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Resumo 

A imagem do corpo é o tema desta comunicação como bem suas implicações 
artísticas, íntima, social, sexual e política. Três partes distintas são aqui apresentadas 
e colocam seus vetores de sentido sobre o corpo e o reflexo desse corpo fisicamente e 
ontologicamente reformulado pela época em que vivemos. Nossas pesquisas se 
interrogam sobre as relações cruciais que as imagens e as ações entretêm com o 
corpo e a carne, bem além das noções de representação figurativa. Acreditamos na 
potência do visual da imagem do corpo que atinge e interroga aquele que está diante 
dela como também aquele que a modela por dentro, como fazem os artistas. 

Palavras chaves: imagem, corpo, performatividade, abjeção, fotografia. 

 

Abstract 

The body image is the main subject of this work as well as its artistic 
implications, personal, social, sexual and politic. Three different parts are present here 
and put their vector of sense meaning upon the body and the body reflex physically 
and ontologically refurbished by the period of time that we live in. Our researches 
interrogate their selves about the crucial relations that image and action entertain with 
the body and the flash, beyond the notions of figurative representations. We believe in 
the visual strength of the body image that reaches and interrogates the one in front of it 
as well the one who shapes it from the inside, as the artists do.  

Key words: image, body, performativity, abjection and photography.  
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I - A IMAGEM DO CORPO 
Tudo, em um sentido, é questão da imagem do corpo. Como bem observa Paul 

Schilder (1968, p. 219), essa imagem é “lábil”, palavra duplamente 

interessante, pois contém a idéia de leveza e flexibilidade, a flexibilidade 

própria de algum registro sensorial ou sensível que poderia pertencer 

simultaneamente ao físico e ao mental, mas que contém também, em sua 

assonância, em sua sugestão sonora, uma ressonância labial que tocaria o 

domínio sensorial e sensível da tatilidade. Uma tatilidade úmida, privilegiada: a 

dos lábios pelos quais tudo se prova. A labilidade da imagem do corpo é 

constitutiva de nosso imaginário secreto e profundo. Partindo desse ponto de 

vista, Schilder está autorizado a enunciar os elementos  (úmidos por uma 

parte) que compõem o horizonte inerente à nossa imagem do corpo: a voz, o 

hálito, o odor, os excrementos, o sangue menstrual, a urina e o esperma. 

Podemos reconhecer que essa lista tem relações com as partes escondidas do 

cinismo contemporâneo analisado por Peter Sloterdijk em sua Crítica da razão 

cínica (1987, p. 181-200) e que parece bem próxima dos elementos fisiológicos 

e orgânicos colocados pela artista Kiki Smith1 em potes de vidro, um repertório 

que apresenta o corpo na sua dimensão mais escondida e mais aberta: a do 

universo da secreção, da exalação. A imagem íntima, pública, individualizada e 

comum do corpo é dotada de um caráter lábil, interior, mas sobretudo espacial. 

Segundo Schilder, “nos mecanismos que (...) os regulam, [esses exemplos] 

têm um fator comum: o espaço, aquele interno ou ambiente, do modelo 

postural”, isto é, um espaço do corpo que não é aquele “que conhece a física”, 

mas que permite à imagem do corpo “tomar em si mesma os objetos e 

espalhar-se no espaço” (SCHILDER, 1968, p. 229, tradução nossa). 

Essa capacidade de se espalhar no espaço é a de uma imagem e de um 

espaço juntos: o espaço oferecendo-se intrinsecamente para dar um corpo à 

imagem, e a imagem oferecendo-se igualmente para dar ao espaço uma 

aparência, um aparecer. Aliás, Schilder diz que, no espaço que se funda em 

toda imagem, “o fator da distância espacial é primeiramente um fator ótico e, 

em seguida, um fator tátil” (1968, p. 250). É a sugestão desse parêntese sobre 

a imagem do corpo: a ressonância semântica e poética da palavra e da idéia 

estética de labilidade. 
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II - PERFORMATIVIDADE E ABJEÇÃO 
Os corpos se portam performativamente no tempo e no espaço social 

segundo regras que regulam e condicionam seu comportamento e viabilidade.  

