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Bodenlos
Tomamos de empréstimo esse termo “Bodenlos”
de Vilém Flusser¹ para justificar as palestras da
atividade “O Universo das Linguagens” dentre
outras atividades da SBPC Jovem ocorrida na
UFRN neste ano de 2010. Na obra de Flusser
esse título pode ser traduzido como “sem
chão” ou “sem fundamento”, ou um sujeito
“desenraizado”.
Muitos podem até estranhar essa complexa
discussão de linguagens proposta para um
público jovem. Porém, foi exatamente com
esse sentimento bodenliano que realizamos as
palestras. Uma forma de provocar, permitir, um
encontro de pensamentos diversos, entretanto
sem amarras, “sem chão”, para poder sobrevoar
livremente.
Talvez bem próximo do que sonhou Goethe,
quando disse: ”Talvez as pessoas logo se
convençam de que não existe arte patriótica
nem ciência patriótica. Ambas pertencem,
como tudo que é bom, ao mundo todo e podem
ser promovidas apenas através da interação
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geral, livre, entre todos os que vivem ao mesmo
tempo”².
Assim, “O Universo das Linguagens” foi
oferecido para todo mundo (as palestras foram
abertas ao público em geral). A pretensão foi
apenas a vontade de pensar, refletir e entender
as mobilidades das linguagens.
Enfim, além da quebra das fronteiras, o que
argumentamos também é que, desde o princípio,
as linguagens, textos, imagens e ideias foram e
são constantemente reinscritas, transformadas,
traduzidas, reimaginadas por nós, homo sapiens
demens.
Para proferir as palestras foram convidados
pensadores de mídias, reconhecidos por seus
trabalhos consistentes e atuantes em suas áreas
específicas.
E eis aqui alguns textos dos palestrantes e
algumas resenhas, como forma de socializar
muito mais o que foi dito e discutido nos
encontros.
Os Organizadores

1.FLUSSER, Vilém. Bodenlos: uma autobiografia
filosófica. Revisão Técnica: Gustavo Bernardo. São
Paulo: Annablume, 2007.
2.Revista Serrote nº 5, julho de 2010. IMS.p. 195. Citação
de Stephen Gree
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Linguagem Literária

Acompanhar-se da poesia
Gustavo de Castro

Começo chamando a atenção para a
atenção. Ficar esperto, atento, “na real”, é ao
mesmo tempo um desafio e uma necessidade
nesses tempos de culturas da hipervelocidade.
O que significa “acompanhar-se da poesia”
em um universo multimidiático? Podemos
dizer que significa muitas coisas. Esta fala
vai tentar explorar então algumas delas. Mas
antes de dizer algo, eu queria mostrar algo.
Uma reflexão com as imagens. Podemos nos
acompanhar da multiplicidade das formas
artísticas da poesia. Não significa apenas um
“se acompanhar da palavra escrita”. A poesia
não é só feita de palavras escritas. É feita de
imagens e de musicalidades diversas. É feita de
experiências e de sangue. É feita de silêncios
e de iluminações. Experiências estéticas e
experiências de vida. Saber reconhecer a poesia
com aquele exercício para o qual Italo Calvino
nos convidava em suas obras: exercitar os focos.
Suspender o olhar, esvaziar o olhar, multiplicar
o olhar, para poder olhar. Talvez isso que busca
Calvino apareça muito mais nas dimensões
do não-olhar, na invisibilidade, no diáfano e
na transparência ou ainda na sensibilidade. É
preciso estar atento.
Não costumamos muito levar a sério a
multiplicidade dos focos e enquadramentos,
enfoques, recortes, posicionamentos da
imaginação (ou da câmera da imaginação),
em um exercício que me parece muitas vezes
flertar com o infinito. Aqui cabe a questão: qual
a relação que você faz entre o pensamento e a
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sensibilidade? Enquanto o homem voltado para
o sensível deixa-se contaminar pelos valores
da multiciplicidade, o homem autocentrado e
competitivo, promotor de uma racionalidade
instrumental, não faz da sensibilidade um
meio de encontro consigo e com os outros. A
sensibilidade tem valor cognitivo, embora tenha
sido marginalizada na história do pensamento
ocidental. Essa marginalização representou um
declínio do senso estético nas ciências, além
de um erro epistemológico grave. É como se
a antiga cisão natureza-cultura patrocinasse
outras separações, como as das ciências da
physis com as ciências do homem. O campo
dos sensíveis foi separado do universo dos
inteligíveis, relegando o primeiro a uma
condição de senso comum.
As ciências sociais e humanas, aspirando
à exatidão e à cientificidade, adotaram
procedimentos analíticos (justos e razoáveis)
de medição, verificação e separação, porém,
esses mesmos procedimentos tornaram-se
totens e condições de veracidade de objetos
de pesquisas, alguns deles, muitas vezes,
imponderáveis. O que ganha a ciência com a
separação entre os sensíveis e os inteligíveis?
Exatidão? As bases cognitivas para uma ciência
do sensível estão colocadas, de um lado, na
experiência sensível, e de outro lado, num
pensamento poético, ecológico e autônomo. O
sensível não é um dado secundário na construção
da realidade; antes, se torna elemento central no
ato do conhecimento, princípio de criatividade
existencial e de vitalidade nas relações. Quando
se fala em sensibilizar o pensamento, apontase para um querer viver estético (M. Maffesoli)
próprio a qualquer estatuto epistemológico da
poesia e da arte. A sensibilidade então seria um
dos princípios norteadores de qualquer estatuto
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científico, por ser um elemento mediador das
relações sociais, além de ser porta de entrada
para uma ecologia do conhecimento.
O pensamento sensível se deixa afetar
por experiências, ideias, objetos, imagens,
intenções, situações, músicas, cenários, artes
diversas, estilos diversos, pessoas e outros
níveis ou aspectos da natureza. O objetivo
seria o de permanecer conectado – atento – à
physis. Vejamos três noções enganosas sobre a
sensibilidade: 1. A sensibilidade humana sempre
foi acusada de ser fonte de erros e enganos,
como se a razão nunca tivesse conduzido o
homem a erros e enganos. 2. A sensibilidade
humana sempre foi acusada de prejudicar o
diagnóstico avaliativo de qualquer julgamento
científico, como se o mito da neutralidade
realmente existisse. 3. A sensibilidade humana
sempre foi tida como fonte de desconhecimento
objetivo, como se os dados da realidade não
fossem formas de expressão de subjetividades
objetivadas em favor de um senso comum. Não
é possível conhecer as coisas a não ser estandose de modo orgânico ligado à própria natureza
das coisas.
Foi negado ao cientista ser poeta, porém
o prêmio Nobel Ilya Prigogine, formulador
na física da teoria das estruturas dissipativas,
conhecido como o “poeta da termodinâmica”,
observou que também foi negado ao poeta o
valor matemático da precisão. O conhecimento
humano necessita tanto da sensibilidade do poeta
como da pragmática do cientista. É ingenuidade
acreditar que Galileu, Newton e Descartes não
tinham qualquer relação com a sensibilidade
ecológica, ou seja, um conhecimento que se
assenta na correspondência mágica com a
natureza. Do mesmo modo, é ingênuo pressupor
que a engenharia não afetou a literatura de
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Eugenio Montale e Samuel Rawet, escritor
e engenheiro que trabalhou na construção de
Brasília.
A sabedoria unida à experiência de vida do
homo sentiens (sensitivo) ou sensibus (sensível)
é a marca que pode fazer intercomunicar a
sensibilidade à inteligibilidade, a razão da
emoção, a ciência da poesia, o eu do outro,
o cosmo da subjetividade, o mito da história,
a mística da epistemologia, o sistêmico do
analítico, enfim, fazer intercomunicar isso
que os gregos chamaram de kalon, que é a
capacidade humana de integrar e rejuntar as
partes dispersas da vida social. A propósito, essa
não é também a função e o papel essencial da
comunicação na sociedade? Quando afirmamos
que a sensibilidade poética, ecológica e
autônoma tende a fazer a correspondência
de visões entre a dimensão real e a encantada
da natureza, queremos apenas insistir que
o pensamento humano desenvolve-se com
e a partir da natureza. Diante de tudo isso,
voltamos à pergunta inicial. O que significa
isso: acompanhar-se da poesia? O que significa
“acompanhar”? Acompanhar quer dizer ir junto
com, seguir, reconduzir: fazer-se presente.
Fazer companhia. Estar ao lado de. Pode ser
também seguir a parte cantante de uma música:
acompanhar o cantor ao piano. Observar a
marcha, a evolução, o desenvolvimento de. Ser
da mesma opinião que. Participar dos mesmos
sentimentos de.
Os gregos procuraram a companhia do
conhecimento e da sabedoria. Criaram para isso
a filosofia. Agora eu estou falando de outro tipo
de companhia: é a amizade com a sensibilidade,
o lúdico, a graça e a poesia. Acompanharse da poesia para estar atento à physis. É
preciso estar atento. Atentos porque podemos
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nos acompanhar da poesia de muitas formas.
Como disse, a poesia não é só feita de palavras
escritas. É feita de imagens e de musicalidades;
sentimentos e vivências. É feita de experiências.
Experiências estéticas e experiências de vida.
Vejamos alguns casos de como podemos
nos acompanhar da poesia. Primeiro, na música.
Aqui no Nordeste, temos um ritmo
musical, a Embolada ou Coco de embolada,
Coco-de-improviso ou Coco de repente que
é especialmente popular. O coco é dançado e
cantado. Quando é só cantado, sem coreografia,
é a embolada. Supõe-se que ele tenha nascido
no célebre Quilombo dos Palmares, na
segunda metade do século XVII. A música
surgiu no ritmo do trabalho de quebrar cocos.
Consiste em uma dupla de “cantadores” que,
ao som enérgico e “batucante” do pandeiro,
montam versos bastante métricos, rápidos e
improvisados, um tentando denegrir a imagem
do outro com versos ofensivos, famosos pelos
palavrões e insultos utilizados. O ofendido deve
improvisar uma resposta rápida e ao mesmo
tempo bem bolada. Caso não consiga, seu par é
coroado triunfante.
A embolada hoje em dia, no Brasil e
no mundo, é muito associada ao Rap (em
inglês, conhecido como emceeing). E a
correspondência entre ambos é visível. O Rap
trata-se de um discurso rítmico com rimas e
poesias, que surgiu no final do século XX entre
as comunidades negras dos Estados Unidos. É
um dos cinco pilares fundamentais da cultura
hip hop. No Brasil, o movimento hip-hop foi
adotado, sobretudo, pelos jovens negros e
pobres de cidades grandes, como São Paulo,
Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Curitiba,
como forma de discussão e protesto contra o
preconceito racial, a miséria e a exclusão. Como
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movimento cultural, o hip-hop tem servido como
ferramenta de integração social e mesmo de resocialização de jovens das periferias no sentido
de romper com essa realidade. Esses exemplos
musicais podem nos ajudar a compreender o
que estou querendo dizer sobre o Acompanharse da poesia. Todos nós nos acompanhamos
da poesia da música. Não é por acaso que o
Brasil é o maior consumidor de música interna
do mundo. Gostamos e consumimos a nossa
própria música e a dos outros, como quem tem
fome de sonoridades. Mas podemos encontrar
essa poesia em outras esferas.
A expressão “Acompanhar-se da poesia”
foi cunhada pelo poeta argentino Antonio
Porchia, que estimulava os amigos dizendo a
eles para “acompanharem-se”. “Acompanhemse”, “Acompanhem-se”, exortava ele, quase
que pedindo um favor. O seu pedido era uma
forma de. Por que se acompanhar da poesia?
Isso significa manter com a poesia um tipo de
relação que implica propiciar a sua emergência
em todas as ocasiões, inclusive quando nos
deparamos com a mídia e a cultura dita de
massa. A atenção de que falei no início é um
componente importante para perceber a poesia
para além da espetacularização do consumo. A
poesia que trabalha em cima do vínculo, mais
além do jogo sinistro da solidão e da companhia.
A poesia pode lançar mão de estratégias diversas
para construir sua legitimidade e se inserir no
circuito institucionalizado da mídia, tanto como
pode permanecer na invisibilidade midiática.
Quais são os mecanismos de legitimação e
reconhecimento do valor poético na mídia? E
qual o papel do poeta hoje na mídia?
Edgar Morin, em Cultura de Massas
no Século XX (O Espírito do Tempo), teoriza:
“A corrente média triunfa e nivela, mistura
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e homogeneíza, levando Van Gogh e Jean
Nohain. Favorece as estéticas médias, as poesias
médias, os talentos médios, as inteligências
médias, as bobagens médias. É que a cultura
de massa é média em sua inspiração e seu
objetivo, porque ela é a cultura do denominador
comum entre as idades, os sexos, as classes,
os povos, porque ela está ligada a seu meio
natural de formação, a sociedade na qual se
desenvolve sua humanidade média, de níveis de
vida médios, de tipo de vida médio”. A poesia
pertence ao conjunto de recursos/estratégias
utilizados pelo cinema, a televisão, a fotografia
e a publicidade. Com isso, desfaz seu caráter
hermético, abriga a cultura dita “clássica” e a
cultura “de massa”, vira estratégia de criação,
produção e consumo. Já que uma comunicação
malfeita não é comunicação alguma, a poesia
precisa estar integrada ao meio que irá compor
a ação comunicativa plena.
Para trazer um exemplo inserido no
contexto atual brasileiro, o que é a campanha
“O que faz você feliz?” do supermercado Pão
de Açúcar, de 2007, senão poesia textual, visual
e sonora (com a voz de Arnaldo Antunes)?
O slogan utilizado é “Pão de Açúcar, lugar
de gente feliz”. No site institucional da
empresa (www.grupopaodeacucar.com.br), ao
falar sobre o lançamento da campanha, são
utilizadas justificativas como o “elo emocional
com o consumidor”, instigar no consumidor
a “felicidade encontrada na simplicidade do
cotidiano”. O conceito trabalhado para toda
a campanha foi que: “a felicidade está na
habilidade de transformar momentos simples da
vida em algo memorável”. Em um dos filmes, o
texto é o seguinte:
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O que faz você feliz?
A lua, a praia, o mar
Uma rua, passear
Um doce, uma dança, um beijo
Ou goiabada com queijo
Afinal, o que faz você feliz?
Chocolate, paixão, dormir cedo, acordar tarde
Arroz com feijão, matar a saudade
O aumento, a casa, o carro que você sempre
quis
Ou são os sonhos que te fazem feliz?
Dormir na rede, matar a sede
Ler ou viver um romance
O que faz você feliz?
Um lápis, uma letra, uma conversa boa
Um cafuné, café com leite, rir à toa
Um pássaro, um parque, um chafariz
Ou será o choro que te faz feliz?
A pausa para pensar
Sentir o vento, esquecer o tempo
O céu, o sol, um som
A pessoa, ou o lugar?
Agora me diz, o que faz você feliz?
No jornalismo, o viés não é diferente.
Admitida a validade da possibilidade da
relação jornalismo e poesia, em que sentido
pode haver uma aproximação do discurso
poético com o discurso jornalístico? Dado
que esses diferentes campos discursivos têm
constituição e preocupações distintas quanto
às suas finalidades com a palavra, sabemos
que o jornalismo e a poesia não só podem se
relacionar entre si como se influenciar. Importa
acrescentar aqui, ademais, algo que reforça essa
validade estética das letras brasileiras: o seu
início nos primeiros anos do nosso Modernismo
literário. No livro Libertinagem, de 1930,
Manuel Bandeira escreve um poema-notícia:
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João Gostoso era carregador de feira livre e
morava no morro da Babilônia num
barracão sem número
Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro
Bebeu
Cantou
Dançou
Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e
morreu afogado.
O poema, assim como a notícia, pode
conter novidade, brevidade, simplicidade
coloquial, clareza e objetividade, traços da
linguagem jornalística. Afirma ainda essa
relação, a nosso ver, o fato de o poema ser
passível de fácil conversão à forma clássica de
apresentação da notícia no jornal: o lide. Assim,
em termos jornalísticos, o texto (a notícia da
morte de João Gostoso) poderia ter a seguinte
forma: João Gostoso, um carregador de feira
livre, morador do morro da Babilônia, barracão
sem número, morreu afogado ao se atirar na
Lagoa Rodrigo de Freitas na mesma noite em
que chegou ao bar Vinte de Novembro, onde
bebeu, cantou e dançou.

