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Resumo 
 
O presente artigo apresenta parte de uma investigação poética que antecede a criação do 
projeto de pesquisa Corpo Arte: Reflexão e Poética, do departamento de Arte Visual da 
Universidade Estadual de Londrina, e que hoje o integra. O referido projeto tem o corpo 
como objeto e território na produção de arte, levando em consideração diversas 
possibilidades de percepção e concepção, inclusive a diluição de fronteiras entre campos de 
conhecimento e de modalidades artísticas; no presente caso: desenho, objeto e texto 
literário. 
 
Palavras-chave: Corpo, processo de criação, texto. 
 
 
Abstract 
 
This paper presents part of a poetic investigation prior to the establishment of a research 
project Body Art: Reflection and Poetics (UEL – Department of Visual Art), and that today 
belongs. This project has the body as object and territory in the production of art, taking into 
consideration various possibilities of perception and conception, including the blurring of 
boundaries between fields of knowledge and artistic forms, in this case: drawing, object and 
literary text. 
 
Key words: Body, creation process, text. 

 
 
 

Corpo arte: reflexão e poética – preâmbulos  

Apresentamos o projeto, em linhas gerais, no que diz respeito às motivações iniciais 

e ao contexto da produção artística contemporânea, levando em consideração as 

manifestações desde a segunda metade do século XIX até a contemporaneidade, 

assim como a configuração do território de atuação dos estudantes pesquisadores; 

destacaremos também parte do trajeto de pesquisa e produção de Vanessa Tavares 

da Silva, professora atuante no projeto, em cuja produção plástico-visual se encontra 

a presença da palavra e da literatura, possibilitando a reflexão desses possíveis 

entrecruzamentos dentro do processo de criação artística com outras áreas de 

conhecimento. 
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A imagem do corpo apresentada obsessivamente na produção contemporânea, com 

especial ênfase na fotografia e na performance, se caracteriza por uma exterioridade 

absoluta. Alguns artistas contemporâneos elegem como motivo a investigação da 

própria imagem, não para se reconhecerem, mas para questionar a representação 

especular, o sentido de centralidade e integridade do eu, em contraposição à 

exposição obsessiva da própria imagem e das imagens sedutoras, fetichistas e 

encantadoras divulgadas pela produção midiática e publicitária. Parte desta 

produção contemporânea tende para a desagregação subjetiva, destruição do 

sujeito, agressão à própria imagem e, em casos extremos, à agressão ao corpo, 

como veículo de um Eu fragmentado. A performance também serve a uma reação 

ao sentido de perda da unidade dual corpo-alma e resgate de uma conexão anímico-

vitalista, como as apresentadas por Joseph Beuys, Marina Abramovic e o brasileiro 

Tunga. 

Os trabalhos de Francis Bacon, Cindy Sherman, Nan Goldin, Francesca Woodman, 

Jo Spence, Duane Michals, Andy Warhol e Diane Arbus, em suas diversidades, 

tratam do estranhamento da imagem do Eu, como simulacro e perda da aura, 

dilaceração ou desfiguração, mal-estar e degradação psicológica e corporal. 

Corpo e memória 

Na contemporaneidade, o corpo é tomado por um desregramento intenso através de 

múltiplos estímulos simultâneos. As tecnologias de comunicação tornam pequenas 

as distâncias continentais, culturais e identitárias, criando uma teia de circuitos 

instantâneos, tornando-nos multifacetados em nossas percepções, identificações e 

senso de pertencimento. A compressão temporal é a da sensação de que o tempo, 

nunca antes na história da humanidade, correu tão rapidamente. Ao mesmo tempo a 

memória se desfaz, ou perde o sentido da experiência vivida e transmitida através 