Segundo Judith Butler, o termo performatividade2 é utilizado para designar o 

ato pelo qual o sujeito traz à existência o poder reiterativo do discurso, não 

como um “ato” singular ou deliberado, mas como prática citacional pela qual o 

discurso produz os efeitos que ela nomeia. Pensar o processo pelo qual uma 

norma corporal é assumida, apropriada, adotada, compreendê-la não como 

algo que se passa com um sujeito, mas, ao invés disso, que o sujeito é 

formado em função desse processo de assumir uma norma corporal. A prática 

performativa dos corpos cita a lei e o discurso do poder, citação esta que pode 

ser compreendida em termos metafóricos como o ato da escrita sobre os 

corpos. Butler defende a materialização dos corpos a partir do ato performativo, 

os corpos são construídos socialmente apenas mediante a inscrição das 

relações de poder sobre sua carne. Afirmar que o sujeito é ele próprio 

produzido em, e como, uma matriz normativa não significa descartar o sujeito, 

mas apenas perguntar pelas condições de seu surgimento e operação. Não se 

trata de uma apropriação intencional, e não é certamente, uma questão de se 

vestir uma máscara, trata-se de sua condição cultural possibilitadora. O 

processo de “assumir” uma norma está vinculado com a questão da 

identificação e com os meios discursivos pelos quais um código normativo 

possibilita certas identificações e ao mesmo tempo impede ou nega outras. 

Butler aponta que esta matriz normativa e excludente, exige a produção 

simultânea de um domínio de seres abjetos. Os abjetos são aqueles corpos 

que não se configuram como sujeitos perante a sociedade, mas que formam o 

exterior do domínio dos sujeitos. As instabilidades da prática reiterativa do 

discurso levantam a possibilidade de rearticulação desse discurso de poder 

sobre os corpos. A possibilidade de uma crise produtiva na consolidação das 

normas permitiria uma rearticulação do código da realidade das coisas e sua 

reforma discursiva.  

A obra de arte abre espaço para uma condição ficcional de 

materializações corpóreas que seriam improváveis no âmbito real. Jacques 

Ranciére discute as relações de política com práticas estéticas segundo o 

conceito de “partilha do sensível”, possibilidade que a arte possui de suspender 
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as coordenadas normais da experiência sensível e remarcar a rede de relações 

entre espaços e tempos, sujeitos e objetos, o comum e o singular. Ele comenta 

sobre uma política que consiste na reconfiguração da partição do sensível para 

trazer nesta cena novos objetos e sujeitos capazes de tornar visível o que não 

era, de transformar em seres falantes e audíveis quem somente se ouvia como 

animais barulhentos. Segundo este ponto de vista a arte seria, portanto capaz 

de materializar corpos socialmente impensáveis através da rearticulação de 

praticas performativas. Para a materialização, mesmo que apenas no campo 

ficcional da arte, é preciso uma reestruturação da ordem do poder. O poder não 

reside fora do sujeito, é constitutivo da formação do ser.  

O domínio da abjeção exterior ao sujeito socialmente viável pode ser 

pensado como um espaço artístico, uma esfera específica de experiência. A 

“partilha do sensível” é uma espécie de forma da subjetividade política, uma 

distribuição conturbada de lugares e ocupações, um modo negociado de 

visibilidade. A produção artística tornou-se a experiência do mundo, não deseja 

solucionar as tensões com a sociedade, testemunha os conflitos, mas não é 

capaz de resolvê-los, não pratica uma falsa harmonização entre o sensível e o 

espiritual. A arte pós-utópica possui uma política própria das relações entre arte 