GUSTAVO DE CASTRO. Poeta, escritor e professor de Estética na Faculdade de Comunicação da
Universidade de Brasília. Graduado em Comunicação Social/Jornalismo pela UFRN (1990), mestre
em Educação pela UFRN (1997), doutor em Ciências Sociais pela PUC-SP (2002). Publicou de sua
autoria: Filosofia da Comunicação (Ed. Casa das Musas, Brasília, 2005); O Mito dos Nós: Amor,
arte e comunicação (Ed. Funiversa; Ed. Casa das Musas, Brasília, 2006); Italo Calvino - Pequena
Cosmovisão do Homem (Ed. UnB, Brasília, 2007) e Jornalismo Literário (Casa das Musas, 2010)
entre outros.
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Linguagem das Ciências

Ciência como arte do dizer
Josimey Costa da Silva*

O ato de dizer pode ser doloroso. Palavras
são armas carregadas. Da palavra falada para a
escrita, a dor recrudesce; escrever é dilacerar,
rasgar. Quem inscreve, rasga e dilacera
imagens. A escrita são cadáveres dilacerados
por um canino que, pontiagudo, abre à força
um sulco na bidimensionalidade do papel.
Expressar é desvendar, velando o desde sempre
inexprimível.
Diante disso, construir uma nova estética
para o texto científico a partir, por
exemplo, de florações do imaginário em
estado mais ou menos bruto, pulsante ainda,
deveria ser tarefa quase impossível, dado o
rigor que se exige nesse tipo de texto. Quando
a escrita é o campo das técnicas profissionais
da comunicação social, como é o caso do
jornalismo, o trabalho parece mais fácil, embora
não menos árido; a objetividade pretendida para
o dizer noticioso transforma o discurso em falsa
transparência, em facilidade regrada.
As imagens, preceptoras do pensamento
humano em suas formas primordiais, poderiam
continuar ensinando muito para os que
querem escolher os mundos a construir com
a palavra. Ao contrário do que é usual para a
prosa científica, a narrativa imagética não está
estruturada primordialmente no texto verbal.
O tratamento verbal, nessa nova narrativa,
é justaposto, complementar. O verbal, às
vezes, chega a ser contrastante com os demais
elementos expressivos do texto, num sentido
amplo. Às vezes, o verbal está até mesmo
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ausente do texto.
Construir hipóteses com a imagem, fazer
ciência inteligível por meio dela, portanto, está
quase sempre fora de cogitação. A imagem,
quando muito, é acessório do dizer científico.
Assim, todo um universo da expressão está
excluído. A ciência torna-se uma senhora
sisuda, por vezes até mal-humorada, com
modos de dizer próprios, indicativos de
outros que são inadequados, inaceitáveis. A
tradução do mundo em imagens fica restrita
preponderantemente à literatura de ficção, à
poesia, às artes, mananciais da riqueza cultural
da humanidade, da criatividade e da inovação
que representa toda e qualquer descoberta do
mundo. Aí há muita emoção. Por que a ciência
não pode ter tudo isso?
É preciso tentar quebrar as amarras que um
texto científico objetivo, preponderantemente
conceitual, impõe à expressão do pensamento.
Como traduzir uma emoção, por mais tênue,
por mais breve que ela possa ter sido? Por
outro lado, como extirpar o mínimo traço das
emoções que pontuam qualquer ação humana,
inclusive a mais científica? E o que é realmente
muito angustiante: como dar pelo menos um fio
de vazão aos oceanos que inundam o imaginário
e que fundamentam nosso ser no mundo, que
pensa e sente a um só tempo?
A imaginação representa a própria
experiência da abertura para o espírito humano.
É preciso encher a imaginação de imagens
para poder viver diretamente a imagem. Usar
a imagem para dizer é fazer brotar do papel
ou da boca uma condensação de descrições,
qualificações e reflexões, assim como o faz um
poema, que diz muito quando, fisicamente, é,
ele próprio, tão pouco. Está posto o desafio.
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JOSIMEY COSTA. Doutora em Ciências Sociais/ Antropologia pela PUC-SP, professora do
curso de Graduação em Comunicação Social, da Pós-Graduação em Ciências Sociais e também
superintendente de Comunicação da UFRN. É pesquisadora da área de cinema, cultura e sociedade.
É organizadora, em parceria, do livro Complexidade à Flor da pele: ensaios sobre ciência, cultura e
comunicação ( Cortez Editora). Tem diversos ensaios publicados, além de contos e poemas. É ainda
autora do vídeo documentário Imagem sobre Imagem: a Segunda Guerra em Natal realizado pela
televisão Universitária do Rio Grande do Norte.
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Linguagem em som marcas
e movimento

A Fotografia do Litoral e o
Espaço do Imaginário
Minha trajetória de fotógrafo, sempre
influenciado pelo mar, e as aventuras que vivi
no encalço das imagens
Tito Rosemberg

Nascido na beira da praia, surfista e
velejador desde cedo, sou um homem do
mar. Quando comecei a fotografar, foi o mar
que inicialmente me inspirou por sua beleza,
ferocidade e poder de fascínio. Minha formação
cultural e lúdica passou pela beira da praia, essa
zona de eterno conflito amoroso entre o mar
e a terra. Por isso, muito do meu trabalho se
concentra no litoral dos diversos países por
onde passei ou vivi.
A fotografia é o espaço do sonho, pois
nada do que fotografamos é real, é apenas uma
interpretação que o fotógrafo faz do que vê. Os
humanos têm uma capacidade de leitura visual
muito grande, e muito se interpreta, decide ou se
entende através do olhar. Enquanto a televisão
emburra ao propor histórias com começo, meio
e fim pré-digeridas e sempre muito resumidas,
a fotografia permite a quem a vê fazer uma
viagem pelas múltiplas interpretações que ela
poderia ter. É interessante notar que, com as
novas câmeras digitais econômicas, a fotografia
está cada vez mais acessível a todas as classes
sociais, enquanto antes era só para privilegiados.
Acredito que o fim chega quando os
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sonhos terminam e as pessoas tornam-se
céticas. A velhice é um estado de espírito, e os
sonhadores permanecerão jovens para sempre
em suas almas. Por isso, a juventude, que é
este eterno estado de contestação e promoção
de novos valores, é fundamental para o avanço
das sociedades. Sem questionamento não há
evolução. Este é o papel dos jovens, de idade
ou de alma.
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Linguagem em som marcas
e movimento

A linguagem do Corpo na
Body Art
Rosie Marie Nascimento de Medeiros

A body art é uma técnica surgida como
uma nova busca de convivência com o corpo,
busca esta diferenciada da exacerbação das
práticas corporais e do esteticismo presente em
nossos dias. O esteticismo, como uma forma
exacerbada de dizer do belo, tornou-se uma das
intensas formas de considerar o corpo um mero
objeto transformável e modelável de acordo
com referências padronizadas de beleza. Para
além dessa perspectiva, a body art reflete sobre
a linearidade, a fragmentação e os dualismos
corpo e mente, natureza e cultura, entre outros
presentes na sociedade ocidental. Nesse
sentido, a body art é uma técnica de corpo que
marca o exterior, com o intuito de exteriorizar
a subjetividade e buscar sempre novos sentidos
para o corpo e sua existência.
Diante dos avanços tecnológicos, a arte
também passou a assumir relação direta com
a vida, seus discursos, suas possibilidades,
levando o ser humano a pensar sobre a própria
condição humana. Alguns artistas estão se
dando conta de uma outra cosmovisão, que
pensa o mundo em sua complexidade, nãolinearidade, em relações caóticas de nascimento
de novas ordens pelos fenômenos que interagem
no universo. Essa é a arte que se pensa com a
tecnologia, diferente da arte que se faz sempre
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com materiais, que trata da permanência. Essa
nova forma de arte se preocupa com o fim das
verdades acabadas (DOMINGUES, 1997).
Diante dessa perspectiva, o corpo, tão
tematizado e pesquisado, também vem sendo
colocado no centro dos dilemas da arte e da
cultura. Na verdade, de acordo com Santaella
(2004), o corpo humano sempre esteve, de
uma maneira ou de outra, no foco de atenção
dos artistas, seja na dança, no teatro, nas
artes visuais, na arte religiosa, na escultura,
na pintura. Principalmente no Ocidente, a
centralidade do corpo se torna cada vez mais
evidente a partir das vanguardas estéticas.
Durante o século XX, o corpo foi deixando de
ser uma representação, um mero conteúdo da
Arte e passou a ser problematizado, explorado
em sua plasticidade e potencialidades. O corpo
passa a ser considerado e interrogado como
corpo vivo, vulnerável, um corpo que está no
mundo (SANTAELLA, 2004).
Diante da perspectiva dos movimentos
artísticos que recusam os limites impostos não
só à Arte, mas à vida cotidiana, destacamos
a body art como um movimento artístico
de contestação, de reflexão, questionando
os valores impostos socialmente à vida, à
homogeneização e à padronização do corpo,
às relações entre homens e mulheres, ao culto
ao corpo, aos limites corporais, à sexualidade,
à dor, à relação com objetos, ou seja, uma outra
forma de representação do corpo através da
Arte (LE BRETON, 2003).
A Body Art exalta o corpo lacerado, o
corpo mutilado, a carne oferecida às
incisões do bisturi, à lâmina de navalha
(...). Essa ação de exibir o corpo em todos
os seus estados de lesão, vem, primeiro,
opor-se à longa tradição do papel atribuído
à arte de transfigurar a verdade orgânica do
corpo. (JEUDY, 2002, p.122)
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A body art pode ser realizada por meio de
várias formas de expressões que englobam as
tatuagens, piercings, escarificações, lacerações,
fabricação de cicatrizes em relevo, stretching,
implantes subcutâneos, suspensões; todos
esses elementos reunidos em performances,
com significados que ultrapassam a finalidade
estética, já que o corpo na body art é o local no
qual o mundo é questionado.
Diante desse universo, destacamos alguns
artistas que trabalham com a body art, cada
um à sua maneira, mas todos ligados, de uma
forma ou de outra, à busca de novos sentidos
e significados aos usos do corpo, seus limites e
fronteiras.
Orlan, artista francesa e professora de
belas artes de Dijon, na França, desde 1990,
realiza suas performances principalmente por
meio de cirurgias, às quais vem se submetendo
de forma crescente. As cirurgias não
apresentam fins estéticos, visando aperfeiçoar
formas corporais. O ambiente médico, longe
do esteticismo descompassado, é usado para
realizar as fantasias da artista, experimentar
as possibilidades corporais e reivindicar uma
imagem que ela própria escolhe. Diante disso,
a artista reflete sobre a perda dos sujeitos a
seguirem modelos da ideologia dominante,
nesse sentido se considera, não um estereótipo,
mas um arquétipo com potência de atualizações
(VILLAÇA, 1999).
As performances cirúrgicas também
sugerem uma reflexão sobre a perda de
identidade. O nosso corpo é construído,
segundo a artista, pelas ideologias dominantes
que propagam a ideia de como devemos nos
relacionar com nosso corpo e com os outros
corpos. Ao questionar isso, Orlan diz que, a
partir das suas intervenções, ela se afasta dessas
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ideologias, por não querer ser transformada em
um estereótipo, mas sim num arquétipo com
potência de atualizações. Por exemplo, Orlan,
possuidora de um nariz pequeno e delicado,
pretende torná-lo o maior possível (VILLAÇA,
1999).
Compreendemos,
a
partir
das
performances de Orlan, que a estética buscada
e evidenciada por ela é uma experiência
estética como linguagem que diz respeito à
sensibilidade, ao elemento sensível.
O elemento sensível relaciona o corpo
à unidade do humano, uma unidade que
se revela na diversidade, aproximando a
linguagem do corpo da expressão artística,
do viés sensível. A linguagem sensível
privilegia a beleza, a poesia e a diversidade
da linguagem corporal. (NÓBREGA,
1999, p.119)