das gerações. Aquelas espessuras constituídas pelas vivências pessoais e somadas 

no processo de disseminação em histórias, lendas, mitos, conversas e lições 

familiares. Walter Benjamin fala das ruínas da narrativa quando as tradições são 

destruídas no processo da modernidade. Na arte contemporânea, alguns artistas 

restituem, no campo minado da memória, os resíduos que dão espessura ao tempo, 

ou à falta de tempo da contemporaneidade. A experiência pessoal intensificada no 

trabalho artístico torna-se um importante veículo de transmissão e sensibilização do 
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tempo, da memória, da história e micro-histórias, envolvendo uma memória rediviva 

em pulsante ressonância. Artistas como Louise Bourgeois, Mira Schendel, Kiki 

Smith, Nacy Spero, Rosângela Rennó, Sandra Cinto, Beth Moysés, Carolee 

Schneemann e Vânia Mignone articulam histórias pessoais, devaneios e resgates de 

acontecimentos marcantes da vida. Das artistas citadas, algumas trabalham com 

imagens simbólicas, suspensão do tempo cotidiano ou revalorização desse fluxo do 

cotidiano. Outras, sugerindo um território de reordenamento da existência, 

intensificando afetos, dores, tornando o espectador cúmplice de sua intimidade, 

devolvem alguns sentidos que haviam sido perdidos com o processo de 

globalização, como o de pertencimento, ou ainda, levando a um ponto mais crítico a 

consciência de estranhamento e de diferenciação. 

O corpo tem sido entendido como o lugar das experiências e, portanto, o receptáculo 

da memória, tanto em sua conexão com as sensações, como nos revelou Proust, 

como na conexão da memória com os sentimentos, angústias e alegrias, percepção 

do tempo que parece se modificar constantemente em profundidade, devir e 

extensão. 

Processos e frutos 

O projeto Corpo Arte: Reflexão e Poética teve início no segundo semestre de 2009 e 

desde então, conta com a produção de pesquisas tanto em arte quanto sobre arte, 

ou seja, com dois focos de preocupação, uma de natureza teórica e outra da prática 

da criação artística. Como exposto acima, seu surgimento se deu a partir da 

constatação de que uma das grandes questões da arte contemporânea é a 

problemática do corpo, de onde derivam poéticas e reflexões variadas. 

Teoricamente, a busca é por analisar a obra de artistas que têm o corpo como foco, 

investigando as motivações individuais e como elas se relacionam com as questões 

contemporâneas da arte e da cultura. Na poética, busca-se acompanhar e orientar 

trabalhos de pesquisa em artes plásticas que tenham como preocupação a 

significação e ressignificação do corpo na cultura contemporânea. 

Trabalhos dos alunos 

No trabalho de pesquisa com os estudantes, inicialmente, buscou-se prestar atenção 

na condição humana, em largo e estreito espectro. Às vezes, uma consequência 
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desse processo inicial, derivada das discussões, leituras de texto e produção é o 

olhar mais atento para si mesmo, para os modos como cada um se percebe e 

agencia questões em seus contextos e a partir deles.  

Temos, até o presente momento, o total de oito pesquisas concluídas e sete em 

andamento. 

O desdobramento de tudo o que envolve o processo de criação gera territórios que 

se apresentam na perspectiva do autorretrato, que engloba diversos embates acerca 

da identidade, sendo a imagem do corpo total ou em fragmentos; das percepções 

acerca da condição do corpo no mundo, envolvendo o universo simbólico e onírico; 

condição no mundo com questionamentos acerca da presença da imagem e as 

diversas possibilidades de pensá-las e repensá-las. 

Paralelamente, outros campos do conhecimento como a literatura, a filosofia e a 

antropologia, entre outros, geram novas condições para esse entendimento, sendo o 

processo retroalimentado por essas discussões, assim como, em certa medida, 

pelas pesquisas desenvolvidas em nível teórico. 