e vida, buscando a reconstrução das relações no território do comum. Uma 

postura política que não se estabelece enquanto jogos de poder, mas que 

propõe uma partilha do comum, no nível de se sentir. A arte tenta assumir a 

responsabilidade do extrato da sensibilidade através de uma relação que 

desarma o poder, capaz de suspender as normas da experiência sensível. Em 

função da pureza que a materialização da arte pretende propor, como sendo a 

materialidade antecipada de outra configuração da experiência. A obra livre e 

sem vontade suspende as relações de dominação. Após a partilha dos corpos, 

seus fragmentos ansiosos pela totalidade podem ser re-materializados no 

terreno do sensível, espaço exterior ao sujeito pensado como uma esfera 

específica de experiência. Este terreno exterior a constituição do sujeito abriga 

conseqüentemente a abjeção, neste espaço os fragmentos dos corpos podem 

ser re-materializados a partir de discursos e normas diversas daquelas que 

pairam sobre os ombros dos sujeitos e inscrevem seus corpos. A não 

existência do sujeito neste campo sensível permite a rearticulação das leis e as 

possibilidades de inscrições nos corpos abjetos. As possibilidades “políticas” da 
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arte estão exatamente neste campo sensível e externo aos sujeitos 

socialmente construídos. É no âmbito da abjeção, onde as leis e as normas 

sociais que regem e inscrevem os corpos dos sujeitos não atuam, que 

acontece a partilha e a re-materialização dos corpos capazes de questionar as 

normas e deslocar a ordem comum. Sem a pretensão de, com a re-

materialização dos corpos, encontrar formas corretas, puras ou harmônicas, a 

arte se manifesta de maneira sensível acerca das leis e normas regentes dos 

sujeitos materializados.  

Este campo artístico permite novas posturas e re-arranjos poéticos 

sobre as relações que se estabelecem entre os corpos materializados, seus 

abjetos, fragmentos, memórias e ações performativas. Dois importantes 

espaços sensíveis se tornam claros nas relações simbólicas existentes entre os 

corpos e seus sujeitos; o individual e o coletivo. Indissociáveis um do outro, 

estes dois espaços se configuram como o terreno de trocas entre o discurso da 

norma a priori, regida como lei histórica, social e científica sobre os corpos e a 

reiteração deste discurso assumida pelo corpo individual enquanto regra 

pessoal de comportamento e identidade. A arte se coloca, portanto como outra 

caneta, que como a lei ou a norma materializa os corpos através de suas 

escolhas reiterativas. A arte, entretanto, não é capaz de produzir uma nova 

gramática, apenas articula letras e palavras que configuram outra relação de 

inscrição sobre os corpos.  

 
III - A EXPERIÊNCIA DO CORPO: A IMAGEM PERFORMANCE 

Falar sobre memória, tempo e lugar, tendo nosso trabalho artístico como 

eixo de pensamento, desdobrando-se em reflexões e questionamentos 

filosóficos, políticos, estéticos e éticos, muitas vezes se transforma em algo 

difuso e extenso, implicando um trânsito que se desloca por percursos 

ramificados, em áreas e especificidades muito distintas. Pelas vias filosófica e 

ontológica, fundamentais para a percepção de intenções e pulsões criativas 

nos trabalhos práticos apresentados aqui, essencialmente voltados para um 

desejo de percepção total do presente e abertura ao devir, relacionando corpo, 

tempo e espaço como manifestações da imanência do ser e possíveis 

experiências de transcendência desse mesmo ser, apresentamos alguns 

fragmentos do que consideramos prováveis elementos construtores de uma 
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troca entre teoria e prática. Se esta pesquisa tem início a partir de uma 

experiência transformadora, onde nosso próprio corpo, permeado por 

intensidades e forças, não mais comunga passivamente com a construção 

social da qual é modelo, rica em formas de controle e adequação ao meio; o 

que nos leva a tal “descontrole” é exatamente a experiência de presença e 

unidade, transformando a representação e interpretação do olhar sobre as 

coisas – a própria linguagem – em possibilidades de contato. 

