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O QUARTO CORPO: INDIVÍDUO E INDIVIDUALIDADES 
 
 

Alessandro do Nascimento - UFU 
 
 
Resumo 

 
Ajuizar a subjetividade, nas possibilidades de percepção e exercício do pensamento a partir 
de uma proposta em desenho, constitui o “solo” sobre o qual se edificam as questões 
plásticas e teóricas postas neste artigo. De modo a abordar tais aspectos mediante de uma 
realização concretamente experienciada, o conteúdo deste texto estruturar-se-á sobre 
algumas questões plásticas e teórico/conceituais de minha pesquisa de mestrado recém-
concluída. Correlações com os conceitos de Rizoma e Território de Gilles Deleuze 
permearão de modo múltiplo os questionamentos aqui levantados, tangenciando e, em 
muitos instantes, atravessando as possibilidades de construção de conhecimento instigadas 
por meio das flexões físicas e reflexões intelectuais que se entrelaçam nas proposições do 
objeto plástico a ser discutido. 
 
Palavras-chave: desenho contemporâneo, mídia impressa, subjetividade, apropriação. 
 
 
Abstract 

 
This article presents the “ground” upon which theoretical and artistical questions are raised, 
in order to construct a drawing purpose. My artworks on drawing consist in perception 
possibilities and exercises, both of them related towards a judging of my subjectivity.  For 
doing so – and mainly considering my experience as an artist – the structure of this text 
discusses theoretical aspects of my Master Degree thesis, recently finished. Correlations 
with the concepts of Rhizome and Territory on Gilles Deleuze’s thought permeate multiples 
questions appointed here. I do so by “touching” or even “crossing” some of his concepts with 
possibilities of building a knowledge, instigated by the several inflections and reflections that 
a special artwork discussed here, appoints. 
 
Keywords: contemporary drawing, press media, subjectivity, appropriation. 

 
 

 

INTRODUÇÃO 

O desenho, no escopo deste texto, constitui-se concretamente na ação física de 

construção do objeto plástico1 - a partir de folhas de jornal impresso – e, no 

desenhar gestual que “golpeia” essas folhas com tinta preta (fig.1). Esse ato incide 

sobre as páginas de um significante veículo informativo do meio urbano e, a partir 

dessa apropriação e subversão de um meio de comunicação, são tangenciadas 

questões sobre o conteúdo que esse veículo divulga, sobre suas técnicas de 

diagramação e da construção de seu discurso gráfico. Sobre a superfície do papel, 
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já sensibilizado pela tinta da impressão gráfica que, primeiramente, impregnou o 

papel de notícias e propagandas, a ação artística redimensiona, vela, ironiza e, 

criticamente, opera uma segunda sensibilização formal e conceitual. 

 

Fig.1 - Sem título, têmpera mista sobre folhas de jornal, aberto 256x244sm, 2010 

 

As questões do corpo/artista, em seu processo de criação, e as possibilidades de 

relação com os espaços permanecem e intensificam-se na extrapolação das 

dimensões convencionais do jornal. A montagem do objeto plástico (cada uma de 

suas páginas necessita da colagem de 16 folhas de um jornal de tamanho padrão) 

exige do corpo/artista mais flexibilidade, equilíbrio, resistência para prosseguir em 

seguidas flexões físicas de abaixar, levantar, estender-se e retrair-se, sem impor 

força excessiva alguma sobre as frágeis folhas de papel jornal. 

Tais detalhes são relações essencialmente perceptivas que se lançam aos olhos dos 

participadores, ao mesmo tempo em que se abrem à subjetividade de cada um 

deles, no momento de interação com o objeto plástico em exposição. Desse modo, a 

proposição dada, a partir do jornal ampliado, opera um campo de tensão e oposição 

indivíduo/objeto, na qual, cada um - que aceite confrontar-se com o trabalho e 

manipulá-lo - assume sua responsabilidade ante uma proposta, na qual, cada 

participador - em meio às suas memórias, percepções e a real experiência em loco 

com o objeto plástico - articula-se perceptiva, mental e fisicamente. 