Nesse aspecto, tivemos como resultado estudos enfocando representações do 

corpo e suas significações em relação ao lugar da mulher e/ou do abjeto, na 

sociedade ou na própria história da arte, e o uso do corpo como suporte de 

expressões artísticas. Essas temáticas continuam em evidência nos trabalhos 

atuais, sob diferentes vieses, e refletem-se no processo poético de alguns alunos 

que exploram o campo híbrido de produção artística, em instalações que 

contemplam linguagens como fotografia, desenhos, objetos, iluminação cênica, 

informática etc. 

Desenho e trajetória, por Vanessa Tavares da Silva 

Na perspectiva de orientadora de processos investigativos que integram o projeto de 

pesquisa Corpo Arte: Reflexão e Poética, lanço o olhar para minha trajetória, 

encontrando nela elementos que hoje são articuladores tanto na minha pesquisa 

atual, quanto nas prerrogativas que temos na condução do projeto em si. Entendo, 

nessa escrita, a indissociabilidade que há em ser, nesse momento, um sujeito que 

percebe e busca evocar percepções em outros sujeitos, em seus referidos 
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processos, ou seja, ser professora. É nesse sentido que faço um recorte nessa 

trajetória, através do desenho e, ao apresentá-lo, realizo um reexame de questões 

que me provocaram desde o período em que fui estudante e, atualmente, como 

pesquisadora. 

É nesse desenho que reconheço os movimentos de transformação dessa e nessa 

trajetória. Suely Rolnik, em seu texto Cartografia Sentimental, Transformações 

contemporâneas do desejo (1987), traz uma possível definição para o termo 

cartografia, e o apresento aqui para pensar, de maneira breve, nesse tempo de 

construção (desenho) que a trajetória perfaz:  

Cartografia: uma definição provisória. 

Para os geógrafos, a cartografia - diferentemente do mapa, representação 
de um todo estático - é um desenho que acompanha e se faz ao mesmo 
tempo que os movimentos de transformação da paisagem [...].Sendo tarefa 
do cartógrafo dar língua para afetos que pedem passagem, dele se espera 
basicamente que esteja mergulhado nas intensidades de seu tempo e que, 
atento às linguagens que encontra, devore as que lhe parecerem elementos 
possíveis para a composição das cartografias que se fazem necessárias 
(ROLNIK, 1987). 

O desenho se dá, em todo esse processo, como um tipo de aproximação perceptiva 

do cotidiano. Nessa perspectiva, reconheço a possibilidade de deslocamentos, 

proposições de olhar para o mundo, de me perceber nele e diante dele, puxando o 

fio da memória, na palavra.  

Entendo a palavra desde a infância pela sonoridade de uma máquina de escrever, 

acionada pela minha mãe, às vezes, de maneira quase incessante, o que despertou 

em mim o interesse nessa forma que ela, uma dona de casa, registrava no espaço 

branco do papel as alegrias e angústias de ser. Essa sonoridade acionava em mim 

um tipo de curiosidade, um exercício que vislumbrava, e que, de alguma maneira, 

gostaria também que fosse meu. Parecia ser uma forma de presença e de ação no 

mundo que gerou, desde cedo, curiosidade, o que foi sendo alimentado ao longo 

desse tempo como um tipo de exercício, às vezes solitário, de ensaio com a palavra.  

Anos mais tarde, na faculdade, foi quase invariável o intercâmbio entre ambos os 

territórios, o das palavras e o dos desenhos, cuja experiência final resultou na série 

de trabalhos intitulada Corpo Texto, da qual, brevemente, falarei na sequência. Vale, 

para pensar essa tônica da veemência da palavra ao longo de grande parte da 
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minha produção poética, trazer um trecho de Jorge Larrosa, no qual indica o quanto 

dependemos da palavra; o sentido do que somos e de que nossa vivência depende 

dela:  

Eu creio no poder das palavras, na força das palavras, creio que fazemos 
coisas com as palavras e, também, que as palavras fazem coisas conosco. 
As palavras determinam nosso pensamento porque não pensamos com 
pensamentos, mas com palavras, não pensamos a partir de uma suposta 
genialidade ou inteligência, mas a partir de nossas palavras. E pensar não é 
somente “raciocinar” ou “calcular” ou “argumentar”, como nos tem sido 
ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar sentido ao que somos e ao 
que nos acontece. E isto, o sentido ou o sem-sentido, é algo que tem a ver 
com as palavras. E, portanto, também tem a ver com as palavras o modo 
como nos colocamos diante de nós mesmos, diante dos outros e diante do 
mundo em que vivemos (BONDÍA, 2002). 