 

Tempo e Memória 

Se a questão do tempo sempre foi assunto de interesse na arte 

ocidental, não apenas pelas reflexões históricas, mas também pelas inserções 

do espaço geográfico e temporal nas narrativas da arte representativa, 

somente a partir dos anos 1960 essa questão será revista e transformada 

radicalmente. Se, até então, dialogava-se com a existência do tempo numa 

concepção representativa e memorial, a partir das experiências radicais 

propostas pelos artistas, na segunda metade do século XX, é que a duração, 

relacionada ao tempo presente da experiência espacial, pôde ser pensada e 

desenvolvida dentro da arte. Neste período, as proposições, incluindo o tempo 

real dentro do contexto da obra, são geralmente percebidas e experimentadas 

em vários domínios artísticos, atuando não apenas em locais e regiões 

definidas, mas em todo o campo criativo que se propunha questionar o 

momento histórico e cultural. O que veio, durante e posterior a tais propostas, 

foi radicalmente transformador dentro do campo da arte, determinando o 

surgimento de novas proposições, sempre radicais, alimentando todo o 

processo de construção do que hoje é chamado de arte contemporânea. Na 

busca por tornar a experiência e a percepção espacial mais consciente e 

articulada, tendo o tempo como fator de duração, necessário para a construção 

da própria obra, constatamos outras formas de expressões surgidas nesse 

período: o Environment, o Happening, a Land Art e a Performance Art, entre 

outras.  Robert Morris, artista americano, escreveu, em 1978, um texto onde 

comenta a situação da escultura na época. Nele, o artista apresenta a 

atualidade da percepção da obra, instaurando um diálogo com o tempo 

presente do acontecimento. Cito este texto por achá-lo claro ao apresentar 

possíveis determinações sobre a atualidade da obra em processo, 
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estabelecendo um paralelo interessante entre as duas formas de percepção do 

espaço. Uma delas, constituída pela experiência do espaço em tempo real – 

percepção sem imagem – é seguida pela percepção que inclui memória, 

reflexão, imaginação – percepção com imagem - e que é mais representativa 

de um espaço mental em atuação, do que da própria novidade da experiência. 

Sobre isso o autor diz: “O “eu”, que é essencialmente sem imagem, 

corresponde à percepção do espaço se desdobrando no contínuo presente. O 

“mim”, um constituinte retrospectivo, estabelece um paralelo com o modo de 

percepção do objeto.”3 Mas essas duas formas de percepção acontecem sem 

uma longa extensão entre elas, diz o autor, sendo que o “eu” é aquela 

experiência que situa-se na ponta da seta, seguida da experiência “mim”. E é a 

memória o elemento que une estas duas formas perceptivas. Seguindo o 

raciocínio de Morris, é a experiência espacial, por exigir a presença em 

movimento e sua duração, que cria uma extensão maior entre as duas formas 

perceptivas, determinando aí a situação e novidade do que está sendo 

proposto pela arte naquele momento.  

 
Série ponto de equilíbrio 

A partir do início de 2007, desenvolvemos uma série de fotografias que 

são apresentadas como obra, e não apenas o registro de uma ação corporal. 

Apesar de possuírem esse caráter de registro, as manipulações espaciais da 

presença do corpo e dos objetos, aliadas à rotação das imagens, permitem 

uma leitura bastante complexa dos lugares onde o corpo atua. A série Ponto de 

Equilíbrio, ainda em processo, questiona o lugar do corpo e dos objetos, 

ampliando campos de percepção. Apesar da ação acontecer em tempo e 

espaço específicos, e sua duração ser elemento processual e transgressor da 

condição do corpo diante da sua localização instituída, e apesar dessa ação 

ser uma força de potência e vitalidade permitindo um fluxo de liberação da 

racionalidade e utilidade do corpo; o que fica evidente é a escolha de lugares 

íntimos e familiares para criar dispositivos sustentados pela imagem 

fotográfica. Nesses lugares, orientamos ações corporais que, enquanto 

imagens, estabelecem espaços de memória ativados pela presença do corpo. 

Nessa oposição entre o que é experimentado e a estaticidade do lembrado, 

evidente na fotografia, uma instabilidade perversa é acentuada. Instabilidade 
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que tem origem na ocupação de lugares cotidianos – qualquer lugar – mas que 

é lançada a uma experiência vertiginosa, não apreendida pela memória dos 

sentidos. O corpo, nesse caso, opera deslocamentos que colocam em questão 

formas de percepção e localização espacial, viabilizando através de uma 

situação desconexa outras possibilidades de construção mental do espaço. 