Ao refletir sobre os corpos que constituem uma instalação artística, pensamos logo 

em três concretos elementos: objeto instalado, espaço e espectador2. Claro que não 

tenciono, aqui, definir o termo instalação, mas mapear possibilidades e dúvidas que 
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a questão instalacional coloca sobre o processo de instauração do trabalho plástico 

motivador dessas linhas. No entanto, questiono-me, se, em um trabalho 

caracterizado pelas marcas do fazer artístico físico/gestual, não podemos também 

pensar - perceptivelmente - no corpo/artista, que antecede os outros três corpos 

(corpo/objeto, corpo/arquitetônico e corpo/participador), e que permanece em 

constante potência de recuperação por meio da percepção3 dos desenhos que 

“habitam” cada uma das folhas do objeto plástico, e mesmo do fazer físico de 

construção do próprio objeto. 

Assim, esse quarto corpo, que intitula essa reflexão, não existe concretamente no 

tempo da exposição, mas se faz presente mediante a percepção acionada pelos 

desenhos que habitam um corpo/objeto, e que, por sua vez, aciona os outros dois 

corpos – arquitetônico e espectador. Ele não é um corpo que simplesmente existiu, 

mas, um corpo que continua a existir ao ser constantemente reconstruído por meio 

de diferentes temporalidades, subjetividades e afecções distintas. A partir do objeto 

plástico, pensar esse quarto corpo é, em si, um exercício intelectual, que, mais do 

que imaginativo, é perceptivo e diretamente ligado às memórias e à subjetividade de 

cada indivíduo.  

 

A ação performatizada4: corpo e desenhos em um campo de coexistência 

“Apesar de sua característica anárquica e de, na sua própria razão de ser, procurar 

escapar de rótulos e definições, a performance é, antes de tudo, uma expressão 

cênica: um quadro sendo exibido para uma plateia não caracteriza uma 

performance; alguém pintando esse quadro, ao vivo, já poderia caracterizá-la”. 

(COHEN, 2004, p.28). Partindo dessa afirmação de Renato Cohen (1956 - 2003), 

em Performance como Linguagem, percebe-se claramente na expressão “ao vivo” 

uma espécie de “prerrequisito” eliminatório para se adentrar no campo das 

possibilidades performáticas. 

Embora não seja propósito desta investigação definir a presente construção 

processual como uma performance, não se trata tampouco de excluir 

completamente suas ligações com ela.  O que, de certa maneira, exclui-se aqui é a 

obrigação do processo de criação dos desenhos dar-se em tempo real diante de um 
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público (convidado ou acidental), para, só assim, assumir certo rótulo de ação 

performática e estar, a partir dai, credenciada a lançar-se em diálogo com a arte da 

performance. 

Dessa maneira, o processo de construção do objeto plástico, motivador dessa 

pesquisa, mesmo não sendo aqui classificado como uma performance (onde as 

ações são oferecidas ao público fundamentadas em uma realidade dentro da qual se 

julga permitir a totalidade participativa dos presentes como coautores em tempo real 

- “ao vivo”), tampouco pode ser reduzido a puro gestual mecânico de construção. 

Se, de certa maneira, em consonância com essa ideia performatizada de 

construção, exclui-se a imediata presença do público durante o processo de 

concepção, os desenhos - produto desse processo - preservam a ideia de ação de 

um corpo artístico que os construiu em um tempo específico, ou seja, por meio dos 

desenhos - que revelam as ações do artista - esse corpo continua construindo, na 

medida em que cada indivíduo o perceberá e o reinterpretará de modos diferentes. 

O sentido performatizado atribuído ao processo de construção plástico começa a 

emergir desde o momento introspectivo de relação e manipulação das folhas de 

jornal, intensificando-se na ação física do corpo sobre as folhas, e, mesmo após 

findar-se a ação do desenhar, todo esse processo manterá sua possível 

recuperação no próprio discurso poïético5 exposto por esse objeto artístico assim 

produzido. Ou seja, tal processo escapará do domínio visual imediato dos 

indivíduos, vindo a surgir e “materializar-se” novamente em um outro tempo, na 

relação deles com o objeto artístico.  

