curta permanência das intervenções nos espaços em que foram instala-

das na cidade nos levou a desenvolver uma relação de proximidade com 

a mídia, sem a qual teria sido praticamente impossível tornar conhecidos 

os nossos trabalhos. Utilizar os meios de comunicação como veículos de 

documentação e registro representava para nós uma prática econômica, 

pois no início dos anos 1980 os equipamentos de vídeo e os processos 

de impressão de alta tiragem eram caros e de difícil acesso. Daí a neces-

sidade de divulgar nossas ações para a imprensa, esperando com isso 

que jornais e emissoras de rádio e televisão produzissem para nós os re-

gistros numa escala e alcance para além dos nossos recursos. (RAMIRO, 

2017, p. 15) 

Portanto, a partir do arquivo organizado em fotografias e textos narrativos, te-

mos um certo repertório6 da ação e descrição dos acontecimentos da noite. A 

imagem, se configura como uma forma de persistência, um registro de algo que 

não está mais presente. Philip Auslander classificará a fotografia documental 

como um modo tradicional no qual o relacionamento entre a performance art e 

sua documentação é concebida. Assume-se que a documentação do evento da 

performance produz tanto um registro do qual ela pode ser reconstruída, 

quanto o fragmento do que aconteceu. (AUSLANDER, 2013, p. 3). O próprio 

Mario Ramiro já demonstrava um certo entendimento quanto ao desdobra-

mento da fotografia de registro como um próprio objeto poético ou performático: 

Nesse contexto, o registro fotográfico desempenha um papel fundamental 

pois, como já foi assinalado, a fotografia não é apenas documento, um re-

gistro achatado e residual de uma ação ocorrida num espaço-tempo, mas 

uma dimensão em que a ação adquire permanência, “um lugar poético 

que amplia a noção de obra, um campo de experiências e parte constitu-

tiva daquelas ações. (RAMIRO, 2018, p. 15)  

 
6 No livro  O arquivo e o repertório: performance e memória cultural nas Américas de Diana Taylor, a autora irá 

propor uma outra metodologia de registro o qual seria o repertório.  
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Conclusão 

É inegável a clareza da escolha do grupo 3NÓS3 em optar por circular os re-

gistros de suas ações através das mídias e o quanto essa escolha, também 

pode ser política de acordo com o baixo alcance a partir da efemeridade das 

ações. Podemos até mencionar, que esse artigo não poderia ser escrito se es-

ses documentos não estivessem bem organizados e disponibilizados para a 

pesquisa. De certo modo, podemos nos questionar se a História da Perfor-

mance Art é realmente uma história da performance, ou uma história de seus 

registros. Como pesquisadoras, pesquisadores e críticos de arte estão resol-

vendo essas questões? Um dos integrantes do 3NÓS3, Rafael França, provoca 

ao afirmar do acesso de suas intervenções pelos críticos a partir das documen-

tações e não da ação em si. 

Cada uma dessas intervenções era cuidadosamente articulada, de ma-

neira que o trabalho fosse veiculado por todos os canais de comunicação 

de massa. A ocupação dos meios de comunicação era parte integrante 

dos projetos. Como resultado, a maioria dos críticos jamais viu nenhuma 

dessas intervenções, tendo apenas assistido ao espetáculo por televisão, 

jornal, rádio ou revista. (PONTES, 2017, p. 140) 

Portanto, longe de definir modelos possíveis e éticos quanto a produção e do-

cumentação de ações efêmeras, temos que levar em conta o amplo nexo que 

essas discussões movimentam. Desse modo, cabe a cada artista, decidir docu-

mentar ou não, assumir a efemeridade da ação ou apostar na importância de 

ocupar litigiosamente o espaço de poder do arquivo. Termino com uma passa-

gem de Diana Taylor, a qual anuncia questões desses desafios: 

Um grito, ou um gesto brechtiano, pode não encontrar uma descrição ver-

bal adequada, pois essas expressões não são redutíveis ou posteriores à 

língua. O desafio não é “traduzir” uma expressão incorporada em uma ex-

pressão linguística ou vice-versa, mas reconhecer os pontos fortes e as 

limitações de cada sistema. (TAYLOR, 2013, p. 65) 
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