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RESUMO: Como a performance se adaptou a esses 
processos pandêmicos? Com esses atravessamentos da 
pandemia do COVID-19, como a arte da performance se 
expandiu para as redes e para as lives? Muitas perguntas 
me surgem ao escrever esse texto, sendo assim, a tenta-
tiva aqui não será de respondê-las e sim de tencionar al-
gumas questões que giram em torno das performances e 
das ações que estão acontecendo neste atual momento. 
Desse modo, escolhemos a performance “O velório de 
Maria Sil: não me traga fl ores, me traga palavras” da ar-
tista Maria Sil para nortear as questões que vamos propor 
aqui neste texto. Pretende-se lançar questões sobre as 
tensões estéticas da performance em tempos de pande-
mia por meio de experimentos artísticos que produzam 
críticas e também levantem questões estético-políticas.

PALAVRAS-CHAVE: Performance; Pandemia; Experi-
mentos; Gênero.
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Velando

Velando e velejando pelo alto-mar que é Maria Sil. 
Travesti, artista, performer, educadora e ativista, não pos-
so simplesmente me colocar na impessoalidade, Maria é 
grande amiga e parceira de invenções no campo da per-
formance. Muito além disso, velejar pelas criações e inven-
ções de Maria é se perder num Mar de Sargaços, e toda 
vez que me encontro com ela me inebrio e me embebedo 
dessas correntes todas sem nem me perceber.

Conheci Maria ao fi nal do ano de 2018 e, desde en-
tão, trabalhamos juntes2 em diversas frentes, porém foi em 
2019 que tive contato com o material e com os desejos de 
criação da artista devido a um convite que me foi feito de 
acompanhar um processo criativo que ela queria realizar3.

A princípio, o desejo dela era o de discutir por meio 
da linguagem da performance a relação entre morte, ritu-
ais fúnebres, vulnerabilidades e questões que a atraves-
sam: ser uma mulher travesti e soropositiva. Eu, no meio 
dessas propostas, apenas me colocara como uma pessoa 
que propunha experimentos, experiências e referências 
estéticas para alimentar o processo criativo que Maria es-
tava gerindo.

Entre conversas, trocas de e-mails, encontros presen-
ciais, e chamadas de vídeo devido a distância geográfi ca 
– tendo em vista que eu moro em São Paulo e Maria em 
São Vicente, cidade do litoral paulista – Maria me disse 
que a performance teria por título, num primeiro momen-
to “Corpo-morte: qual o meu gosto na tua língua” e em 
seguida ela trocou pelo título que segue até hoje: “O ve-
lório de Maria Sil”.

2 Todos os artigos que me incluem serão colocados em gênero neutro utilizando o “e” para tal.
3 Desse processo e encontro também surgiu a ofi cina “PortoPerformance” que foi realizada entre Maio 

e Novembro de 2019 no Instituto Procomum (IP) na cidade de Santos-SP.e Novembro de 2019 no Instituto Procomum (IP) na cidade de Santos-SPe Novembro de 2019 no Instituto Procomum (IP) na cidade de Santos-SP..
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A artista me trouxe referências, nós nos alimentamos 
mutuamente – uma antropofagia existencial. Por meio de 
Maria chegaram às minhas mãos dois textos/livros que 
nortearam o processo criativo dela e que logo foram inje-
tados em minhas pesquisas, e de igual forma levei outros 
textos para ela. 

Ela me trouxe “A história da morte no ocidente” do 
sociólogo Philippe Airès (2017), “AIDS e suas metáforas” 
de Susan Sontag (1989) e, à época, o recém-lançado “Ne-
cropolítica” (2018), além de muitos outros textos que fo-
ram surgindo nos percursos. Eu, por minha vez, levei a Ma-
ria um texto que tratava questões de gênero, de estéticas 
(da linguagem da performance) e políticas: Paul Preciado, 
Guillermo Gómez-Peña, dentre outros autores.

Com isso conseguimos produzir uma intersecção 
de diálogos e conversas, além de costurar o desejo de 
uma ação que desse conta de todas essas emergências 
e urgências. E é diante esses argumentos e escolhas es-
téticas teórico-práticas que levantamos vela: PERFOR-
MANCE À VISTA!

Sendo assim, por ter tido a oportunidade e o privilé-
gio de navegar com Maria Sil devo dizer que esse texto que 
tem por pretensão falar sobre uma linguagem fronteiriça – 
a arte da performance – se coloca também numa fronteira 
da escrita: estamos entre o artigo, o relato de experiência, 
o ensaio, uma declaração/carta de amor, um escrito de ar-
tista, um registro de performance, e uma continuidade pra 
algo que ainda estamos inventando. Mas, desde já, quero 
dizer: muito obrigade por tudo que já inventamos juntes.