Claro que, nessa recuperação temporal proposta pelos desenhos, admite-se a 

probabilidade de variações particulares na leitura do processo pela apreciação do 

indivíduo frente ao objeto artístico exposto, pois este trabalha naquele as 

possibilidades de uma recuperação visual do ato de desenhar fundamentado na 

articulação mental de elementos e ações em um tempo não presenciável e não 

mensurável. 

O processo performatizado, assim, mantém-se como um espaço em obra6, em 

constante vias de se completar a partir das diferentes apreciações e compreensões 

de cada espectador. A “incompletude” (o não comparecimento do corpo que 
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desenha, em seu tempo real de ação, não significa ausência) desse processo é o 

que faz com que essa performatização criativa se recorporifique no espaço criativo e 

subjetivo dos indivíduos que entram em contato com os desenhos. Apesar de esse 

caráter processual dar-se mediante o desenho, não cabe aqui afirmar que esses 

desenhos tencionem representar, ou mesmo que representem o processo, pelo 

contrário, eles apresentam o processo e compartilham-no, abrindo um campo de 

construção subjetiva e criativa ante o objeto plástico. Sob a superfície das folhas, 

apresentam-se as marcas de um corpo em ação, um corpo que desenha, mas que 

também se desenha nas contingências do processo, e, tal processo ainda será 

durante a exposição do objeto artístico redesenhado, como configuração de uma 

ideia, de um trajeto compreensivo nas interpretações de cada espectador: como 

esse corpo mantém seu eixo de equilíbrio corporal para alcançar a totalidade dessa 

superfície? Quando decide se a tinta irá velar, total ou parcialmente, determinada 

página? Se esse corpo que desenha está apreendido no tempo do desenho, está 

em suspensão na percepção tátil e visual que esse apresenta? 

O momento da criação e seus constituintes materiais e conceituais possuem seu 

tempo único, e, posteriormente ao seu instante presente, não se apresentam 

exatamente como antes, até porque, ainda que se execute novamente o processo, 

tais componentes não serão mais os mesmos, pois independem de nossa vontade. 

Com os desenhos, de certa maneira, projeções da imagem dos movimentos do 

corpo, propõe-se despertar no olhar do outro, o interesse por essas ações, pelo 

menos, tem-se a expectativa de que questões que me afetam possam também 

afetar outras pessoas. É preciso deixar claro que a ação a que me refiro, bem como 

suas motivações, não são simplesmente mecânicas, como poderia ser: dirigir um 

veículo, lavar as mãos ou mesmo rabiscar um papel durante momentos de espera 

ou de conversas ao telefone; tal ação é, também, intelectual e sensível. 

Por outro lado, é também um erro pensar tal ação como sendo apenas corporal, no 

sentido de propor, a partir dos desenhos, um exercício de imaginação quanto aos 

movimentos por meio dos quais estes desenhos se constituem. Tal ação é também 

uma investigação interior, não somente do espectador, como também minha como 

artista7 e da sociedade na qual estou inserido, pois nasce de questões próprias de 

uma reflexão particular, mas na qual esse “particular” se compõe de numerosos 
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fragmentos sociais, de temporalidades e culturas díspares, pois advém de uma 

vivência socializada no meio urbano. 

 

Do campo de coexistência 

O que se eleva como formação de conhecimento, quando pensamos no corpo que 

desenha e seus porquês, não é tanto o maneirismo das ações físicas no ato de 

desenhar, e, sim, aquilo que esses constituintes mencionados - gestualidade e 

motivações - apresentam em relação ao processo artístico de criação, ou seja, um 

processo físico/conceitual, aqui definido como performatizado, que constrói, em meio 

ao objeto plástico, um espaço e uma temporalidade próprios e em constante 

possibilidade perceptiva de representificação. Essa perspectiva de recuperação 

processual – com base no objeto em seu plano espacial e temporal dado - do corpo 

que o desenhou, no entanto não se configura fechada, pelo contrário, por 

caracterizar-se, essencialmente, a partir de percepções particulares esse campo de 