Outro artista da body art é o australiano
Stelarc, que entrou no universo da body art a
partir de 1971 realizando suspensões. Depois
das suspensões, ele passou a realizar suas
performances artísticas lado a lado com a
tecnologia, retratando-a de modo crítico, sob
o argumento de que ela vem tornando o corpo
obsoleto. Com as performances, procura
mostrar que o corpo não é uma máquina capaz
de ser inovado para acompanhar o avanço
tecnológico, pois apresenta limites biológicos,
muitos dos quais intransponíveis.
Stelarc considera também que a tecnologia
é um meio de buscar novas sensações, num
misto de sentimentos que juntam o corpo e a
tecnologia, no sentido de majorar a capacidade
de sentir e transformar a condição humana
como mostra Domingues:
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Nas
criações,
exploram-se
limites nos quais o mágico, o sensível, o
inesperado, o imprevisível, o efêmero, a
autorregeneração alimentam o imaginário
e o desejo humano de sonhar. São situações
que nos colocam na zona de intervalo entre
o corpo e as tecnologias, entre o transe e
o algoritmo. Estamos diante de situações
antes não experimentadas e de grande
poder de arrebatamento. (DOMINGUES,
2003, p. 98)

Além dos artistas citados, destacamos
Priscila Davanzo, artista plástica brasileira, que
também vem realizando transformações em seu
corpo por meio de tatuagens, escarificações,
brandings e piercings. As tatuagens lembram
manchas de uma vaca malhada. A artista
explica, em uma entrevista ao jornal Correio
Brasiliense, a escolha da vaca porque as
vacas ruminam e isso é uma metáfora para
pensar; os seres humanos devem pensar mais
e refletir sempre. Ela assegura que somos
superficiais ao nos sentirmos animais racionais
muito superiores, quando na verdade estamos
destruindo o mundo. Ainda sobre essa crítica,
Priscila diz que as pessoas não costumam
digerir as ideias que recebem dos livros e dos
filmes, apenas consomem sem refletir.
Percebemos que esses artistas supracitados
fogem das normas impostas ao corpo humano
e buscam conhecimentos diferenciados,
voltados ao autoconhecimento, à subjetividade
humana, indo além do pensamento objetivo que
simplifica nossa existência.
Seja qual for a forma utilizada da body
art, antes ela expressa o interior dos praticantes,
cujo valor é denotado diretamente ao sujeito
praticante, não sendo, portanto, algo dado pelas
formas de comunicação, sendo eles capazes de
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evidenciarem suas personalidades através da
arte. A arte, segundo Merleau-Ponty, é “uma
maneira de comunicar que não passa pela
evidência objetiva, de uma significação que não
visa um objeto já dado, mas o constitui, e que
não é prosaica porque desperta e (re)convoca
por inteiro nosso poder de exprimir e nosso
poder de compreender. Se comunicar sem o
amparo de uma natureza pré-estabelecida”
(2002, p.82).
Nesse sentido, podemos dizer que os
artistas da body art se comportam como os
chamados espíritos selvagens por MerleauPonty, e descritos por Marilena Chauí. Esse
“é o espírito de práxis que quer e pode alguma
coisa, o sujeito que não diz ‘eu penso’ e sim
‘eu quero’, eu posso. Ele só realiza podendo
e querendo, realizando uma experiência e
sendo a própria experiência”. Nesse sentido,
o espírito selvagem é uma atividade que nasce
de uma lacuna ou uma carência que exigem
preenchimento, uma significação (CHAUÍ,
2002, p. 152).
Os artistas da body art partem dessa
necessidade, a experiência, ou seja, a arte é
realizada em seus próprios corpos, nos quais
buscam uma subjetividade, uma diferenciação,
através de uma lacuna que sentem, uma
exteriorização do sujeito, uma significação
individual, realizada através da experiência da
arte em seu corpo.
As artes escolhidas são emblemas que
significam uma ocasião, na qual o praticante
jamais esquecerá o significado. Não importa se
a recriação de si mesmo seja realizada através
de níveis altos, como a cirurgia ou tecnologias
químicas, implantes de metais, mármore, ou
mesmo a realização de tatuagens, implantação
de piercings. O que é considerado mesmo
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é o fato de ter uma parte da personalidade
transformada em arte, o que faz a vida mais
interessante. Essa arte na qual é depositada uma
gama de sentidos e significados inexplicáveis.
O “eu mesmo” é encontrado e se mescla e
se completa com o corpo, tornando os indivíduos
integrados diante de tantas separações,
dicotomias perpetuadas na sociedade. Pois, de
acordo com Merleau-Ponty, em sua reflexão
sobre a arte:
ela [a arte] contém melhor do que ideias,
matrizes de ideias; ela nos fornece
emblemas cujo sentido jamais acabaremos
de desenvolver, e, justamente porque se
instala e nos instala num mundo do qual
não temos a chave, ela nos ensina a ver
e nos faz pensar como nenhuma obra
analítica pode fazê-lo, porque nenhuma
análise pode descobrir num objeto outra
coisa senão o que nele pusemos. (2002,
p.118)

O corpo humano, podendo ser
transformado através da body art, é uma das
formas que o indivíduo contemporâneo dispõe
para se autorrealizar, uma forma de constituir de
forma constante o seu “eu”. Esse pensamento se
torna cada vez mais constante no pensamento
contemporâneo, na medida em que o corpo
ainda é causador de tamanho mistério, mesmo
com todos os estudos que o esquadrinham
e o simplificam. Talvez seja mesmo o corpo
humano o último e primeiro caminho à busca de
uma subjetividade que foi e vem sendo a cada
dia mais objetivada pala ciência e pela técnica,
pois o corpo humano continua fascinante,
emblemático, nosso caminho, nosso meio de
estarmos no mundo e de sermos um corpo.
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Linguagem na mídia e nas mídias

Memória afetiva e publicidade
João Anzanello Carrascoza

A mitologia grega consagra à figura de
Mnemonise a tarefa de zelar pelos conhecimentos
mais preciosos do universo, sobretudo por
aqueles que advêm das experiências vividas.
Deusa da memória, Mnemonise é a guardiã dos
arquivos nos quais tudo o que se passa na esfera
divina e humana é gravado. Lá estão todos os
fatos históricos e as recordações que deles se
têm. Lá estão os acontecimentos reais e virtuais.
O segredo desse cofre – ou em linguagem
contemporânea, a sua senha de acesso –, é
dado pelos afetos e, por isso, a ciência quase
nunca pode abri-lo. Os afetos são os gatilhos
que acionam os circuitos da memória e, assim,
podemos preservar do esquecimento a vida
que ali está, fresca e vicejante, ou estática e
vitrificada.
É o sentimento que leva o milionário
cidadão Kane a se lembrar de seu rosebud. É
a madeleine mergulhada no chá que evoca em
Proust a sua vivência do passado, motivando-o
à tentativa de apreender o tempo perdido ou
ganho, como nos lembra Drummond nos
versos de sua Elegia: “Ganhei (perdi) meu
dia”. É o hablador que, nas aldeias indígenas,
perpetua por meio de narrativas a sabedoria dos
antepassados.
São os sentidos que nos transportam a esse
universo paralelo, labiríntico, feito os textos de
Borges, no qual buscamos a matéria leve de
que são feitos os sonhos, mesmo se submetidos
ao aço da realidade. Wahool dizia que o olfato
tinha o maior poder de retorno ao passado. Um
cheiro nos reconduz imediatamente a outro
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tempo. Uma música nos transporta para o
aconchego uterino.
É por meio de histórias que podemos
regressar, num voo sem escala, ao templo de
Mnemonise. Não por acaso, ela gerou as nove
musas do Olimpo, cada uma responsável por
uma arte. Uma história nasce do vivido, de uma
sensação a qual o criador almeja reconstruir,
atualizar, operar o milagre de sobrepor à pele
das coisas uma nova camada de vida. Depois
de acionada a memória, a imaginação entra
em cena, injetando sangue no novo relato que,
por sua vez, vai fazer parte, igualmente, do
arquivo oceânico da nossa memória coletiva.
Kathâsaritsâgara, assim chamam os indus a
esse mar de histórias.
Talvez seja esse o motivo pelo qual o amor
só exista depois de um caminho percorrido,
depois que os amantes adquiriram um passado,
uma memória. Talvez seja esse o motivo pelo
qual as paixões se diluam, uma vez consumida
a primeira labareda de seu incêndio – as paixões
não têm futuro porque não consolidam um
passado e, sem passado, não há memória.
Assim também no âmbito empresarial,
as corporações necessitam acionar a
memória afetiva de sua comunidade para
delas se aproximar. Por meio de histórias,
consubstanciadas em sua publicidade, em
seus materiais institucionais, os anunciantes
podem, de forma envolvente, interagir com
seus públicos. Um comercial como o “Primeiro
Sutiã”, da Valisère, ativa o nosso imaginário,
ao atualizar o rito de passagem de uma menina
à condição de mulher. “Hitler”, da Folha de S.
Paulo, outro comercial clássico da propaganda
brasileira (e mundial), nos lembra os erros do
passado e as mentiras sinceras por trás das
falsas verdades.
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Mas a memória pode falhar se alijamos
Mnemonise do nosso percurso e, então,
emerge a saudade. A saudade, escreveu Clarice
Lispector no Livro dos prazeres, é um pouco
como a fome. Só passa quando se come a sua
presença.
Para nos fazer presentes, aqui e agora,
precisamos contar a nossa história. Sejamos
homem ou empresa. Toda história, por mais
simples que seja, sempre é uma chance de
lembrarmos de nossa condição e – ante a sua
dor e a sua delícia –, compartilharmos afetos.
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Linguagem das ciências

A linguagem da filosofia
sobre o corpo
Luiz Fernando Fontes Teixeira

Há uma crise no século como
nos homens. É quando a poesia cegou
deslumbrada de fitar-se no misticismo
e caiu do céu sentindo exaustas as suas
asas de ouro. O poeta acorda na terra.
Demais, o poeta é homem: Homo sum,
como dizia o célebre romano. Vê, ouve,
sente e, o que é mais, sonha de noite as
belas visões palpáveis de acordado. Tem
nervos, tem fibra e tem artérias – isto é,
antes e depois de ser um ente idealista,
é um ente que tem corpo. E, digam o que
quiserem, sem esses elementos, que sou o
primeiro a reconhecer, muito prosaicos,
não há poesia.
Álvares de Azevedo, Lira dos Vinte
Anos, p. 120.