Corpo texto 

Chamarei de imagens geradoras, as impressões e o território investigativo para cada 

uma das proposições que seguem. Em Corpo Texto, a ideia de que o conceito 

“nasce por igualação do não igual”, foi uma das questões fundamentais na 

composição dessa imagem geradora. Segundo Nietzsche: 

Todo conceito nasce por igualação do não igual. Assim, como é certo que 
nunca uma folha é inteiramente igual à outra, é certo que o conceito de 
folha é formado por arbitrário abandono dessas diferenças individuais, por 
um esquecer – se do que é distintivo, e desperta então a representação [...] 
(NIETZSCHE,1996, 48). 

A imagem geradora em questão me levou ao exercício de multissignificação de 

algumas palavras, a fim de que, a partir de uma palavra, sendo ela apresentada em 

suas parcelas, fossemos levados a um fragmento de história, entendendo tal ação 

como um potente gerador de multissignificação, destituindo-a de seu sentido 

determinante. 

Como exemplos dessa série, trago os títulos, e logo abaixo, a imagem desses 

trabalhos. Os títulos são: A Luci Nação / E Luci Dar / A Luci Nada (fig.1) / A Lumi 

Ada / Cadê Ira. Ao mesmo tempo em que são títulos, tais fragmentos de história 

(como os chamei no texto sobre o referido trabalho) apareciam como desenhos junto 

às camadas sobrepostas de desenhos de corpos. Nessa produção, ao desenho, que 

é vidro, somam-se algumas camadas de pedaços de papéis vegetais desenhados e 

sobrepostos, envoltos por uma camada de plástico aderente, e outra, de um plástico 

grosso, pelo qual são suspensos por fios de nylon, podendo ser visto dos dois lados. 
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À medida que o trabalho continuou, o corpo, que era uma imagem até então 

recorrente, desaparece, e os demais elementos assumem esse sentido corpóreo, na 

própria materialidade das proposições. Na imagem do trabalho seguinte, que 

também constitui essa série, a palavra já não está mais apresentada em suas 

parcelas.  

O título do trabalho é também o que forma a trama proposta. A sentença é o próprio 

desenho, e há maior relação, tanto com a materialidade (vidro) quanto com a 

circunstância de risco que a montagem do trabalho suscita. Sou menos perigoso do 

que imagina, e você? (fig.2), nos põe à frente da nossa fragilidade, ou ao avesso 

dela, a partir de uma trama quase indecifrável de linhas que são palavras, e que 

contém uma forma que é o vidro. 

 

Fig.1 - A Luci Nada, 27x17cm, retalho de vidro, envolto em plástico aderente, três desenhos feitos em 

nanquim sobre papel vegetal sobrepostos, envolvidos em plástico grosso, 2001.  
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Fig.2 Sou menos perigoso do que imagina, e você?, 18 x 26 cm, Retalho de vidro lixado nas bordas 

envolto por plástico com texto desenho sobreposto.  2001 

Livro de piscina 

Trata-se da produção com a qual finalizei a pesquisa do mestrado, intitulada Livro: 

Fragmento Cotidianidade e Interstícios. Uma das questões que integraram a imagem 

geradora nesse caso foi a metáfora. Lidei com uma intensa produção de fragmentos 

de textos como tentativa de apreensão do estado das coisas, assim como de suas 

diversas possibilidades e circunstâncias. Uma importante referência nesse momento 

foi o conto Livro de Areia, de Jorge Luis Borges. Neste conto, Borges nos fala do 

„objeto livro‟, dotado de uma espécie de natureza controversa, que, por essa via, o 

torna múltiplo, pois à medida que tende ao infinito, constitui-se ao desfazer-se. “[...] 

ele chama-se o Livro de areia, porque nem o livro nem a areia tem fim, [...] é como 

se as páginas “brotassem do livro”. O número de páginas desse livro é exatamente 

infinito. Nenhuma é a primeira, nenhuma é a última (BORGES, 2001, p.112-114).  