Existe uma imersão muito grande na relação digital. 
As telas tomaram formas e parece que estamos submer-
gindo cada vez mais. Sob a lógica do distanciamento, o 
vídeo pode refl etir a importância do contato, do afeto, 
principalmente quando falamos de dança, onde os corpos 
estão em constante diálogo.
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É fato, que as demandas têm tornado os artistas dan-
çarinos cada vez mais multifacetados. Suas criações estão 
tendo que se pautar em propostas híbridas entre movi-
mento corporal, audiovisual e sonoro para proporcionar 
ao público uma experiência poética durante a pandemia. 
Existe uma inserção muito grande de dançarinos nas re-
des sociais como instagram, tiktok, youtube, dentre outros 
meios de divulgação em massa de vídeos. 

O que nos une é o que já foi

Pra falar o que nos leva ume ao encontro de outre é 
o que vem antes da gente.

São as pessoas que existiram antes de nós. Maria ha-
via lançado o videoclipe manifesto/video-performance “Hu-
mús” (2018), em que ela ativa uma lista de vítimas da LGB-
Tfobia no Brasil. De igual forma eu havia acionado a lista 
numa performance que realizei no ano de 2018 num evento 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)4.

Além dessas performances que foram feitas de for-
ma independente, e antes de nos conhecermos, Maria Sil 
chegou a me apresentar mais uma performer, para mim, 
até então desconhecida, mas que circulava em algumas 
narrativas artísticas-políticas da baixada santista que foi a 
Dudu do Gonzaga, - tratava-se de uma pessoa não binária 
que viveu nos anos 1980 no bairro do Gonzaga na cidade 
de Santos e que fora vítima de um caso de LGBTfobia tam-
bém nos anos 1980.

4 Me refi ro aqui a lista que compõe o dossiê realizado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB) no ano de 2017. 
Disponível em: https://grupogaydabahia.com.br/relatorios-anuais-de-morte-de-lgbti/, acesso em: 
06/11/2020.
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Trata-se então de dizer que o desejo que nos une é 
o de juntar histórias, juntar desejos de pessoas que proje-
taram utopias de vidas, e além dessas utopias de projetar 
novos mundos e novos espaços do habitar para as dissi-
dências estéticas. E o que fazemos quando nos encon-
tramos é também projetar com os nossos corpos, nossas 
existências e com os desejos políticos, novos projetos e 
programas utópicos.

Sendo assim, o que nos uniu, une e faz permanecer 
essa parceria que emerge na urgência da performance 
é o desejo de projeção de novas formas de existências, 
além obviamente, de dar sequência a essa responsabili-
dade coletiva que assumimos ao passo que nos compro-
metemos com as nossas existências, dissidentes estéti-
cas políticas.

O que fortalece o programa em que estamos in-
serides – da realização de performances que discutam 
novas formas de existências por meio de ações estético 
políticas – nos possibilita a criação e a invenção de novas 
utopias dissidentes. Novas utopias que sistematicamen-
te vão construir os caminhos e redimensionar, além de 
coletivizar as nossas ações e acionar caminhos de ações 
ativistas por meio da linguagem da performance.

Na tentativa de encerrar, mas não terminar a dis-
cussão sobre essas questões refl etidas sobre as utopias, 
quero dizer então que o que segue possibilitando as nos-
sas invenções de utopias é a emergência da política dos 
nossos corpos.
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Transmutações do velório

Recentemente, durante a pandemia do COVID-19, 
em uma comemoração de aniversário a artista decidira 
realizar mais uma versão daquela performance que ela 
vem trabalhando e construindo há alguns anos. 

Várias foram as versões que Maria apresentou: no 
Instituto Procomum (Santos-SP), no Galpão Cultural (Cuba-
tão-RJ), no Centro Cultural São Paulo (São Paulo-SP) em 
parceria com o coletivo Loka de Efavirenz. A performance 
ainda integrou parte da programação do SESC Santos, e 
na sua última versão – até a data de escritura desse texto 
– foi realizada no dia do seu aniversário, justamente nesse 
processo de refl exão sobre existências transvestigeneres/
dissidentes estéticas e a vulnerabilidade.

A ação é estática. Maria é uma instalação. A artista 
se coloca num caixão de papelão – material de baixo cus-
to que normalmente é utilizado no ritual por/para pesso-
as marginalizadas pelo sistema ao qual vivemos. 

Nas duas primeiras versões haviam textos à serem 
lidos ou escutados, porém, desde a versão que se reali-
zou em parceria com o SESC Santos – já no período da 
pandemia – a artista tem se dedica a investigar a relação 
da performance e do audiovisual, de uma performance-
-instalação tecnológica e multimidiática.

Quero falar rapidamente da última versão que pude 
assistir, realizada no dia do seu aniversário, Maria reali-
zou uma descomemoração coletiva via plataforma zoom. 
Nessa performance específi ca a artista, que além de per-
former é cantora, encerrou o seu ciclo musical ao ser ve-
lada com seu microfone. Além disso, partilhou em rito 
com todes que estavam presentes o whisky que ganhará 
de seu pai quando criança. Um whisky que era pra ela to-
mar para “virar homem”. Logo Maria, que há pouco mais 
de dois anos havia iniciado a sua transição.
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Ao fi nal, a artista me convidou a fazer uma pequena 
fala, a partilhar também, como os goles de whisky, parte 
do que via e experienciava naquele momento de acon-
tecimento da arte da performance, do velório. E digo, 
Maria é performer muito antes de nos conhecermos e to-
marmos contato juntes com a linguagem, Maria é perfor-
mer porque ela é a concreção e a invenção de um corpo 
político que faz dela a imanência constante e a torna um 
polo atrativo de ações estético-políticas.