O problema em trazer ao discurso uma
pretensa Linguagem da Filosofia sobre o Corpo
consiste no fato de ainda não ser suficientemente
claro nem o correto entendimento acerca
da Linguagem, nem um plausível consenso
sobre a Filosofia, quiçá tampouco o de uma
“Linguagem da Filosofia”. Qualquer um que
arrisque um palpite sobre essa relação corre o
risco de cair em algo semelhante à Filosofia da
Arte certa vez denunciada por Schlegel, na qual
ou não havia filosofia, ou não havia arte, ou
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ainda, ausentavam-se ambas.
Vistas à parte, Linguagem e Filosofia
confundem-se, é bem verdade. Todavia, isso
somente pela carga conceitual envolta em
ambos os termos. Linguagem não conota
mera fala, língua, idioma. Traz consigo o peso
de um arcabouço abstrato e universal. Há a
linguagem da arte e, dentro dela, a linguagem
da música, a linguagem da poesia, a linguagem
da pintura. Há a linguagem da matemática e,
concomitantemente, a linguagem da aritmética,
da geometria, da álgebra. Há a linguagem
do corpo e, simultaneamente, a linguagem
corporal, espiritual, química, biológica, física,
etc. Bem como na Filosofia, onde existem
ramificações tão amplas e distantes entre si,
quanto intrínsecas e originárias ao seu sentido
primeiro. A Estética não se distancia da Lógica,
embora a primeira seja talvez a filha mais
recente da reflexão filosófica e a última uma das
mais antigas. Considerando o rigor necessário
às determinações e limites da percepção, as duas
estão tão próximas de uma pretensa metafísica
que queira se arrogar como ciência, quanto a
própria Epistemologia.
Mas, como restringir o uso sem isolar a
carcaça universal? Isto é, como é possível tornar
imanente a universalidade de algo tão próximo
e primitivo aos glóbulos sanguíneos humanos
e, ao menos tempo, tão afastado, “teologizado”
e “divinizado”? Como perceber que corre nas
veias do homem algo inventariado em longos
tratados compostos por seres aparentemente
inteligíveis? No que tange especificamente à
Linguagem, ao menos em primeira mão, nada
mais justo senão concordar com Wilhelm von
Humboldt, cujo mérito apóia-se na concisão
da sentença: “Enquanto falante: o homem
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é homem”. Não tão somente um homem
dotado de fala, de uma faculdade cujo nome
convenientemente define-se “Linguagem”.
Mas, antes, um homem que se faz homem ao
apresentar-se a si mesmo, em seus pensamentos,
por meio de e por conta da Linguagem. Sem ela,
o homem nem sequer toma-se à consciência,
não empresta-se ao auscultar; não dá ouvidos a
si mesmo. Ao próprio ato de “dar ouvidos” a si
ou a alguém, já é lícito compreender que, antes
de tudo, a Linguagem exige inexoravelmente
uma doação.
Doar é, em princípio, ofertar algo sem
demandar nada em troca. Quando doa-se algo
que não faz falta, então age-se com boa vontade
– como na doação de roupas ou alimentos
dispensáveis às pessoas paras quais estas
se tornam indispensáveis. Contudo, quando
a doação abarca uma coisa cuja ausência
despertará desconforto, desapossamento, então
reside aí uma verdadeira virtude – como quando
se oferta algo de grande estima sentimental ou
grande valor material. Esse é o tipo de doação
exigida pela Linguagem. O custo para ser por
meio da Linguagem é doar a ela todo modo
de ser do humano. Sem embargo, é ela que
determina toda expressão e lógica da maneira
pela qual efetivamente se é. Sem ela, nada
determina-se. Para poder dizer o mínimo, é
preciso se abster ao máximo. É necessário
submeter-se totalmente à Linguagem – sem ela
não se passa. Ela se torna uma sombra e, como
indicou Carneiro Leão mais ou menos nesse
rumo, “ninguém pode pular a própria sombra”.
A única certeza concreta oferecida por essa
sombra é a segurança de que há luz.
Sobre a proveniência dessa luz, muito
há-se discutido e, no que concerne aos últimos
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cinco mil anos de história da humanidade,
é assunto da Filosofia. Mas, o que é isto – a
filosofia? Antes de tudo, é uma Linguagem.
Movimenta-se por meio do dizer, que é também
dicere, dictare, ditar. Ditar não no sentido de
recitar em passos lentos e repetidos, embora
seja também isso, mas, mais bem, no sentido
de doutrinar, reprimir e oprimir, criticar,
calcar limites, limitar por si só. A Filosofia
é, entrementes, a Linguagem que expressa
a própria Linguagem, ou seja, o cachorro
correndo atrás do próprio rabo. Por esse motivo
é, desde sempre, circular – por mais forçoso
que seja concordar com o espírito de gravidade
para o qual “toda reta mente” e “toda verdade
é torta”, onde “até mesmo o tempo é circular”.
Nesse sentido, Filosofia é coisa de tempo, de
passagem, de paciência. Quando cansada de
andar em círculos, aí mesmo se manifesta;
com a consciência de que o princípio pelo qual
procurava era já sempre seu fim primeiro e
último.
Mas, ainda que imprudentemente,
assumindo um prévio entendimento acerca
de ambos os termos (Linguagem e Filosofia),
seja lá qual for (a gosto preferencial de cada
um), resta ainda a tarefa de elucidar em qual
esfera relacional se dá uma “Linguagem da
Filosofia”. Ela pode se dar por meio de uma
“fala” da Filosofia, constituindo-se assim
como mero fabulare, fabulação, fábula. Algo
do qual se orgulha pela tradição penetrante
carregada por todo conto mais ou menos
fantasioso, mais ou menos educativo e, sem
sombra de dúvidas, extremamente elucidativo
e propulsor de criatividade. A criatividade,
criação, cria, é sempre o primeiro movimento,
seja da Linguagem, seja da Filosofia. A
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assunção do caráter metafórico da “Linguagem
da Filosofia” é, via de regra, o caminho mais
usual para compreender esta inter-relação. A
partir da percepção sensível, cria-se imagem,
ou seja, imagina-se. Desde a transfiguração
em imagem, se lhe admite um som compatível
com o imaginado, e desse som delimita-se
palavra. Como em um salto de processos
mentais vulgarmente explicados, entendese que, em primeira mão, toda expressão,
antes de ser conceito, é sempre metáfora;
ao menos assim diz Nietzsche, ainda que
estratégica e meticulosamente; quiçá mesmo
perniciosamente.
Ademais, a relação pode ser ainda uma
“leitura” da Filosofia, sendo com isso um
legere, lego, lógos. Para isso aponta a tradição
crepuscular ocidental do “logocentrismo”.
Tudo se concentra sob lógos: a palavra, o dito,
a sentença. Adiante ainda: a razão, o conceito,
a lógica, o estudo. Isso significa, em outras
palavras, o parâmetro ou a categoria. Aí já
não há mais criatividade, senão tão somente
hierarquização sistemática, quase taxonômica.
Para tudo há um lugar e um período, um
espaço e um tempo. Tudo pode ser reduzido
a esses dois conceitos (espaço e tempo), e
deles nada na realidade foge. Por esse motivo,
são os mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais
simples e primários conceitos. Com a lição de
Kant se aprende que é possível se abster de
toda realidade, exceto disto, espaço e tempo.
Nada se concebe fora deles, assim como nada
se concebe sem Linguagem. Logo, é de suporse, Linguagem é, em primeiro lugar, espaço
e tempo; não isoladamente, mas como vigas
trançadas, interligadas, caminhos que não se
separam ou, ao modo do heideggerianismo
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francês, caminhos que não levam a lugar
nenhum.
O ponto de toque entre ambas as
possibilidades relacionais pode quiçá ser saga,
ou seja, a reunião lógica em uma unidade da
multiplicidade de elementos presentes em
um processo criativo, isto é, uma fábula,
uma estória, um mito. A saga de Ulisses, por
exemplo, não conta apenas uma estória. Faz
parte do processo educacional helênico. Faz
parte da formação da língua grega. Faz parte da
possibilidade de compreensão da multiplicidade
de culturas internas do helenismo e, ainda, do
mundo bárbaro. Faz parte da assimilação e
correta conexão com a religião. Além de tantas
outras, faz parte da arte criativa, da diversão,
do entretenimento literário. Os próprios deuses
são eles mesmos mitos. Portanto, mitos e
estórias, fábulas e história se reúnem em um
denominador comum: saga.
O substantivo não admite verbalização
lusófona lógica. Ninguém pode “saguear”,
estar “saguenado”. A ventura germânica, no
entanto, preservou o sentido dessa palavra,
quando cunhou o verbo sagen (dizer). Daí se
pode concluir certa aproximação das duas
maneiras de se inter-relacionar “Linguagem
e Filosofia”: pensando na supracitada ideia
de doação, abstenção, renúncia, é possível se
apoiar nas investigações de Heidegger, segundo
as quais “renunciar” se diz versichten; em um
uso médio do alemão (mittelhochdeutsch), dizse ainda verzeihen; o radical Zeihen significa
anunciar; Zeihen advém do latim dicere e do
grego δείκυμηι, que foi trazido ao alemão antigo
(älterhochdeutsch) como sagan, em alemão
contemporâneo Sagen, que significa “saga”.
Ou seja, a saga é o âmbito onde se organiza e
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delineia a criatividade.
A idéia de Corpo, por sua vez, é já
sempre de antemão uma reunião de múltiplos
elementos que ressoam uníssonos os ecos de
uma trajetória de diversidade e transformações.
Essa univocidade do Corpo é, sem embargo, o
encontro inevitável entre o inefável intelecto e
a palpável sensibilidade. Não há, em absoluto,
um consenso que prove um legítimo e irrestrito
antagonismo entre ambos. Bem como não há
um diapasão responsável por dosar um tanto
de um e um pouco de outro. A natureza híbrida
da mistura é a marca dessa relação. O rasgo
fundamental do entrecruzamento é a proporção
da desproporcionalidade. Dessa maneira, é
de praxe buscar compreender os dois pontos
isoladamente para uma correta direção do
pensamento que ousa pensar.
Ousar pensar é ousar saber; na filosofia,
ousar saber é perseguir a sabedoria, sapere, sofia.
Em perseguição consistem a forma, a estrutura
e a constituição basilares do intelecto. Em tese,
toda perseguição se dá no ato de ir no encalço
de algo que se põe em fuga. Consequentemente,
a sabedoria deve ser ela mesma fugidia,
fugaz; mais devido à natureza intermediária e
vacilante da perseguição, do que propriamente
ao que lhe é imputado em gênese. A genética do
intelecto é, pois, a força, impulso ou pulsão de
maleabilidade, flexibilidade, natureza aquosa,
úmida; e, então, entende-se com Tales o porquê
da afirmação do arcaico de natureza elementar
líquida.
Mas, elementarismo é coisa de matéria,
não forma; assunto de conteúdo, não casca.
Liquidez se imputa a substâncias. Tudo o que
é substancial é, ou deveria ser, palpável. Aos
olhos aristotélicos, pelo menos uma parte da
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substância deve ser ela mesma apresentável
aos sentidos. O fato de ser uma parte constitui
o primeiro fragmento de contradição. O
grande paradoxo do sentido, da sensibilidade,
é poder e não poder ao mesmo tempo. É
possível, por exemplo, observar uma cadeira;
mas, só é possível observar essa cadeira de
um determinado ângulo, uma determinada
perspectiva. É impossível observar o todo da
cadeira desde todos os pontos de vista ao mesmo
tempo. Mesmo computadores reprodutores
de realidades em terceira dimensão não são
capazes de mostrar todos os lados da cadeira ao
mesmo tempo em uma mesma figura. De igual
maneira, é possível sentir saudade, de maneira
tênue ou de maneira intensa. Todavia, sobre ela
é impossível se expressar com clareza. Não se
sabe ao certo se é um sentimento bom ou um
sentimento ruim. Não se tem clareza quanto
ao impacto e a absorção de um sentimento
em outros sentimentos. É possível delinear
até que ponto uma sensibilidade influi na
outra. Esse ponto é nitidamente observado em
ilusões d’óticas e auditivas. Sobretudo aqueles
sentimentos ou sensibilidades que mais tocam
profundamente o ser humano, esses sim que
são os mais difíceis de serem colocados em
palavras, expressões, imagem. Sem mais, se
o intelecto é aquilo que controlamos, mas não
podemos tocar ou alcançar, os sentidos são
aquilo que tocamos e alcançamos, mas não
podemos controlar.
De maneira não-conclusiva, mas
conveniente, o Corpo é em princípio um
paradoxo, um oxímoro. Toda “Linguagem da
Filosofia” sobre o Corpo deve ser, destarte, um
diálogo paradoxal que manifesta na Linguagem,
por meio do Pensamento, os desencontros do
Corpo.
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A epígrafe deste texto é de Álvares de
Azevedo. Sua grande distinção foi perceber que
a terra é leve, pesados são os corpos, decerto
inspirado pelas palavras de Uhland: “Tu não
pesaste sobre a terra: a terra te seja leve!”.
Mas, o suporte desse argumento se sustenta na
hipótese de que os órgãos são sutis, sobretudo
os do poeta que morreu de fome. Pesado é o
sangue, é aquilo que no Corpo liquidifica. Por
isso que seus versos, com rubrica de suas veias,
são graves. Assim como o mar, em seu conjunto,
pesa mais do que a areia, é ele que vem cobrir
os grãos colados pela umidade de seu próximo.
A desgraça de Álvares de Azevedo não era
ser poeta, ter os cotovelos rotos ou ter duro
como pedra o travesseiro, confidenciando-se
a sua donzela, o que de exaustão em seu peito
blasfema, é “ter para escrever todo um poema,
e não ter um vintém para uma vela”.
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Linguagem em som, marcas
e movimento

A linguagem do teatro:
Antonin Artaud e a crueldade
Maisy de Medeiros Freitas

1

Cf. SOLLERS, Philippe. La
escritura y la experiencia de los
limites. Valencia: Pretextos, 1978.

Antonin Artaud (1896-1948) foi
inteiramente homem do teatro, mais
apropriadamente, homem das intensidades.
Poeta, ator, encenador, homem da literatura que
buscou circunscrever com a própria carne uma
forma de viver como experiência dos limites1.
Um poeta meio saltimbanco, meio filósofo,
com extraordinária força expressiva, sobretudo
polivalente.
Sua
imaginação
criadora,
inspirada por artistas e pensadores como
Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Friedrich
Nietzsche e Vincent Van Gogh, só para citar
alguns, espraia-se pelo oceano variegado das
artes. Passeia pelo cinema, invoca versos e prosas
em nome da poesia, surrealiza a existência,
viaja epicamente à Terra do Sol. Um poeta que,
como artista, deseja não dividir a arte como
algo à parte de sua própria existência; muito ao
contrário, busca incessantemente por meio de
seus experimentos fundir o teatro – e seu duplo
– em uma multiplicidade eminentemente vital:
a univocidade de seu espírito.
Artaud buscou fazer de sua própria vida
uma obra de arte – arte de vanguarda – pouco
compreendida mesmo nos dias atuais, fruto
de um gênio que sempre pareceu à frente do
pensamento de sua época. Aapesar de tantos
estudos de sua obra, seja no campo das artes e
da poesia ou ainda nos estudos da psiquiatria,
podemos encontrar grandes equívocos na
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recepção de seu legado. Nada de se espantar,
em se tratando de um artista como ele que,
com singular potência criadora, abre fendas
no pensamento linear, causando muitas
vezes interpretações equivocadas de suas
poexperimentações artísticas.
Chega, serei compreendido daqui
a dez anos pelas pessoas que então
estiverem fazendo o que vocês fazem
agora. Então conhecerão meus mananciais
de água fervente, verão minhas geleiras,
aprenderão a neutralizar meus venenos,
entenderão os jogos da minha alma.
(ARTAUD, 1983, p.22)

Seu nome aparece em obras de pensadores
como Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jacques
Derrida, Maurice Blanchot, Edgar Morin,
entre outros, que partiram de seus escritos e
também de sua própria trajetória de vida para
pensar a arte, a cultura, a literatura, a filosofia
e até mesmo a medicina, que é o caso da forte
influência de Artaud na luta antimanicomial.
O teatro, para Artaud, é o lugar que ele
escolheu para existir. As cortinas simplesmente
não se abrem para ele. Poderíamos antes dizer
que ele as arranca, e que o palco lhe parece
insuficiente para as coisas grandes que pensou,
é um espaço que ele anseia por ampliar, e assim
o faz. Fazendo de toda a sua existência um
verdadeiro teatro, como ele o entendeu. Não
representando a cada ato. Mas agindo, criando.
“Tudo que age é uma crueldade. É a partir dessa
ideia de ação levada ao extremo que o teatro
deve se renovar” (ARTAUD, 2006, p.96).
“O espectador que vem ver-nos sabe que
vem oferecer-se a uma operação verdadeira,
onde não somente seu espírito, mas também
seus sentidos e sua carne estão em jogo”
(ARTAUD, 2004, p. 31).
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Este será um aspecto central de seus
escritos, quando escreve detalhadamente acerca
do Teatro da Crueldade seis anos depois: “O
público ficará sentado no meio da sala, na parte
de baixo, em cadeiras móveis que lhe permitirá
seguir o espetáculo que se desenvolverá à sua
volta” (ARTAUD, 2006, p.110). Desta forma,
Artaud reivindica um teatro que é antes de
tudo um acontecimento, no qual os agentes
envolvidos, sejam atores ou espectadores,
se façam presentes na cena, distanciando o
público da condição de voyeur, que é como ele
concebe o espectador do “repugnante teatro
moderno e francês” no qual se apresenta o
teatro psicológico:
Histórias de dinheiro, de angústias
por causa de dinheiro, de arrivismo
social, de agonias amorosas em que o
altruísmo nunca interfere, de sexualidades
polvilhadas de um erotismo sem mistérios
não são do domínio do teatro quando
são psicologia. Essas angústias, esse
estupro, esses cios diante dos quais somos
apenas voyeurs que se deleitam, acabam
em revolução e em azedume: é preciso
percebê-lo. (ARTAUD, 2006, p. 87)

Para Artaud, não se trata de fazer uma
nova estética teatral. Mas sim de, por meio de
um novo teatro, gerar um novo homem. Esse
seria o verdadeiro objetivo do teatro. O teatro e
a vida se encontrando no palco artaudiano: “É
preciso acreditar num sentido da vida renovado
pelo teatro, onde o homem impavidamente
torna-se o senhor daquilo que ainda não é, e
o faz nascer” (ARTAUD, 2006, p.8). Trata-se
então de uma visão da arte como meio de ação
sobre o mundo. O teatro como palco que faz
ressurgir um homem novo.
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Acreditando nessa capacidade do teatro,
Artaud afirma que:
O teatro é o único lugar do mundo
e o último meio de conjunto que nos resta
para alcançar diretamente o organismo
e, nos momentos de neurose e baixa
sensualidade como este em que estamos
mergulhados, para atacar essa baixa
sensualidade através dos meios físicos aos
quais ela não resistirá. (ARTAUD, 2006,
p. 91)

A realização do teatro passa a ser
vivida como uma verdadeira operação que
age diretamente no corpo, e intenta refazê-lo.
Trata-se de um projeto que “na verdade, não
é medicinal, e sim ontológico” (VIRMAUX,
2000, p. 16). O Teatro da Crueldade, que irá se
instaurar a partir de 1932 (quando é publicado
o primeiro Manifesto), traduz essa necessidade,
que é para Artaud o germe do teatro, de fazer
um acontecimento em cena, ou mesmo fazer da
cena um acontecimento, e não transpor fatias
recortadas do cotidiano corriqueiro do homem
para o palco, traduzindo seus pequenos conflitos
psicológicos. O teatro artaudiano ambiciona
por mais: “Precisamos antes de mais nada de
um teatro que nos desperte: nervos e coração”
(ARTAUD, 2006, p. 95). Artaud escreveu
insistentemente sobre a linguagem teatral e a
criação de uma nova linguagem, o que seria
uma das características fundamentais de sua
proposta.
Isso significa que, em vez de voltar
a textos considerados como definitivos e
sagrados, importa antes de tudo romper a
sujeição do teatro ao texto e reencontrar
a noção de uma espécie de linguagem
única, a meio caminho entre o gesto e o
pensamento. (ARTAUD, 2006, p.101)
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3
Referência à obra: Antonin
Artaud: o artesão do corpo sem
órgão, de Daniel Lins.