Para além da questão literária, o conto que trouxe como referência foi importante 

também no que diz respeito à forma como esse trabalho se configura, ou seja, uma 

instalação. O corpo, nesse caso, é o agenciador do trabalho, que se constitui em 

placas de acrílico sobrepostas em colunas, sobre bases de vidro. Os fragmentos de 

textos reunidos podem ser lidos em qualquer ordem, sendo reordenados a todo o 

momento por aquele que o manipula. No presente trabalho, a piscina é uma 
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metáfora que organiza e desorganiza os estados de coisas propostos pela 

instalação, numa espécie de confronto entre a materialidade proposta e a 

circunstância gerada àquele com o qual se defronta. Segundo, Maurice Merleau-

Ponty, 

Quando vejo através da espessura da água o quadriculado do fundo da 
piscina, não o vejo apesar da água, dos reflexos, vejo-o justamente através 
deles, por eles. Se não existissem estas distorções, estas listas de sol, se 
eu visse sem esta carne a geometria do quadriculado, aí, sim, deixaria de o 
ver tal como é, onde é: mais distante do que qualquer lugar idêntico. Sobre 
a própria água, a potência aquosa, o elemento xaroposo e reverberante, 
não posso dizer que ela esteja no espaço: não está noutro lugar, mas não 
está na piscina. Ela habita-a, materializa-se aí, não está aí contida, e se eu 
levantar os olhos para a cortina dos ciprestes, onde brinca o feixe dos 
reflexos, não posso negar que a água também a visita ou pelo menos que 
lhe envia a sua essência activa e viva (MERLEAU-PONTY, 1992, p 57). 

                          

Fig. 3 – Detalhe, uma das peças que compõe a instalação Livro de Piscina. Texto em adesivos 

transparentes aplicados sobre placas de acrílico de 30 x 30 cm, sobre cubo de vidro com 50 cm de 

altura, 2004 
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Fig.4 – Detalhe de uma das peças que compões a instalação Livro de Piscina - vista lateral e superior 

de uma das colunas, 2004 

 

 

 

 

Fig.5  - Detalhe de uma das peças que compões a instalação Livro de Piscina  - vista superior de uma 

das colunas, 2004 

 

A piscina é o lugar onde a forma varia e a incidência da luz multifaceta. Ilusão a 

quem olha de cima, cálculos no campo da Física, refração. São cálculos que 
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escapam no calor da hora, nos hábitos quase automáticos, cíclicos e ritualísticos do 

dia a dia. 

A prosa é o que usamos para envolver, ao mesmo tempo em que nela estamos 

envolvidos. São nossos diálogos cotidianos, histórias que se fazem e refazem ao 

existir. Assim teço meu percurso, com palavras e materiais. A metáfora é chave 

nesse processo, já que o jogo de sentido é fundamental para se enredar na 

proposição. A palavra, nesse trabalho, ganha uma dimensão substancial, quase 

matérica. Sendo o texto e / ou desenho, objeto, a fonte primeira para esta, é a 

experiência, em específico a fenda, o hiato.  

A água é matéria que não se pega, e assim denuncia um limite do corpo. As mãos 

são uma garantia no desejo de dominar. O olhar alcança e as mãos concretizam. 