Digo, Maria tenciona narrativas, cria novas formas 
de estar no mundo ao passo que inventa-inventivamente 
e transcria por meio da invenção a utopia. 

A performance se transmutou e se transformou do 
presencial para as multimídias. Caminhou de um corpo-
-morte para um velório ensurdecedor. O que eu sei, e já 
afi rmei por mais de uma vez nesse texto, é que Maria é 
uma performer muito antes de ter contato propriamente 
com a linguagem (quando nos conhecemos) e, além dis-
so, Maria é ensurdecedora em seus ruídos.

Por isso: não me traga fl ores, me traga palavras. E 
fi ca dentre tantas questões, aquela que ressoa: qual o 
gosto da minha palavra na sua língua?

Experimentando extremidades

Entre os teóricos da performance há de certa for um 
consenso de que a linguagem sempre se fi xou em um ter-
ritório de constantes experimentações estéticas não con-
vencionais, e que é por meio desses experimentos que as 
ações da performance se desdobram e se realizam. Além 
disso, fundando-se no caráter experimental, e também 
por meio dele é que as performances se lançam às extre-
midades, ao campo de tensões das narrativas, e conse-
quentemente as ações da performance buscam friccionar 
estéticas tudo isso com a fi nalidade de construir um pon-
to de estranhamento que cause refl exões sobre novas 
formas de existências e novas formas de mundos.

midades, ao campo de tensões das narrativas, e conse-midades, ao campo de tensões das narrativas, e conse-
quentemente as ações da performance buscam friccionar quentemente as ações da performance buscam friccionar 
estéticas tudo isso com a fi nalidade de construir um pon-estéticas tudo isso com a fi nalidade de construir um pon-
to de estranhamento que cause refl exões sobre novas to de estranhamento que cause refl exões sobre novas 
formas de existências e novas formas de mundos.formas de existências e novas formas de mundos.
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Durante o período da pandemia do COVID-19 – que 
está ocorrendo enquanto esse texto está sendo escrito, 
estou escrevendo isolade – a vida teve que se adaptar ao 
isolamento, e ao distanciamento social – mesmo vivendo 
em um país que o Governo Federal toma uma posição an-
tidemocrática, negacionista e anticientífi ca – e a perfor-
mance, linguagem artística que busca uma aproximação 
entre arte e vida, ou ainda, uma linguagem que se esta-
beleça nos campos indissociáveis da arte-vida, também 
teve que se reorganizar em suas ações políticas. 

Diversos foram os festivais e eventos de performan-
ce que ocorreram em plataformas como o zoom, ou ain-
da, lives em redes sociais que abarcaram seja o debate 
sobre a arte da performance, sejam lives com a apresen-
tação de performances propriamente ditas.

Não diferente é o caso do que ocorreu com o “Veló-
rio de Maria Sil: não me traga fl ores, me traga palavras”, 
em que a artista se lança nesse campo do risco, limítro-
fes, da experimentação e em constante movências. Po-
rém Maria se recusa a relação bidimensional das pessoas 
que assistem com a tela, e da sua performance-multimí-
dia-instalativa com a câmera que à está fi lmando e proje-
tando-a para as outras telas. 

A artista se lança a pensar para além das dinâmicas 
e das práticas artísticas convencionais, transita entre os 
campos dos experimentos críticos – desde o manifesto 
“Humús” trabalho/ponto de partida que possibilitou nos-
so encontro – e situa-se com o velório nos territórios em 
crise desses experimentos. 

Durante o período da pandemia do COVID-19 – que Durante o período da pandemia do COVID-19 – que 
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Como nos propõe a teórica da performance Chris-
tine Mello (2017), os experimentos críticos, “trata-se de 
mobilizar, portanto, com os vetores das extremidades 
– desconstrução, contaminação, e compartilhamentos – 
experimentos críticos relacionados ao lugar expandido 
dos confl itos, limites, fronteiras e atravessamentos da 
contemporaneidade” (p. 34). Mais a frente a autora fi -
naliza o texto ao explicar que essas “práticas artísticas e 
midiáticas em crise, instáveis e indeterminadas, a partir 
das quais algo começa a se fazer presente” (Ibidem).

Assim, a performance do velório, e o corpo existên-
cia política de Maria se coloca nessas fronteiras de ten-
sões, de crises da arte da performance, e esse “algo que 
começa a se fazer presente”, que emerge, e que se torna 
urgente, que diz das aproximações entre arte-vida, a per-
formance e ações estético-políticas.

Ao fi nal, a artista me convidou a fazer uma pequena 
fala, a partilhar também, como os goles de whisky, parte 
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