recuperação se apresenta como “espaço em branco8”. Espaço este em que 

coexistem, permanentemente em potência de recuperação interpretativa, as ações 

do corpo que desenhou em um espaço/tempo específico, e a carga de memória e 

percepção do participador, esse outro espaço/tempo específico. Tal proposta 

ambiciona ampliar as possibilidades do observador ultrapassar o plano da 

experiência passiva - ainda que presencial - tornando o fruir artístico uma 

experiência do pensamento sensível. Em contraponto à contemporaneidade urbana, 

na qual os meios de comunicação, em grande parte, permeados por interesses 

políticos, limitam-se a estipular leituras e possibilidades compreensivas predefinidas, 

essa perspectiva sugere que a experiência artística construa-se para9, e a partir do 

indivíduo, que, mais do que espectador, torna-se um participador responsável pela 

construção do conhecimento artístico proposto. 

Assim, o campo que se abre, mediante uma proposta de recuperação do aspecto 

processual dos desenhos aqui expostas, pode acionar e potencializar o movimento 

do pensamento, pois, a partir dele, a percepção presencial desse quarto corpo - 

corpo/arista que desenha - também pode dar-se internamente, ainda que conectada 

às qualificações e contingências da memória e da imaginação de cada participador. 
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Desse modo, o produto plástico mantém-se em processo na medida em que se 

coloca “entre” diversos tempos e os propõe aos participadores, incitando suas 

capacidades de apropriação criativa. 

E, aqui, insere-se uma questão de significativa relevância: a apropriação proposta ao 

fruídor do trabalho. Inicialmente, praticada pelo artista ao impregnar as folhas de 

jornal com os desenhos e, artisticamente, subverter um meio impresso, a 

apropriação se estende também a outros, à medida que o participador irá gerir esse 

“espaço em branco” aberto pela recuperação visual do processo de criação do 

objeto plástico e que, para preenchê-lo (poderíamos até mesmo dizer, para nele 

desenhar seu entendimento), irá se apossar de sua criatividade e memórias, 

ampliando a percepção e entendimento do objeto artístico em suas diferentes 

temporalidades. Enfim, uma “folha em branco” a ser desenhada intelectualmente, 

um espaço semelhante ao que Robert Morris, em seu texto O tempo presente do 

espaço, chama de espaço mental. 

[...] quer dizer, um espaço descaracterizado de profundidade infinita: 

um tipo de tela contra a qual as figuras imaginadas são projetadas. O 

espaço tem um obstáculo característico que não é com o espaço real: 

ele não existe como espaço. Não tem dimensão nem localização [...] 

exceto no tempo. (MORRIS, 1978, p.5) 

 

Ou seja, ainda que o corpo em ação do artista – apreendido pela apreciação formal 

do objeto plástico - não se apresente ao vivo em seu momento e espaço de ação, a 

própria realidade desse corpo, em seu “fazer processual”, se submete, a partir do 

trabalho exposto, à subjetividade e afecção do outro. 

Dispõe-se, assim, junto à questão formal, uma dicotomia temporal: o tempo fugaz do 

corpo que desenha em contraponto ao tempo sem limitações que o objeto plástico 

abre em seu proposto campo de recuperação interpretativa. Atrelado a esses, o 

tempo pessoal de cada indivíduo, pois a recuperação do processo físico de criação 

por meio do campo interpretativo que os desenhos abrem, não coloca o tempo do 

espectador na subserviência do tempo do artista. Cada movimento do corpo, cada 

traço compositivo dos desenhos poderá ser percebido no tempo pessoal de cada um 

e, uma vez que tal espaço se estrutura em um campo de relações subjetivas, será 

também impregnado de imaginação e memórias. Desse modo, o processo, outrora 
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não presenciado ao vivo, se socializa e se reinventa, de modo completamente 

aberto, na formação de conhecimento do produto artístico. 