Esse limite entre vida e atuação, ação
e não representação, se fez presente durante
todos os momentos da existência de Artaud.
Uma existência que exigia da vida todas
as consequências que ela podia oferecer.
Transbordante em intensidades, Artaud-momo
explorava um caminho singular que nos conduz
ainda nos dias atuais a agenciar pensamentos
sobre toda uma existência, onde os corpos
obedecem aos comandos midiáticos e se
inserem nas rodas de engrenagens, massa pósmoderna midiatizada, estilhaçada 2.
De encontro a essa realidade, a crueldade
em Artaud se converte em ação dentro e fora
do palco, para além de uma vida esvaziada.
Artaud segue sendo o “Artesão do Corpo sem
Órgãos”3 , uma inventividade que perpassa o
sujeito, intentando construir seu roteiro com
o próprio corpo, e fazer dele mesmo estado de
experimentação constante.
É no teatro que esse ator par excellence
reiventa-se corpo, linguagem, vida, com
crueldade nos atos que extrapolam o espaço;
esse corpo saltimbanco que “dança às avessas”,
estrangula os órgãos que o sufocam; esses
que representam o “Julgamento de Deus”. O
corpo liberto “para além da dívida do juízo”,
experimentando Artaud: “Para acabar com
o juízo dos corpos”. Podemos dizer que
experimentar Artaud é realmente algo difícil.
Um desafio que contagia os atos em uma
convulsão criativa que contamina a carne, os
ossos, o espírito.
Durante o período da graduação em artes
cênicas, tive a oportunidade de montar uma
encenação baseada na proposta artaudiana
do fazer teatral. Posso afirmar que remontar
uma experiência cênica a partir da proposta
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do Teatro da Crueldade de Antonin Artaud
foi, no mínimo, um desafio. Fazendo das
palavras do próprio Artaud as minhas, eu diria
que: “‘teatro da crueldade’ quer dizer teatro
difícil e cruel antes de mais nada para mim
mesmo” (ARTAUD, 2006, p.89). No entanto, a
experiência com o Teatro da Crueldade foi sem
dúvida uma experiência criadora.
O primeiro desafio seria reunir um grupo
de pessoas dispostas a um fazer teatral livre,
uma criação intensiva que pudesse partir dos
escritos artaudianos sobre a cena. Enfrentar as
críticas (que foram muitas) daqueles que diziam
ser impossível uma estética da crueldade, uma
vez que o próprio criador desse teatro não
havia conseguido colocá-la em cena. Bem,
essas afirmativas de fato representam verdades
se não se amplia o sentido de cena e de teatro
como o duplo da vida, assim como Artaud
compreendeu e também exerceu. “O teatro / é
o estado, / o lugar, / o ponto, / onde se apreende
a anatomia humana, / e através dela se cura e
se rege a vida” (ARTAUD apud VIRMAUX,
2000, p. 325).
Para a formação do grupo, procurei
juntar pessoas que não tivessem experiências
anteriores com o teatro, evitando assim que se
repetissem “vícios de linguagem teatrais” e que
isso não fosse empecilho para a construção de
uma nova linguagem. Uma linguagem espacial,
própria do teatro. Que irá permiti-lo:
reencontrar
sua
verdadeira
linguagem, linguagem espacial, linguagem
de gestos, de atitudes, de expressões
e de mímica, linguagem de gritos e
onomatopeias, linguagem sonora, mas que
terá a mesma importância intelectual e
significação sensível que a linguagem das
palavras. (ARTAUD, 2004, p. 80)
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Nosso objetivo era, principalmente no que
tange ao uso de uma experimentação corpórea,
e portanto cênica, articulada pela invenção de
uma linguagem espacial, exaltada pelas forças
em ação, remetendo o uso do corpo a uma
busca de comunicação não representativa,
eminentemente afetiva, dir-se-ia intensiva.
Convidei, então, um grupo de pessoas para o
nosso primeiro encontro. Amigos com os quais
dividia discussões acerca da arte, da vida,
das questões sobre uma renovação do teatro,
posto que estávamos fartos da realidade teatral
que nos cercava. Sempre as mesmas coisas,
em sua maioria um arremedo de vida fatiada
sendo, linearmente, narrada em um palco que
nos mantinha inertes e inférteis na condição de
voyeurs diante de uma experiência teatral que
mais parecia uma cena de novela.
Minhas ideias que estavam pré-definidas
já começaram a se diluir. Do grupo de sete
pessoas, apenas três eram “virgens” de teatro.
No entanto, a experiência que iniciávamos ali
era única para todo o grupo, inclusive para
quem já tinha tido algum tipo de experiência
com a prática de atuar. Até porque o grupo não
estava sendo montado para atuar ou representar
um texto, antes de tudo estava convidado a
vivenciar, coletivamente, uma experiência
cênica que era um zigoto pronto para
desenvolver-se. A experiência com o Teatro
da Crueldade foi sem dúvida uma experiência
criadora. Partimos de um ponto em conjunto e,
no percurso, os caminhos foram nos levando a
outros (até então desconhecidos).
Para a montagem da cena foi escolhida a
temática: A fragmentação do corpo-linguagem
na pós-modernidade, pois acreditamos ser
essa uma problemática que agita as discussões
contemporâneas, e para Artaud: “O Teatro
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Em algumas traduções “Para
acabar com o julgamento de Deus”.
Preferimos a palavra juízo, pois
abria possibilidades para outra
leitura.

da Crueldade escolherá assuntos e temas
que respondam à agitação e à inquietude
características de nossa época” (ARTAUD,
2006, p. 143). O nome de nosso experimento
foi: Para acabar com o juízo dos corpos. Posto
que fazia referência ao texto Para acabar com
o juízo de Deus4 , um dos textos que foram
utilizados na construção cênica. Além desse,
também trabalhamos com outro texto de
Artaud: Heliogábalo, ou o anarquista coroado.
No entanto, os textos apareceram ao longo da
cena de forma diluída, pois, concordamos com
Artaud quando esclarece que os textos não
podem ser a clausura do teatro, mas elementos
que compõem a cena, não como eixo central,
mas que pudéssemos nos utilizar deles como um
elemento a mais na construção do experimento.
O texto foi se inserindo no decorrer dos
jogos que fazíamos em nossos encontros. De
maneira que assumimos uma “atitude canibal
com o texto literário” (MARTINS, 2004,
p.95), jogando com o texto, ressignificando-o.
O jogo se fez presente na construção de cada
movimento, as ideias iam surgindo a partir
das vivências lúdicas que tínhamos, e o grupo
encontrava-se cada vez mais prenhe de criações.
A recusa textocêntrica foi uma
preocupação em Artaud desde os seus primeiros
escritos até a revelação que lhe é dada por meio
do Teatro de Bali. Nessa experiência, Artaud
compreende a sujeição do teatro ao texto como
uma morte simbólica da arte cênica, ou seja, a
arte da cena que se desenvolve no espaço e em
movimento.
A revelação do Teatro de Bali foi
nos fornecer do teatro uma ideia física e
não verbal, na qual o teatro está contido
nos limites de tudo o que pode acontecer
numa cena, independentemente do texto
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escrito, ao passo que o teatro tal como o
concebemos no Ocidente está ligado ao
texto e por ele limitado. (ARTAUD, 2006,
p. 75)

A partir desse entendimento, buscamos
trabalhar as construções cênicas com
movimentos do corpo e da voz, brincando com
as possibilidades criadoras do som, explorando
suas qualidades sonoras em intensidade, altura,
duração e timbre e transpondo às palavras
significados outros para além de interpretações
lexicais. Os encontros foram verdadeiros
momentos de criação coletiva. Ao longo do
processo, já éramos um grupo de oito pessoas,
experimentadores, com o desafio constante de
desconstruir a linguagem para fazê-la saltar
das palavras. Eu queria os corpos, corpos nus,
mostrando a verdade, vontade, força, fragilidade,
capacidade, medo, insegurança, a voz do corpo,
o gesto, o ritmo... Os corpos desenhando-se no
espaço. Desenhando a multiplicidade de corpos,
fragmentados, diluídos...
Foi essa a busca! A nossa busca... E isso
se traduzia na maneira como os corpos foram
organizados (ou desorganizados) no espaço,
na escolha do figurino, na incidência da luz,
nos sons emitidos, na disposição do público
no local. O espaço utilizado propiciava uma
disposição do público bem como Artaud havia
preconizado. E que, no entanto, não foi por
ele utilizado em sua apresentação teatral, que
foi o caso da montagem Os Cenci. Como já
foi dito, para que esse projeto pudesse existir,
foi necessário Artaud ceder em suas ideias
iniciais, nas quais ele preconizava novos meios
de utilização da cena, para que pudesse haver
patrocínios que garantissem a realização do
espetáculo. Além da concepção do espaço, a
sonoplastia, a iluminação, todos os elementos
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cênicos se preocupavam em não apenas
servirem de adereços da cena, mas, de compor
uma nova linguagem em que os elementos
confluem, gerando assim um movimento
híbrido no experimento.
No ‘teatro da crueldade’ o
espectador fica no meio, enquanto o
espetáculo o envolve. Nesse espetáculo
a sonorização é constante: os sons, os
ruídos, os gritos são buscados primeiro na
sua qualidade vibratória e, a seguir, pelo
que representam. (ARTAUD, 2006, p. 92)

Não havia cadeiras. No teatro, havia
tapetes no chão que sugeriam o espaço onde
os espectadores deveriam sentar. A cena se
desenvolveria em torno dos tapetes. Os focos
de luz eram voltados para eles. Antes de
chegar à sala de teatro, o público teria que
passar necessariamente por um labirinto. Ao
final do processo, já tínhamos algumas coisas
delineadas. A encenação dividia-se em quadros:
Primeiro quadro: o labirinto
O labirinto significava a perda, busca,
multiplicidade de corpos-sujeitos, fractal. A
construção do labirinto foi coletiva. Nos tecidos
que compunham as paredes estavam escritas
sensações, poesias, glossopoieses, tanto dos
integrantes do grupo, quanto dos amigos que
passaram por nós e deixaram sua colaboração.
Dentro do labirinto, algumas figuras: 1ª – o
tocador de flauta. Essa figura se encarregava de
realizar uma sonoplastia onírica, por meio da
flauta doce, porém com notas desencontradas e
que se confundiam com a voz da segunda figura
que compunha o labirinto, a menina-bailarina. A
2ª figura do labirinto era uma criança-bailarina
de olhos vendados, cantando uma música

57
5

Stela do Patrocínio foi uma
descoberta que surgiu ao longo do
processo. Trata-se de uma mulher
que, aos vinte e um anos de idade,
é levada a um hospital psiquiátrico,
onde viveu interna até os 47 anos
de idade. Durante o movimento de
Reforma Psiquiátrica, um grupo
de estagiárias descobrem em Stela
sua poesia, registrando-a em fitas
cassetes. Em 2001, suas poesias
são reunidas pela pesquisadora
Viviane Mosé, que relaciona a
força poética dos escritos de Stela
com Artaud, ao passo que acende
mais uma vez a discussão entre
linguagem e loucura.