Nessa série, o que é apresentado como proposição é a ausência de 

uma distância entre sujeito e objeto, própria da arte representativa, 

pressupondo um contato mais íntimo e de igual força entre os elementos, 

eliminando a análise, própria da percepção racional, e predispondo o performer 

e o espectador a uma consciência intuitiva da duração que acontece na 

singularidade do ser. Na apreensão dos devires, dos movimentos interiores, o 

corpo pretende estabelecer contatos simbióticos entre sujeito e objeto, 

permitindo trocas afetivas que ultrapassam uma construção simbólica, 

implicando um conhecimento capaz de se unir ao acontecimento. 

 

Esquecimento 

 Antes de terminar, gostaríamos de comentar brevemente uma questão tão 

evidente quanto a memória, e que se fazendo passar pelo seu oposto, 

fundamenta um olhar muitas vezes incômodo ao desarticular toda a construção 

histórica que sustenta nossa relação com a supremacia racional da espécie 

humana. Se a memória, em sua manifestação carregada de peso histórico, 

passividade, sedentarismo e imperfeição, impede o homem de perceber 

plenamente a si mesmo e o que o rodeia, manifestando, a partir desse estado, 

toda a insatisfação diante de uma existência precária e permanentemente 

incompleta, o esquecimento, enquanto potência aberta ao novo e experiência 

do livre agir favorece contatos sempre renovados com o devir, ampliando 

camadas de atuação e consciência capazes de performar o presente do 

acontecimento. Nesse caso, não é um esquecimento completo que é 

reivindicado, até mesmo porque o passado é elemento necessário para que se 

intente pelo novo, mas sim a capacidade de se abrir ao instante presente com 

a desenvoltura própria de um ser de criação, de um ser performativo, capaz de 

desejar com tal intensidade e paixão que, injustamente, desmereça o passado 

almejando o que está por vir. Nas performances, muito desse esquecimento é 

acentuado, permitindo novas e, muitas vezes, enigmáticas e misteriosas ações. 
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Na particularidade dessas manifestações artísticas, o corpo opera e agencia 

transgressões que desmistificam o caráter estático próprio da construção 

histórica – mesmo a do individuo como identidade fixa – oportunizando 

manifestações de dor, paixão, desequilíbrio, vertigem, amor e ódio, que 

impetuosamente desfazem energias estagnadas, favorecendo a vitalidade e 

força plástica do presente. 

 
Notas: 

                                                 
1 A artista canadense Kiki Smith trabalhou sobre imagens de secreção: doze garrafas contendo catarro, 
óleo, lágrimas, pus, vômito, esperma, excrementos, urina, suor, leite e saliva foram expostas por ela, em 
1989, no Dallas Museum of Art (LYON, 1990). 
 
2 A performatividade de gênero é compreendida por Judith Butler como o conjunto de práticas corporais 
socialmente reguladas, capazes de materializar o sexo do corpo. 
 
3 Citação retirada do artigo de Rober Morris, publicado originalmente em Art in América , jan/fev de 1978 e 
inserido no livro Escritos de Artistas: anos 60 e 70, p. 404. 
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1. Têxtil. Cabelos humanos tecidos em tear manual. Dimensões aproximadas 10x15cm. Daniella de 

Moura, 2008. 

 
2. Arabescos. Cabelos humanos trançados com fio de cobre. Dimensões aproximadas 30x35cm. 

Daniella de Moura, 2008. 
 

 
 

3. Fotoperformance da série, em processo, Ponto de Equilíbrio. Fotografia digital em dimensões 

variadas. Wagner Rossi, 2007. 
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4. Fotoperformance da série, em processo, Ponto de Equilíbrio. Fotografia digital em dimensões 

variadas. Wagner Rossi, 2007. 
 

 
5. Fotoperformance da série, em processo, Ponto de Equilíbrio. Fotografia digital em dimensões 

variadas. Wagner Rossi, 2007. 