Ancorado no conceito deleuziano de Rizoma (1996, p.32), acredita-se que, a partir 

da proposta artística aqui discutida, pode-se falar da criação de espaços 

correlacionais singulares, com base em um espaço artístico proposto. Gerando-se 

dessa ideia, cada entrada individual ao objeto plástico, por mais distinta que seja, 

possui ligações uma com as outras, pois dizem respeito a esse campo de 

coexistência que, suscitado pelos desenhos, correlaciona e congrega em si: 

artista/objeto/espaço/participador. 

 

Flexões e Reflexões, a construção de um novo espaço 

Pensemos, inicialmente, como antecipar possíveis maneiras de propor o trabalho 

plástico ao espectador, de modo a torná-lo um participador? Que tipo de relações10 

iniciais o objeto artístico, no espaço da galeria, pode despertar nesses indivíduos? 

Nesse ponto, não podemos nos esquecer que esse participador também estará em 

estado de expectativa quanto ao trabalho. Deleuze situava o artista como um animal 

constantemente à espreita11, sempre sondando possibilidades de melhor se 

posicionar quanto ao entorno. E, talvez, esse posicionamento à espreita seja um 

passo inicial para podermos pensar também o corpo/participador em meio à 

instalação. É possível, então, também pensar no espaço que o trabalho constrói com 

o participador, juntamente com o espaço construído para este. Nesse sentido, 

posiciona-se, literalmente, o espectador-participador na instauração artística, pois 

dele irá fluir a própria instauração do trabalho como objeto de arte e de 

conhecimento. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que já foi iniciado o traçado para ampliar o 

entendimento de algumas indagações postas anteriormente, e cuja primeira questão 

a ser pensada coloca-se em meio ao espaço externo e interno de cada participador. 

Como incitar a reflexão a partir da percepção? Uma possível entrada em direção às 

respostas para essa interrogação é: começar a proporcionar condições que, 

inicialmente, se apresentem de fora para dentro, reivindicando ações e flexões físicas, 
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para que, então, cada participador possa estabelecer suas reflexões de dentro para 

fora, em outras palavras, fazendo-o agir física, perceptiva e intelectualmente mediante 

sua relação sensível com o objeto plástico (figs.2, 3, 4 e 5). 

 

                                      

              

Figs.2, 3, 4 e 5 - Espectadores-participadores em momento de interação com objeto plástico,   

exposição Desenho e Subversão, 2011 – Uberlândia-MG 

 

Passo a passo, em sentido literal e de ações subsequentes, o corpo/participador 

percorrerá o corpo/galeria, o corpo/objeto e o corpo/artista entremeando-se a eles. 

Quatro corpos distintos corpo-a-corpo, em um desenhar composto, preenchendo-se 

e esvaziando-se mutuamente, para cada gesto de folhear uma página que se 

desterritorializa, uma reterritorialização que não abdica da impregnação do território 

que o antecedeu. 
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No território, há sempre um lugar onde todas as forças se reúnem, 

árvore ou arvoredo, num corpo-a-corpo de energias. [...] Esse centro 

intenso está ao mesmo tempo no próprio território, mas também fora 

de vários territórios que convergem em sua direção ao fim de uma 

imensa peregrinação [...] (DELEUZE, 1997, p.130) 

 

Ainda valendo-me diretamente do conceito deleuziano de território, concebo o objeto 

plástico aqui como um “Platô”, um pico territorial que congrega em si uma 

diversidade de possíveis em si e é, a partir desses, cortado a todo instante e em 

diferentes níveis, por ações, flexões e tensões. Cada uma de suas páginas é um 

possível de si, são singularidades de um todo. Cada página virada constitui um 

possível de si, não simplesmente pelo espaço que ocupa dentro do todo, mas pela 

criação de novos espaços que possibilita. A cada folha virada, sobrepõem-se 

territórios até o momento afastados, mas, ao mesmo tempo, essa página virada 

também distancia territórios até então colados. Essa é a instabilidade característica 

do que Deleuze define como “Platôs”, desdobramentos territoriais que se 

entrecruzam, se desorganizam e retornam, sem a mínima obrigação de se 

repetirem. 