que era uma letra de uma poesia de Stela do
Patrocínio5 sobre a melodia de uma cantiga de
roda. (Tanto a poesia da Stela quanto a cantiga
de roda surgiram das nossas vivências e foram
trazidas por integrantes do grupo).
3ª – A beata alienada. Apresenta a figura
de uma mulher rezando, diante de uma TV
ligada em tempo real no canal da Rede Globo de
Televisão. Para cruzar o labirinto, era necessário
passar por cima dessa figura que se instalava
impedindo a passagem dos espectadores. A
atriz representava uma beata alienada que
assistia à novela ajoelhada diante da televisão,
ao mesmo tempo em que rezava um terço
envolto em seu pescoço. Por último, uma figura
mascarada recitando um verso de Fernando
Pessoa envolvia as pessoas que iam entrando
com um barbante, a partir de uma partitura
corporal criada durante os jogos nos momentos
de oficinas. Enquanto repetia o movimento,
a atriz falava: “A realidade é sempre mais ou
menos aquilo que nós queremos” (Fernando
Pessoa), utilizando variações modulares da voz
e repetições de sílabas, desconstruindo a frase
de modo que o texto não era simplesmente
narrado, porém codificado pela atriz.
Segundo quadro: Heliogábalo – ou o
anarquista coroado
Ao passar pelo labirinto, o público se
dirigia aos tapetes e, em seguida, iniciava-se o
jogo com o texto Heliogábalo ou o anarquista
coroado. Dentro da sala, uma atriz suspensa
por cordas, lançava gritos enquanto os outros
atores se arrastavam pelo chão. Esses gestos
preconizavam a entrada de Heliogábalo. O
texto foi ressignificado pelo grupo, que fez um
jogo com a plateia, na tentativa de fazer com
que as palavras fossem para além do verbo,
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tocando, literalmente na carne dos que se
faziam presentes.
Terceiro quadro: Poesias da Stela do
Patrocínio e João Gilberto Noll
Tínhamos a intenção de brincar com
as luzes num jogo que envolvesse o público.
A poesia de Stela entrou primeiro, com uma
gravação que fizemos em um estúdio, as vozes
se encontravam causando uma sensação de
desencontros. Nesse momento, acendiam-se
focos de luzes que iluminavam os espectadores
sentados no chão, sobre tapetes, espalhados
pelo centro da sala – cada tapete comportava
uma média de três pessoas. A nossa pretensão
era que o experimento tivesse um número
limitado de pessoas compondo a plateia,
viabilizando a nossa proposta de interagir com o
público corporalmente, porém, no dia de nossa
apresentação, formou-se uma fila com quase
o dobro do que esperávamos. Resolvemos,
então, permitir que todos entrassem, porém,
só alguns ficaram nos tapetes, os demais se
espalharam pela lateral do Teatro Laboratório
Jesiel Figueiredo (onde nos apresentamos),
desvirtuando parcialmente nossa intenção. Em
outro momento, a poesia de João Gilberto era
dita por um ator agarrado às cordas no centro
da sala.
Quarto quadro: Para acabar com o
julgamento de Deus
Esse quadro foi construído a partir de
jogos no espaço com a utilização dos praticáveis
(blocos móveis que formam o palco). Os atores,
espalhados pelos praticáveis, apresentaram
partes do texto Para acabar com o julgamento
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6

Cf. ARTAUD, Antonin. O teatro e
seu duplo. 3 ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2006. p. 142.

de Deus. Usamos vários recursos para traduzir
a poética artaudiana no espaço, dentre eles, a
repetição (fala e movimento) e modulações
particulares da voz – procedimentos destacados
por Artaud em O teatro e seu duplo6 .
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Linguagem em som, marcas
e movimento

De ouvidos (e olhos) bem
abertos: “vendo” música em
tudo!
A linguagem musical e algumas
possibilidades de diálogos com outras
linguagens: A experiência d’Os Poetas Elétricos.
Carito
(ABERTURA:
EXIBIÇÃO
DO
VIDEOCLIPE “PALARVEANDO” D’OS
POETAS ELÉTRICOS.)
INTRODUÇÃO: se perder para se
achar!
Já dizia um professor meu da pósgraduação de arquitetura em Madri, nos anos
1980, que a pessoa só começa a conhecer
uma cidade quando se perde nela. Então, me
permitam eu me perder um pouco aqui com
vocês nessa palestra, que eu prefiro chamar
de “divagações sobre possibilidades”, já que
falar sobre linguagem musical nos permite
abordagens infinitas. E como não sou professor,
vou falar um pouco do que penso a respeito do
assunto de acordo com a minha experiência,
especificamente a minha experiência no grupo
“Os Poetas Elétricos”.
Antes de falar especificamente sobre a
experiência d’Os Poetas Elétricos em misturar a
linguagem musical com outras linguagens, vou
falar sobre algumas coisas aparentemente soltas,
citar alguns fatos, contar algumas histórias,
alguns fragmentos, que eu acho interessantes
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para provocar a percepção dessa necessidade
de um entendimento mais holístico, mais aberto
sobre as artes, e da possibilidade de um maior
diálogo.
FRAGMENTOS:
1. O que é linguagem? O que é música?
Mora na filosofia!
Pedi ajuda aos universitários, digo: aos
professores universitários, especificamente
ao meu amigo Pablo Capistrano – professor
universitário, filósofo, escritor e roqueiro! Para
Pablo: “a linguagem não é apenas um ‘veiculo
para a comunicação’, a linguagem cria o mundo,
nosso mundo, um mundo de linguagem porque
só há mundo onde há linguagem (qualquer tipo
de linguagem)”.
Já Beth Camargo, no seu texto “Uma
visão antropológica e filosófica da arte musical”
(extraído da sua dissertação de mestrado), vê a
música como:
• Linguagem
• Técnica
• Ciência humana
• Arte
Mas de todas as definições sobre música, a
que mais gosto é a do percussionista Eder Rocha,
que foi integrante da banda pernambucana
Mestre Ambrósio. Também conhecido como
Fofão, ele tocou comigo na banda de rock
Modus Vivendi, da qual fiz parte nos anos 1980
e 1990 em Natal. Certa vez, ao ser entrevistado
por uma rede de televisão potiguar sobre “o que
é música”, Fofão respondeu:
- Música é alma!
Acho que foi aqui mesmo nesta
universidade, no auditório da Reitoria, que
escutei uma frase também muito interessante
do poeta Décio Pignatari durante uma palestra.
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Ele disse mais ou menos assim: “Podemos
enriquecer mais nossa área com outras
áreas, do que com nossa própria área”. Daí
porque fui buscar o conceito de linguagem
musical na filosofia. Até porque, segundo o
professor Geordano Valente, “a filosofia é o
princípio de tudo”. E “um dado curioso dos
movimentos vanguardistas do século 20 é o
fato de normalmente terem origem em idéias
filosóficas”. E como quero falar sobre música
de forma ampla, solta, livre, subjetiva, falando
um pouco também sobre outras linguagens
artísticas, não poderia deixar de falar sobre
vanguarda. E sobre as vanguardas estéticas – os
movimentos artísticos que aconteceram entre
as duas grandes guerras, como o cubismo de
Picasso, o surrealismo de Magritte... Enfim,
sobre os pioneiros das transformações artísticas
que marcariam a arte moderna. Sobre ter uma
visão mais aberta das coisas.
O pensamento de vanguarda, a visão
aberta das coisas... tudo isso influencia o
trabalho d’Os Poetas Elétricos do qual faço
parte juntamente com o guitarrista e multiinstrumentista Edu Gomez. E essa minha
simpatia para com a vanguarda vem de muito
tempo. Vejamos nosso próximo fragmento.
2. Uma aula da saudade: Meu
primeiro projeto de arquitetura!
Meu primeiro projeto de arquitetura
quando formado foi o de uma aula da saudade.
Minha turma me convidou para ser o orador,
e na aula da saudade eu disse: este é o meu
primeiro projeto de arquitetura - o projeto da
aula da saudade! Assim sinto tudo, de uma
forma mais ampla.
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3. Arquitetura e cinema: a paisagem é
um cenário do tamanho do mundo!
O arquiteto Oscar Niemeyer disse que “o
mais importante na arquitetura são os espaços
vazios”.
Essa frase fortalece ainda mais a história
a seguir.
Quando o cinema surgiu, trouxe para
esse mundo novo os cenógrafos que vinham
da tradição do teatro. Um famoso e respeitado
cenógrafo de teatro foi então convidado para
trabalhar em um filme. As locações estavam
acontecendo numa região desértica dos Estados
Unidos, de grandes e infinitas montanhas. Outro
profissional da arquitetura cenográfica, discípulo
do famoso cenógrafo, não acreditou que ele
tinha se rendido à “arte menor” do cinema.
Não acreditou que o amigo tinha se tornado um
traidor do teatro. E foi então conferir a notícia
in loco. Diante de uma intrigante pergunta um
tanto purista feita ao famoso cenógrafo, sobre
como ele estava se sentindo com aquela nova
linguagem, o famoso cenógrafo respondeu ao
velho amigo:
- Vê aquela montanha? Eu agora posso
trabalhar com um cenário do tamanho do
mundo!
4. Magritte: O quadro que mostra
um cachimbo com os dizeres: Isto não é um
cachimbo.
Apaixonei-me pelas metáforas do
surrealismo de Magritte, principalmente o
quadro-provocação “Isto não é um cachimbo”.
E o cachimbo lá, bem desenhadinho, mas não
sendo cachimbo e sim apenas a representação
de um cachimbo na pintura.
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Isto não é um cachimbo (René Magritte, 1928/29)

5. Paul Gauguin: o quadro “O Cavalo
Branco” (onde ele mostra um cavalo verde)
e “com quantas catedrais se faz ‘A Catedral
de Rouen’ de Monet”.
Segundo o professor Geordano Valente:
“O desenvolvimento das vanguardas europeias
do século 20 está intimamente relacionado
com os artistas da geração anterior, que
abriram caminho para as gerações seguintes.
Os Impressionistas, os Pós-Impressionistas e
até mesmo os Realistas foram os verdadeiros
pioneiros das transformações artísticas que
marcariam a arte moderna”.
Cresci vendo os impressionistas e pósimpressionistas na sala de jantar. Minha mãe
tinha réplicas de quadros que para mim se
tornaram emblemáticos, como “O Cavalo
Branco”, que era todo verde por causa das
folhagens. E claro que isso me influenciou
desde cedo para a quebra de paradigmas, ou no
mínimo para procurar ver sempre algo mais nas
coisas.
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O Cavalo Branco (Paul Gauguin, 1898)

Cor é luz. Por isso o cavalo branco
aparece verde. E para dar mais um exemplo
dessa espetacular visão impressionista, vou
citar a série de quadros que Monet fez sobre “A
Catedral de Rouen”.
- O que está fazendo?
- Só olhando como a luz muda.
(Diálogo de “Down By Law” – filme de
Jim Jarmusch)
***
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A Catedral de Rouen (de Claude Monet)
em vários horários e pontos de vista diferentes:

As cores se modificam conforme a luz.

As influências que a luz exerce sobre a percepção
da realidade.

“Percepção é realidade”
(Friedrich Nietzsche)
“A imaginação tem a chave da realidade”
(Davino Ribeiro de Sena)
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6. Picasso, John Cage e Arrigo Barnabé: desconstruindo tudo.
Picasso e o cubismo: cinema na pintura.

Retrato de Dora Maar
“A Arte Cubista rebela-se contra as limitações
que a perspectiva impôs. A arte de Pablo Picasso mostra
uma rejeição desobstruída pela perspectiva, com rostos
de mulheres vistos simultaneamente de diversos ângulos.
As pinturas de Picasso mostram perspectivas múltiplas,
como se fossem pintadas por alguém da quarta dimensão,
capazes de ver simultaneamente todas as perspectivas.”

Segundo o professor Geordano Valente:
“O pintor Cubista representa simultaneamente
na tela, vários aspectos de um mesmo objeto
(Simultaneísme: a representação de vários
aspectos de um objeto na mesma tela; forma
de expressão poética que procura exprimir a
multitude fazendo falar ao mesmo tempo, no
poema, várias vozes misturadas com os ruídos do
mundo; é também uma técnica cinematográfica
e de romance), ou seja, representa aquilo que
conhece ou entende ser o objeto, e não apenas a
imagem óptica desse objeto.”
Vi uma exposição de Picasso em Madri,
e fiquei ainda mais fã do cara que desconstruiu
tudo, que quis inserir o conceito da quarta
dimensão nas telas, do tempo, como uma
película de cinema dissecada, do cara que podia
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pintar igual a Da Vinci, mas quis inventar sua
própria onda.
- John Cage: a música do silêncio.
Uma referência fundamental em termos
de experimentalismo musical é o compositor e
escritor norte-americano John Cage (nasceu em
1912 e faleceu em 1992).
Com seu trabalho, pesquisando silêncio
e ruído, “John Cage insistia que tudo o que
estamos acostumados a ouvir e chamar de
música não é necessariamente assim” .
Cage eleva o barulho-ruído e o silêncio ao
status de música. Ele buscou novas estruturas
musicais até perceber que não precisava delas.
O poeta brasileiro Augusto de Campos define
Cage como um músico-poeta-pintor. Em
“Paisagem Imaginária nº 4”, de 1951, Cage
reuniu 24 aparelhos de rádio ligados, aleatória
e simultaneamente, por doze executantes. Cage
tem muitos trabalhos no mínimo curiosos.
Segundo Ricardo Bittencourt:
“O mais conhecido deles é uma peça para
piano intitulada 4’33” (lê-se quatro minutos e
33 segundos). Músicas tradicionais possuem
partituras que intercalam notas, de diferentes
durações, com pausas. Por outro lado, 4’33”
é uma música que não possui nenhuma nota,
sendo composta inteiramente por pausas!
Na primeira apresentação pública dessa
obra, o pianista convidado para interpretar a
peça entrou no palco, abriu a tampa do piano,
e ficou parado; interrompendo o silêncio
ocasionalmente apenas para mudar a página da
partitura (afinal, ele estava acompanhando as
pausas). Ocasionalmente, ele fechava e abria
novamente a tampa do piano, para indicar um
novo movimento da música.
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O público inicialmente ficou quieto para
tentar entender o que estava acontecendo. Após
um tempo começaram a surgir os cochichos, as
conversas, e então os protestos daqueles que se
sentiam lesados por terem pago para não ouvir
nada!
O nome da música, 4’33” foi o tempo
máximo que o público conseguiu ouvir o
silêncio sem reclamar.
Mais tarde, o autor explicaria que 4’33”
não é uma música composta apenas de silêncio.
A música, na verdade, era formada pelos sons
ambientes dentro do teatro. Ou seja, 4’33” é
uma música única, pois é diferente toda vez
que é apresentada; e atinge o atual ideal de
interatividade, onde o próprio público faz os
barulhos de que ela é formada.
Para testar os limites de sua criação, Cage
ouviu sua criação dentro uma câmera anecoica,
que é uma sala construída de tal modo a
cancelar todos os ruídos ambientes. Ainda
assim, Cage não ouviu o silêncio absoluto. Ele
ainda conseguia ouvir um barulho: o ruído do
próprio coração. Ou seja, em sua forma mais
pura, 4’33” é uma música formada apenas por
ritmo.”