Não com a água, nesse caso, metáfora ideal sobre a ideia de que dominamos bem 

menos do que desejamos, ou que pensamos dominar. O elemento constituinte do 

nosso corpo nele entra, sai, está. Exteriormente podemos ser tocados por ele, 

envolvidos. Podemos estar imersos, mas jamais segurar com força, dominar. Nesta 

piscina, a “condição ideal” é o fato de existirem quatro margens - é uma aparente 

garantia e segurança, que, no entanto, são superficiais e ilusórias, detentoras de 

uma clareza que nada nos garante. 

Configurando a ideia de experiência e de imersão em zonas proximais, a partir das 

várias possibilidades de enfrentamento, é que se dá a ideia de piscina como 

metáfora. Precisamos mais dos envolvimentos e mais das coisas nas quais 

podemos emergir do que daquelas que podemos reter nas mãos. 
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Fig.6 -  Imagem da instalação Livro de Piscina com parte processual ao fundo, 2004 

 

Considerações finais 

Cabe pensarmos o quanto o processo de produção de um artista deriva desse 

encontro sincero e constante com tudo o que lhe é estranho, na justa medida em 

que o familiar o sustenta, e que esse é o caminho do ir e vir da pesquisa. 

Alicerçamo-nos naquilo que trazemos, seja de onde for e, ao passo da vida, da 

produção, outras produções passam a ser o nosso território familiar, assim como 

outros campos de conhecimento. 

 

Referências  

 
BONDÍA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista 
Brasileira Educação, núm. 19, abr. 2002, p.20-28. ISSN 1413-2478.  

BORGES, Jorge Luis. O livro de areia. São Paulo: Globo, 2001. 

CALVINO, Ítalo. Seis Propostas Para o Próximo Milênio. São Paulo: Companhia das Letras, 
1990. 



4614 
 

 

CANTON, Kátia. Tempo e Memória. São Paulo: WMF Martins Fontes; PROAC (Gov. Estado 
de São Paulo), 2009. Coleção Temas da Arte Contemporânea. 

DELEUZE, Gilles. Francis Bacon: Lógica da sensação. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. 

DERDYK, Edith (org.). Disegno. Desenho. Desígnio. São Paulo: SENAC São Paulo, 2007. 

______. Formas de Pensar o Desenho: desenvolvimento do grafismo infantil. São Paulo: 
Scipione, 1989. 

______. O desenho da figura humana. São Paulo: Scipione, 2008. 

JEUDY, Henri-Pierre. O corpo como objeto de arte. Trad. Tereza Lourenço. São Paulo: 
Estação Liberdade, 2002.  

MEDEIROS, Margarida. Fotografia e narcisismo: o auto-retrato contemporâneo. Lisboa: 
Assírio & Alvim, 2000.  

MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito. Lisboa: Vega, 1997. Coleção Passagens. 

MORAES, Eliane Robert. O corpo impossível. São Paulo: Iluminuras, 2002. 

NIETZSCHE, Friederich. Sobre Verdade e Mentira no Sentido Extra-Moral. In: ______. 
Obras Incompletas. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996. 

ROLNIK, Suely. Cartografia, ou de como pensar com o corpo vibrátil, 1987. Disponível em: 
http://www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/suely%20rolnik.htm. Acesso em 06 abr. 2011.  

 

Vanessa Tavares da Silva 
Mestre em Cultura Visual pela FAV/UFG. Graduada em Educação Artística pela 
Universidade Estadual de Londrina. Professora do Departamento de Arte Visual da UEL 
ministrando as disciplinas de desenho e pintura; atua também na área de pesquisa em 
processos de criação no projeto de iniciação científica Corpo Arte: Reflexão Poética dessa 
mesma instituição. 
 
Marcos Rodrigues Aulicino 
Doutor em Artes pela UNICAMP (doutorado direto), com tese sobre as paisagens 
imaginantes de Guignard. Graduado em Artes pela USP. Professor Adjunto do 
Departamento de Artes da UEL; coordenador do projeto de pesquisa Corpo Arte: Reflexão e 
Poética. 
 

http://www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/suely%20rolnik.htm