Ao observar bem essa ideia, ver-se-á que o conceito de território posto nessa 

proposta não é apenas um campo ocupado, seja pelo trabalho, pelo artista ou pelo 

participador, o território que se configura aqui em questão é o território que se 

atualiza enquanto território. E, nesse caso, atualizar-se enquanto território é ser 

capaz de territorializar, desterritorializar e reterritorializar-se em meio ao espaço, ao 

trabalho e ao outro.  

 

Um território que se atualiza 

Inicialmente, pode-se entender que um indivíduo, ao adentrar a galeria, é um 

participador em expectativa, em potência de territorialização. No entanto sua 

presença ainda se coloca em uma espécie de fase de reconhecimento sensível. É 

esse o campo no qual são, a princípio, esboçadas as tensões e contradições que 

irão atravessar cada espectador em vias de se tornar um espectador-participador. 

No entanto, a partir do deslocamento físico dado nos primeiros passos, já se iniciam 
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os movimentos da possível territorizalização do lugar do corpo/participador acerca 

do corpo/arquitetônico, do corpo/objeto e, automaticamente, do corpo/artista, pois 

este, imanente ao corpo/objeto, também já iniciou seus passos em direção ao agora 

participador. Passo a passo, o participador percorrerá as entrances do espaço e do 

trabalho que já não ocupa apenas um espaço determinado da galeria, mas se 

alastrou em cada órgão, cada canto ou fissura que, agora, desorganizados de seu 

caráter puramente espacial, por meio da proposta artística, potencializam novas 

marcas12 em cada um dos quatro corpos que compõem a instauração da instalação. 

O trabalho plástico atravessa o participador, colocando-o em uma situação de 

possibilidade e risco, pois existe um risco, não em relação à constituição física do 

participador, mas o risco psicológico, de receio e tensão em manipular as páginas de 

um jornal dezesseis vezes maior que um jornal comum (aberto, ocupa uma área de 

aproximadamente, 5,8m2), e cuja decisão de virar as páginas obriga-o a articulações 

físicas e mentais de como fazê-lo. O risco, assim, se apresenta, para o participador, 

nessa situação insólita de se relacionar com um jornal que lhe exclui a comodidade 

característica de manipulação que um jornal comum lhe oferece. Como então folhear 

o conteúdo desse jornal? Como manipular suas folhas sem rasgá-las? Para 

conseguir virar suas páginas, é necessário conjugar duas ou mais pessoas para tal 

ação? 

O espaço real não é experienciado a não ser no tempo real. O corpo 

está em movimento, os olhos fazem movimentos sem fim em variadas 

direções focais, fixando-se em inumeráveis imagens estáticas ou em 

movimento. A localização e o ponto de vista estão constantemente 

mudando no ápice do fluxo de tempo. A linguagem, a memória, a 

reflexão e a fantasia podem ou não acompanhar a experiência. Mudar 

para chamar a experiência espacial: objetos e visões estáticas piscam 

dentro do espaço mental. Uma serie de imagens congeladas 

recolocam a experiência fílmica do tempo real. (MORRIS, 1978, p.02) 

Em suma, uma relação em tempo real, em constante fluxo de aproximação e 

distanciamento para reconhecimento visual, de deslocamento e trânsito pelo corpo 

arquitetônico; de inter-relações entre participadores acionadas pelo objeto plástico 

exposto, como: toques, conversas, sons, estranhamento, alteração no fluxo de 

circulação preestabelecido, e mesmo articulações que promovam o trabalho em 

conjunto dessas intersubjetividades13, por exemplo, duas ou mais pessoas que se 

aliam para virar as páginas do objeto. Assim, o objeto não se afirma como finalizado 
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nem mesmo como inacabado, sendo um “espaço em obra”, um objeto que se refaz 

continuamente, renunciando a autoafirmação e procurando evidenciar, desde sua 

materialidade, sua realidade de formação, seu espaço de afinidades. 