Partitura original de 4’33”
- Arrigo Barnabé: teatro na música.
Assim como John Cage e Picasso,
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Arrigo Barnabé (um profundo conhecedor
de música clássica) também resolveu fazer
sua própria onda. Sempre na fronteira entre o
erudito contemporâneo e o popular, Arrigo tem
como principal característica de composição o
dodecafonismo. O dodecafonismo é um sistema
diferente de organização de notas musicais
criada na década de 1920 pelo compositor
austríaco Schoenberg (que foi professor de
John Cage). Arrigo introduziu esse sistema
na música popular brasileira. Arrigo Barnabé,
músico extremamente original e experimental,
também é muito influenciado pela linguagem
teatral, sendo, inclusive, também ator. Foi
pioneiro na chamada “Vanguarda Paulistana”
nos anos 1980 no Brasil, juntamente com Itamar
Assumpção e outros músicos.
7. Cinema e música: Ennio Morricone
– “Era uma vez no oeste” (e era uma vez uma
trilha sonora convencional).
Assistindo aos Extras do DVD do filme
“Era uma vez no oeste”, clássico do faroeste
italiano de Sérgio Leone, fiz algumas anotações:
- A trilha sonora de toda a sequência inicial
do filme é feita com sons naturais amplificados.
Portas que rangem, barulho de porta de metal,
passarinhos, o barulho que o ator faz para o
passarinho, as botas na areia, o assovio do
vento, e sobretudo o ranger do moinho. Ele
range durante toda a cena. Havia um tema
do Ennio Morricone para a abertura, mas ela
foi substituída por uma trilha usando sons
naturais, como uma obra de arte performática.
Um balé executado ao som de ruídos comuns.
A trilha lembra as experiências de Morricone
com música de vanguarda, baseada nos
experimentais musicais de John Cage: todo
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som natural é música, dependendo do contexto.
- O rosto das pessoas são paisagens.
- Para cada personagem Ennio
Morricone fez uma música-tema. Cada vez
que um personagem aparece, aparece também
sua música expressando a personalidade e
intensidade do personagem.
8. Música no teatro: música é cenário!
Vou falar sobre isso apenas para ilustrar
ainda mais o poder da música. Mas não
preciso me alongar muito nesse tópico: como
no cinema, a música no teatro intensifica as
emoções, serve de marcação, entre tantas outras
possibilidades de utilização, e pode chegar
a experiências radicais onde o cenário pode
ser simplesmente substituído pelo som - por
exemplo: em um palco vazio, o som de buzinas
e barulhos de carros pode representar o trânsito
de uma cidade. Somente para mostrar mais um
link natural entre essas linguagens.
9. Música e poesia: alguns conceitos
sem preconceitos.
Dentre os artistas que fazem um trabalho
mais voltado, digamos, para “o som da palavra”,
temos atuando em âmbito nacional os nomes de
Arnaldo Antunes, Cid Campos, José Miguel
Wisnick, Jorge Mautner, Tom Zé e Walter
Franco, entre outros experimentalistas, como
o estudioso Philadelpho Menezes. Philadelpho
Menezes foi professor do programa de pósgraduação em comunicação e semiótica da
PUC/SP. Morreu em um acidente de carro,
em 23 de julho de 2000. Entre vários eventos
que produziu, organizou a sala especial Poesia
Sonora do evento Arte Tecnologia, promovido
pelo Itaú Cultural, São Paulo, em 1997.
Sobre a mistura da música com a poesia,
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existem vários conceitos que nos ajudam a
entender de forma mais sistematizada algumas
possibilidades de diálogo entre o som e a
palavra, como:
• Poesia sonora: Segundo Philadelpho
Menezes, “Poesia sonora pode ter várias
definições e manifestações. Mas alguns pontos
são comuns em qualquer de suas vertentes.
Primeiramente, ela é um tipo de poesia oral,
mas associado a uma característica especial: ela
é essencialmente experimental. Isso significa
que a poesia sonora se distancia claramente
da poesia declamada”. Na poesia sonora,
“entram o humor, as técnicas fonéticas, o
rumorismo, a utilização de meios tecnológicos.
Por consequência, a poesia sonora se distancia
da ideia de texto: o poema sonoro nunca é um
texto lido oralmente, por mais que um texto
se pretenda experimental enquanto discurso
verbal. A poesia sonora parte da ideia de que
a poesia nasce antes do texto e do discurso e
não depende dele para existir. Ela se cria com
certas conjunções sonoras (sendo a palavra
apenas um de seus elementos possíveis) que,
organizadas numa certa ordem, exprimem
conceitos, sensações e impressões. Portanto,
não se deve confundir poesia sonora com poesia
musicada ou musicalização de poemas (sejam
estes em forma de verso ou mesmo poemas
visuais), porque os sons não entram no poema
sonoro com a função que possuem na música:
não apresentam problemas de combinação
com um texto (porque não há texto), nem de
harmonia, nem de desenvolvimento melódico.
A vinculação histórica da poesia sonora é com
a poesia fonética das vanguardas futuristas e
dadaístas do início do século.”
• Poesia declamada: “Reproduz as
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formas tradicionais de declamação emotiva e
lírica, teatral e dramática do texto.”
• Poesia musicada: Temos vários
artistas que utilizam esse recurso, como Fagner
(que musicou poemas de Cecília Meirelles), e o
potiguar Mirabô Dantas (que musicou poemas
de Zila Mamede e Auta de Souza, entre outros).
10. A experiência d’Os Poetas Elétricos
– “O vazio fértil”: misturando tudo!
N’Os Poetas Elétricos, todos esses
conceitos estão misturados de forma espontânea
e intuitiva, sem preconceitos: poesia sonora,
poesia declamada, poesia musicada, poesia
concreta, música experimental, música
eletrônica, banda orgânica, etc. Para mim, todas
essas linguagens estão interligadas: a arquitetura,
a poesia, a música, o cinema, o vídeo, o teatro,
a pintura, a performance... A construção no
espaço, diálogos e respirações, jogos de
palavras, de formas, de volumes, cores, preto &
branco, luz e sombra, o movimento de câmera,
o movimento da palavra, ritmo, modulação,
planos e contraplanos, pontos e contrapontos,
protagonistas e coadjuvantes, e coisas que ainda
não têm nome, coisas inventadas, palavras
inventadas, a palavra-imagem, o som do
silêncio... e “sentir que o resumo é de cada um”.
Qual a meta? A metalinguagem, por exemplo.
O que me interessa é a multilinguagem, a
pluralidade, a experimentação, correr o risco,
brincar com fogo, nos queimar de criação.
Somos experimentais, estamos sempre sujeitos
a novos verbos, a mudar de estilo e estalo,
mais subjetivos que objetivos, experimentando
também diversas formas de composição,
gravação e apresentação.
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(APRESENTAÇÃO
DO
VIDEO
“ESTIRADO NO ESTIRÂNCIO” D’OS
POETAS ELÉTRICOS.)
CONCLUSÃO:
Então é isso, como diz a frase de
Bachelard: “O Sonho é mais forte do que a
experiência”. Então, para mim, O SONHO
é a grande linguagem musical. SONHAR
através da música em diálogo livre com outras
linguagens artísticas.
Obrigado!
A Arte não é a verdade. A Arte é uma mentira que
nos ensina a compreender a verdade.

Picasso

CARLOS CAVALCANTI - CARITO. Músico, compositor, poeta, integrante do grupo Os Poetas
Elétricos, arquiteto formado pela UFRN, pós-graduado em Teoria e História da Arquitetura pela
Universidade Politécnica de Madri – Espanha, com especialização em Ensino de Arte pela UFRN.
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Linguagem em som, marcas
e movimento

Meu corpo é minha
mídia, minha moda é minha
linguagem
Agda Aquino

1

BARTHES, Roland. Sistema
da moda. São Paulo: Companhia
Editora Nacional, Editora da
Universidade de São Paulo, 2005.

Desde que o homem existe, a vestimenta
é forma de interação social. Nas sociedades
mais primitivas, a utilização de peças simples,
como cocares ou até mesmo pinturas no corpo,
tinha essa função distintiva. Na sociedade
contemporânea, a pulverização de tribos urbanas
e de grupos elevou a moda a um patamar ainda
mais importante nessa função de expressar
gosto, de dizer a que grupo (ou grupos) pertence.
Moda é identidade. A forma de vestir serve para
identificar e distinguir. Sempre existiu moda,
sempre existiu modismo, e a confusão entre
moda e modismo é uma constante. É comum
a confusão entre os termos. Da mesma forma
que se confunde consumo com o consumismo,
não se faz a distinção entre moda e modismo.
Modismo é aplicado à moda cíclica, tendências
que mudam de tempos em tempos. Moda é mais
ampla, abrange a indumentária, os estilos e os
modismos ou tendências de moda.
Moda é um sistema de signos, porque
transmite um significado. O semiólogo francês
Roland Barthes1 foi o primeiro a tratar a moda
como um sistema de signos convencionados.
Uma linguagem capaz de comunicar ideias
e sentimentos pela seleção e combinação de
peças do vestuário e de adornos, constituindo
uma fala, um discurso, um texto. Vestir o corpo
produz significação. A moda pode ser usada para
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2

LIPOVETSKY, Gilles. Império
do efêmero: a moda e seu destino
nas sociedades modernas. São
Paulo: Companhia das Letras,
1989.

3

<http://www.ibmoda.com.br>

indicar ou definir os papéis sociais que as pessoas
têm e pode ainda ser entendida como sinais de
que certa pessoa exerce um determinado papel
e por essa razão espera-se dela que se comporte
de uma maneira específica. A roupa não veste
um suporte vazio. Veste o corpo. Carregado de
sentido na sua malha de orientações, o corpo
interage com as direções da roupa que, por sua
vez, atuam como seus direcionamentos. São
sentidos que se complementam e juntos formam
um significado único.
Moda é muito mais que modismo. Moda
não é apenas roupa. Equivoca-se quem pensa
assim. Moda também é acessório, bolsa, brinco,
anel, pulseira, sapato, véu, cinto, maquiagem,
pintura, corte e pintura de cabelo. Moda é
adorno de todos os tipos. É um conjunto que
forma um sistema expressivo. O filósofo
francês Gilles Lipovetsky2 , no seu ensaio
O império do efêmero, define a moda como
sendo “um dispositivo social caracterizado
por uma temporalidade particularmente breve,
por reviravoltas mais ou menos fantasiosas,
podendo, por isso, afetar esferas muito diversas
da vida coletiva.” Um pouco do que se lerá
aqui, ao expor o mercado da moda, a moda
em números, uma indústria em ascensão;
explicando o que é tendência e a moda jovem, a
moda sempre feita de juventude; e, por fim, um
passeio pela moda a partir da música, ícones
que lançaram moda e estilo.
Mercado da moda
Alguns dados desmistificam a nãoimportância e a efemeridade da indústria da
moda. É o segundo setor que mais cresce
no Brasil, perde apenas para a construção
civil. Segundo dados do Instituto Brasileiro
de Moda3 , por ano o setor gera 50 bilhões
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de dólares e emprega mais de 1,65 bilhões
de pessoas. E há espaço para crescimento.
Sobram vagas, por falta de quem as assumam,
principalmente, para as funções de costureiros,
montadores e modelistas. As universidades
já descobriram o potencial desse mercado e
transformaram o Brasil no país com o maior
número de cursos de graduação em moda e
estilismo. Aproximadamente quarenta cursos
ao todo. Isso sem falar nas centenas de cursos
técnicos e profissionalizantes que existem. Mas
nem só de estilistas é feita a moda. O trabalho
envolve outros profissionais, como modelistas,
fotógrafos, stylists, jornalistas, figurinistas,
consultores de imagem, engenheiros têxteis,
vitrinistas, beauty artists (maquiadores e
cabeleireiros), modelos. Profissionais que
transformam as tendências de moda em trabalho
e geração de renda.
Tendência
Vários fatores indicam quais modismos
aparecerão e em quais deles o mercado irá
investir. A indústria têxtil investe em tecidos
tecnológicos, cores e produtos, e os grandes
estilistas do mundo pensam em temas para as
coleções. A principal inspiração está nas ruas.
As tendências nascem e morrem nas ruas. No
que as pessoas estão usando, nos momentos
que estão vivendo, na cultura, na sociedade, na
economia. A moda é inteiramente associada ao
momento social em que se vive, é um reflexo
da vida em sociedade. É no ciclo da moda
industrial, nas ruas e no que as pessoas vestem
que os estilistas buscam as inspirações para
revigorar as tendências e dar frescor às novas
coleções. Mas se engana quem ainda pensa que
as pessoas consomem as tendências sem senso
crítico, sem levar em conta o gosto pessoal, sem
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ressignificar a moda e criar figurinos próprios.
Apesar de ser praticamente impossível fugir
das tendências, principalmente para quem não
tem tempo nem aptidão para fazer as próprias
vestimentas. A forma como os indivíduos se
apropriam daquilo que compram e o discurso
que constroem com as “palavras” da vestimenta
é muito pessoal.
Moda jovem
A valorização do jovem pela cultura
contemporânea colaborou para a fortificação
da moda cíclica. Mudanças a cada estação e
a cada ano das tendências de moda levaram
os indivíduos a seguir a moda de cada época.
Cinema, jornal, revista, televisão e internet
colaboram com a divulgação dos estilos e das
tendências. No século XVIII, por exemplo, as
crianças e os jovens se vestiam exatamente da
mesma forma dos mais velhos. Eram adultos
em miniatura. No século XIX, se contrapondo
aos pais e assumindo novos modos de agir, os
jovens fizeram o seu guarda-roupa, influência
que mudou a moda de forma direta. A eterna
juventude se tornou símbolo de desejo,
ideal estético e de modo de vida. Todas as
idades passaram a querer ser jovens. Música,
comportamento e vestimenta passaram a
ocupar lugar de destaque na sociedade. E é
assim até hoje. Por isso, não é de surpreender
que as novas tendências de moda sejam sempre
lideradas pelos grupos jovens de cada geração.
Um breve histórico pode exemplificar como a
juventude ao longo do tempo transformou seu
modo de vestir, expressando em discursos, em
linguagem, em texto e em referencial estético.
Num breve passeio pela moda das
juventudes do século passado a partir dos anos
1950, fica fácil compreender e exemplificar
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como os grupos (ou tribos) se utilizaram dos
artifícios da vestimenta para se expressar. Com
o fim da Segunda Guerra Mundial, Christian
Dior criou o New Look, um visual extravagante,
sensual, que utilizava muito tecido e era repleto
de glamour. Com isso, ele queria dizer que
os tempos difíceis acabaram com o fim da
guerra. Foi também nesse período que surgiram
alguns dos primeiros grandes ícones da beleza
midiatizada, entre eles a sensual Marilyn
Monroe, o roqueiro Elvis Presley e o ator James
Dean, que ajudaram a fixar o papel da juventude
como emissor de tendências de moda. A calça
jeans (ainda chamada de calça de brim) e a
camiseta passam a fazer parte do guarda-roupa
das juventudes por todo o mundo ocidental.
Percurso da moda
Anos 1960. A moda segue com a
revolução sexual, marcada pela invenção da
pílula anticoncepcional. Tempo da psicoledia,
do movimento “paz e amor”, das drogas. Tudo
isso refletido na roupa. O movimento Black
Power nos Estados Unidos, roupas feitas à
mão, com couro, franjas e referências estéticas
que remetiam aos indígenas são os elemento
de base para o movimento (e para a moda)
hippie. Cores vibrantes, tecidos diferentes,
técnicas simples de modelagem, pintura e
costura. Tendência que marcou época e ainda
é revisitada em coleções contemporâneas. A
comportada Jovem Guarda, que massificou
o uso da minissaia; os Beatles, ensinaram um
visual arrumadinho inglês; os vanguardistas
do Tropicalismo adotaram uma estética hippie,
ligada à natureza e à não-padronização, uma
apologia à liberdade de escolha. Nos anos 1970,
as cores explodiram na efervescência da disco
music, nos Embalos de um Sábado à Noite e
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do ABBA. A telenovela Dancing Days põe na
moda peças longilíneas, ajustadas ao corpo,
coloridas. O hit era a calça boca-de-sino. Época
da magreza, da beleza alongada, da juventude
dançante e feliz.
Na contramão, o anarquismo e a rebeldia
dos punks, ligados a bandas como Sex Pistols e
Ramones, de estética chocante: calças rasgadas,
coturnos sujos e usados, cabelos ao estilo das
tribos moicanas, muito preto e tachinhas de
metal. Madonna anos 1980 com uma estética
“punk-fashion”. Os grunges, inspirados no jeitão
desleixado da banda Nirvana e sua “antimoda”
largada, de blusas xadrez, que também
chegaria posteriormente ao status de tendência,
ressignificada pela indústria da moda. Os
góticos, influenciados por bandas como o The
Cure e seu som mórbido e depressivo, repetiam
a estética de roupas pretas e rostos pálidos, como
espécies de zumbis modernos. Os Rappers nos
Estados Unidos que optam por uma estética
da extravagância, do exagero e da riqueza em
metais para se contrapor à origem humilde
da música e de muitos de seus seguidores.
Nos anos 1990 e 2000, a música eletrônica.
Drogas sintéticas, boates multicoloridas, efeito
emprestado pelos psicotrópicos, os clubbers
são apropriados pela indústria da moda, que os
moderniza e populariza. Surgem os New Ravers
– extremamente jovens, com roupas divertidas
e multicoloridas.
Enfim, moda
É possível usar a vestimenta como forma
de exercer múltiplas facetas. O indivíduo
contemporâneo pode e deve gostar de coisas
distintas sem perder o sentido de si mesmo.
As tendências servem ao mesmo tempo como
ponto de partida e como fim do ciclo da moda,
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CYRULNIK, Boris. Os alimentos
do afeto. São Paulo: Ática, 1995.