Seja em que nível for - sensível, físico, psicológico ou lúdico -, relações distintas se 

constroem e territórios se atualizam diante do exercício físico/perceptivo em loco de 

cada participador. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao partir de preocupações e inquietações acerca desse quarto corpo, o corpo/artista 

que se correlaciona de modo intrínseco aos desenhos e à própria construção 

plástica do objeto fizeram-se presentes em todo o processo criativo do objeto aqui 

discutido, fortes fluxos de correlações e de interdependência. Pude perceber que as 

questões corpo/artista, corpo/objeto, corpo/espaço e corpo/participador não se 

cadenciam em si mesmas, não se reportam umas a outras de modo hierarquizado 

ou arborescente e, sendo assim, não há como serem descoladas e analisadas em 

uma acepção particularizada. Tanto no processo de criação, quanto nas fases 

operacionais e experienciais - durante a exposição - corpo/artista, 

corpo/arquitetônico, corpo/objeto e corpo/participador, a todo instante, atravessam e 

são atravessados, uns pelos outros. Em meio a esse fluxo relacional constante, os 

níveis de tensão se fazem presentes, às vezes, permeando incertezas, outras, 

novos direcionamentos. A construção de um jornal de tamanho ampliado ao mesmo 

tempo em que exigiu do corpo/artista novas articulações físicas e conceituais frente 

às novas contingências dimensionais para desenhar, no momento da exposição, 

esse novo tamanho das páginas, ao colocar os participadores em um campo de 

tensões, vai exigir deles também articulações físicas e mentais no intuito de fruir o 

objeto. 

Como a percepção, na exposição, não é atraída apenas pelo objeto e, sim, pelo todo 

que envolve a instauração artística da exposição, com a alocação do objeto sobre o 

chão da galeria se objetivou uma redescoberta do piso. Objetivou-se, assim, gerar - 

em diferentes níveis - novas condições de interação e percepção que 
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proporcionassem refletir como o participador se situa no espaço a partir do objeto e, 

sobretudo, como ele se situa no espaço criado por meio da interação com o objeto. 

Foram pontuadas as correlações que envolveram os quatro corpos responsáveis 

pelo desenvolvimento dessa investigação: corpo/artista, corpo/objeto, corpo/espaço 

e corpo/participador, bem como, partindo do campo filosófico deleuziano, as 

potencialidades de relação e atualização dos espaços criados por meio dos 

constantes movimentos desses corpos. Ainda que determinadas correlações 

filosóficas se deem de modo despretensioso, em meio às conquistas e insuficiências 

que marcam este texto, estas se tornam notadamente significantes ao abrirem, 

também, novos interesses para um futuro prosseguimento dessa investigação 

artística. 

 

 

                                                           
1
 O objeto plástico constitui-se de 30 folhas (140 páginas) em formato ampliado (256x244cm), obtidas após a 

montagem e colagem de 480 folhas duplas de jornal tamanho padrão (56x64cm). Após essa montagem, as 
páginas recebem os desenhos feitos com têmpera mista (cola branca, água e pigmento preto). 

 
2
 Esse pensamento converge aos conceitos de instalação, gerados no contexto experimental dos anos sessenta 

e, posteriormente, formalizados nos anos setenta, segundo os quais uma instalação artística compreende 
concretamente “a totalidade da relação entre a coisa instalada, o espaço constituído por sua instalação e o 
próprio espectador” (JUNQUEIRA, 1996, p.567). 

 
3
 Não uma percepção de superfície, meramente visual, mas, suprassensível de modo a transcender a percepção 

de cada desenho para além do campo da representação. Desse modo, cada traço se abre às mais diversas 
interpretações. O desenho não mais afirma, ele sugere, propõe, alude. 

 
4
 O termo performatizado, aqui usado, baseia-se no empréstimo de mecanismos e princípios da performance, 

mas não de sua característica primeira, que é ser realizada ao vivo, de forma presencial e sinestésica junto a um 
público. Tal termo que utilizo vem revestido de uma espécie de ausência presente, (performartizar + ado = sufixo 
adjetival de tempo, que no caso remete ao passado) de uma ideia de algo já ocorrido, mas que os desenhos 
colocam em constante potência de representificação (no sentido de trazer de volta ao presente) e de 
transformação interpretativa desse presente que se recupera.  

 
5
 O termo poïética advém das palavras gregas téchne (destreza manual), e poiésis (fazer, executar). O termo 

abarca, assim, tanto a concepção intelectual e espiritual, quanto processual, nas ações físicas e habilidades 
técnicas necessárias para a concretização do fazer artístico. (PASSERON, p.108, 1997). 

 
6
 Adota-se aqui a definição Espaço em obra de Alberto Tassinari (...) “O espaço moderno, mais que um espaço 

de colagem ou um espaço mensurável, é um espaço em obra, assim como é dito de uma casa em construção 
que ela está em obras. Por meio da locução “em obra”, um espaço em obra possui um significado assemelhado, 
com a diferença de que uma obra de arte moderna, na grande maioria dos casos, não é algo incompleto, 
inacabado, mas algo pronto que pode ser visto como ainda se fazendo”. (TASSINARI, 2001, p. 48-49) 

 
7
 Cabe aqui expor - dentro desse campo de possibilidades propostas - um campo particular de tensões e 

incertezas, pois, ainda que exista no artista pesquisador a expectativa em despertar no espectador uma 
recuperação mental diretamente estruturada nos conceitos e ações motivadores e instauradores do produto 
estético exposto, tal recuperação também poderá inclinar-se mais às adições pessoais de cada indivíduo, ou 
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seja, a níveis singulares de afetabilidade, envolvimento, imaginação e memórias. No entanto, se, com o fruir 
dessa proposta, o espectador, a partir dos desenhos, sinta-se à vontade o suficiente para erguer dentro desse 
“campo em branco” proposto uma “ponte pessoal” ligando o mundo objetivo ao mundo criado por meio de sua 
própria imaginação, tal fato, em si, já comprovará a ampla possibilidade de ocupação produtiva desse espaço. 

 
8
  O campo que aqui se nomeia como “espaço em branco” é o espaço da materialização mental das ações do 

corpo que desenhou, recuperadas e representificadas, com base nas percepções advindas da relação direta dos 
participadores com o objeto plástico. É um espaço subjetivo, e fértil, tanto quanto tenso e permeado de 
incertezas. 
 
9
  Esse “para” traz consigo um caráter de particularidade, no sentido de construir, não para o público, mas 

construir de modo singular para cada um que constitua esse público.  
 
10

 A expressão, relação, nesse caso, refere-se não somente às prováveis intervenções físicas, como: tocar, 
manipular ou folhear o objeto, mas também, articula-se em meio a outros níveis relacionais como o psicológico, o 
intelectual e o social. 
 
11

 O abecedário de Gilles Deleuze, vídeo realizado por Pierre-André Boutang, produzido pelas Éditions 
Montparnasse, Paris, 1988/1989. Legendado, Duração de 158 min. 
 
12

 A ideia de marca, aqui utilizada, refere-se ao pensamento posto por Suely Rolnik no texto Pensamento, corpo 
e devir. Para a autora, cada experiência que vivemos deixa diferentes marcas que nos instabilizam “(...) e nos 
coloca a exigência de criarmos um novo corpo - em nossa existência, em nosso modo de sentir, de pensar, de 
agir etc. - que venha a encarnar esse estado inédito que se fez em nós E cada vez que respondemos à exigência 
imposta por um destes estados, nos tornamos outros”. (ROLNIK, 1993, p. 242)  
 
13

 Referencia-se, aqui, o conceito de intersubjetividade de Alberto Tassinari, pois, essa recuperação proposta 
não é unívoca, mas, aberta a subjetividades outras. (...) para haver intersubjetividade, é necessário que existam 
subjetividades. [...] Mesmo solitária, uma subjetividade poderá reconhecer na sua inspeção do mundo os traços 
de outros sujeitos. Nada de seu é tão seu que um dia não tenha sido individuado por sua convivência com os 
outros. (TASSINARI, 2001, p.144) 
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