origem e objetivo final. A roupa fala. A roupa
significa mais do que proteção, fala no seu
conjunto expressivo, serve como linguagem
do indivíduo, como afirma Cyrulnik4 : “As
roupas são objetos materiais destinados a nos
proteger do frio, da chuva e dos insetos, mas,
garantida esta função mecânica, elas passam
a dizer algo mais. E esta função semântica
das roupas nem sempre é coordenada com sua
função protetora. Eis por que os homens usam
gravatas que os estrangulam, mas colocam em
signos um pouco de fantasia, ao passo que as
mulheres não hesitam em prender seus vestidos
de noite a alguns milímetros dos mamilos antes
de sair para uma festa, o que implica um risco
absolutamente encantador”.

AGDA AQUINO. Graduada em Comunicação Social - Jornalismo, pela Universidade Federal da
Paraíba, UFPB (2001). Atualmente é aluna bolsista da CAPES do Programa de Pós-Graduação em
Estudos da Mídia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Tem experiência em
ensino superior na área de Comunicação Social e em Publicidade e Jornalismo, com ênfase em televisão. É também colunista de moda do Portal de Notícias Paraíba 1.
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Linguagem Literária

A própria linguagem da
poesia
Dácio Galvão

O texto adquire um sentido de literatura
quando transgride o factual, o precário da
escrita. Evidentemente, que no processo de
sua elaboração ele poderá aglutinar sentidos,
ganhar ou perder personalidade, criar volume
ou apequenar-se no seu teor artístico, na sua
carga poética.
Quando a dimensão de sua materialidade
projeta consistência, a escritura ganha em
voltagem literária abolindo o lugar comum.
Ouçamos o poeta paraibano Augusto dos Anjos
metaforizar águas, rochas, cores e movimentos
no poema O mar:
O mar é triste como um cemitério/cada
rocha é uma eterna sepultura/banhada pela
imácula brancura/de ondas chorando num alvor
etéreo.
A linguagem da poesia se estabelece se
estrutura quando o seu interior se alimenta uma
dada teia sígnica uma organização de signos
lingüísticos possibilitadores de função, que se
pode denominar de função poética.
Qual seja uma linguagem onde os aportes
semânticos se constroem e nem sempre são
visíveis em uma primeira ou segunda leitura.
É preciso estar atento e perceptivo para não
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descuidar desse campo investigativo. Informanos o ensaísta João Alexandre Barbosa, acerca
das observações feitas em torno de alguns
escritos do lingüista Roman Jakobson: “a
poesia, ou a predominância da função poética
nos textos literários, não é vaga nem nebulosa:
a sua apreensão depende da capacidade do
leitor em descobrir organizações de linguagem
que são impregnadas de uma força original em
revelar o mundo em seus significados. A ação
da poesia é colhida pelo dinamismo de uma
poética em ação”.
É claro que a criação poética, sua invenção
e o produto final, no caso o poema, traz a
marca e a subjetividade do escritor oferecendo
numa dialética de trocas interpretativas, um
vasto horizonte de sentidos, de micro e macro
estético. Refiro-me a significados e também
a significantes que trazem a baila imagens
acústicas de vocábulos, da estilística, da
fonologia, da fonética... (.)
Noutras palavras, o autor ou o leitor
ao manipular signos lingüísticos verbais ou
não verbais estará provocando um processo,
emissor ou receptor, uma linguagem cambiante
porquê de troca, com autonomia, com plano de
vôo próprio praticando, mais precisamente, a
literariedade ou a arte da literatura como ciência
de linguagem.
Texto e leitor, produto e consumo, estética
e autonomia delineia linguagem. Pontuamos
mais uma vez o participante do círculo
lingüístico de Praga, amigo de Maiakovski, o
poeta da lingüística, Jakobson:
“se a pintura é um pôr em forma material
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visual com valor autônomo, se a música é um
pôr em forma um material sonoro com valor
autônomo, e a coreografia é um pôr em forma
material gestual com valor autônomo, então a
poesia é o pôr em forma material a palavra com
valor autônomo. A poesia é a linguagem em
sua função estética”. E, no arremate conceitual,
Roman arrebenta, indicando caminho para
a própria linguagem da poesia: o objeto da
ciência da literatura não é a literatura mas a
literariedade, que dizer, o que faz de uma dada
obra literária’.
Essa
bipolarização
autonomialiterariedade é na verdade uma atitude, uma
formulação e um ato de fixar um conceito
para categorizar a poesia. Poesia que atravessa
processos civilizatórios e que instrumentaliza
a reflexão de povos, de gerações. Assim,
apontamos para a linguagem poética do
potiguar Jorge Fernandes, no poema”Canção
do Litoral” que nos anos 20 do século passado
participou com outros modernistas da Revista
de Antropofagia. Vejamos esses versos, no
melhor estilo talássico: “com a sola dos pés
molhada de água salgada/me trepei nos morros
de areia torrada de sol...(.)
Referências:
POÉTICA EM AÇÃO | Roman Jakobson: seleção,
prefácio e organização de João Alexandre Barbosa. São Paulo:
Perspectiva : Editora da Universidade de São Paulo, 1990. (Coleção Estudos; 92).
LINGUÍSTICA. POÉTICA. CINEMA. Roman
Jakobson: organização de Boris Schnaiderman e Haroldo de
Campos. São Paulo : Perspectiva : Editora da Universidade de
São Paulo, 1970. - (Coleção Debates; 22).
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Canção do Litoral...
Jorge Fernandes
Com a sola dos pés molhada de água salgada
Me trepei nos morros de areia torrada de sol...
E olhei pro mar muito grande
E me casquei pro mato...
A goela estava de sede...
E andando nos matos
Matei a sede com melancia...
Rompendo o carrasco
Passei nos lajedos...
Com fome peitada
Peguei uma pedra
Matei um mocó...
Assei com gravetos
E o fogo eu fiz
com fogo de artifício...
Dormi sossegado
De papo pra cima
Debaixo de um grande pereiro...
As serras eram que nem os morros
E eu fiquei triste pensando nos morros
De areia torrada de sol...
Me deram uniforme numa fazenda
Me deram matalotagem...
E eu vim voltando até que os meus olhos
Ficaram de novo olhando pro mar...
( Um dos precursores do movimento modernista no Brasil- Livro de Poemas e outras poesias- Jorge
Fernandes. Org. Veríssimo de Melo- Fundação José Augusto – 1970. pag. 81)
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Da poesia ao poema
Gustavo Sobral
A poesia visual, concreta, processo,
nunca abandonou Dácio Galvão. Porque foi
o movimento do poema-processo, considera,
o último movimento que produziu o novo até
hoje. Poesia concreta, poema-processo, Dácio
conheceu nas articulações culturais dos tempos
da faculdade, quando foi, nos anos 1980, coeditor da revista Criação, na agitação cultural de
quem, até hoje, debate teoria literária, poemas
e versos. Dácio Galvão viveu uma nova poesia.
A poesia concreta, e a sua vertente: o poemaprocesso. Da inventiva reação de Ferreira
Gullar, Décio Pignatari e dos irmãos Campos,
Humberto e Augusto. Uma nova poesia que
transpunha, e também retomava o ideal de 1922.
A Jorge Fernandes: de tocar a destruir verso
bem feito, e dos pedaços de cornija caídos sobre
o chão, fazer viçar o novo. Poesia que não era
só reação, mas nova proposta. Experimental,
vanguardista, seu apelo poético passava do
significado da palavra, para abarcar o universo
sensorial e visual. Transpor a palavra, falar
também pelo suporte da página, da gráfica
linear, da letra. Anos 1950. Uma linguagem
própria que se expressasse e que expressasse.
Uma experiência nova, revolucionária e
revoltante frente aos cânones da poesia. E com
flashes contemporâneos fora de seus epicentros
de Gullar e dos irmãos Campos. Dácio revela o
poema-processo como uma vertente da poesia
concreta e com poetas maiores como Wlademir
Dias-Pinto, Moacy Cirne e Álvaro de Sá.
Poeta, apaixonado por música, produtor
cultural, editor, um homem envolvido com a
cultura, Dácio se envolve e envolve quando
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começa no seu tom de revelar o poema-processo,
Impressionismo, Bauhaus, na simplicidade
da sua fala e na profundidade das suas ideias.
Resgate de um estudioso de um fenômeno, de
um período e de suas repercussões, inovações,
choques, influências. Inquietação de quem
correu para um mestrado em letras e de quem
escreveu sobre o poema-processo para revelar
uma paixão, conhecimento, poesia e história.
Das suas lições, quando fala da poesia concreta,
em seu ensaio: “No decorrer da década de
50, a Poesia Concreta se alicerçava no Brasil
trazendo algumas propostas discordantes das
preconizadas pela Geração de 45, principalmente
no que dizia respeito ao tradicionalismo da
forma poética. Nesse sentido, a Poesia Concreta
emergiu como mais uma manifestação do signo
moderno da ruptura. A ciência e a tecnologia
impunham-se no espaço urbano industrial e
era necessária a resposta poética criativa a
socializada através dos meios de comunicação
possíveis. Na ótica concreta, o verso estava
em crise e era preciso alternativa”. Era tempo
do desenvolvimentismo no Brasil, JK, Bossa
Nova, Cinema Novo, Tropicália, arte concreta.
A poesia concreta se envolvia com as
demais manifestações culturais, com os avanços
tecnológicos, a urbanização, o consumo, queria
superar a poesia-palavra, limitadora. Transpor
a palavra, transpor o papel: o espaço gráfico
e a racionalização do poema tronavam-se
imprescindíveis ao ato criativo. Superar a
palavra no poema, por isso, não poesia, e sim
poema. O poema-processo, no ciclo desse
movimento, nasce como vertente da poesia
concreta. Vertente lançada por Wlademir
Dias-Pinto, poeta carioca, quando participou
do movimento concreto. Dácio explica: “o
Poema-Processo dizia-se vanguarda poética
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e continuidade radical da Poesia Concreta,
em particular da matriz wlasemiriana. Os
poemas ‘Nasce morre’ de Haroldo de Campos,
‘Velocidade’ de Ronaldo Azeredo, ‘Tensão e
Olho’, Augusto Campos, teriam reconhecida
importância criativa repercutindo nas teorias do
Poema-Processo”.
Lançado em dezembro de 1967 em duas
mostras poéticas não conectadas ou planejadas,
Natal e Rio de Janeiro, sua proposta era a não
utilização do verbal; sua fundação, as teorias
da comunicação, a semiótica, o pensamento de
McLuhan, Althusser. Foi o livro-poema A Ave
(1956) de Wlademir Dias-Pinto que lançou as
bases do poema concreto, Dácio: “constituído
de folhas soltas seriadas contendo perfurações,
cortes não convencionais e transparências no
papel. Substitui páginas ordinais e oferece
sugestões gráfico-didáticas”. Um dos usos de
novas formas e maneiras que o poema-processo
trouxe para si. Postura antiverbal, empréstimo
da linguagem dos quadrinhos, do humor,
como fez o poeta Álvaro de Sá ao utilizar
sinais alfabéticos, matemáticos e geométricos.
Poema-processo, experimentação, vanguarda
da poesia brasileira, que quis transpor a
palavra, originalidade que acentuou o crítico
Antônio Candido, ao assim dizer sobre os
poetas-processo: “radicalizaram e deram
exclusividade à proposição de Pignatari,
rejeitando definitivamente a palavra para adotar
uma poesia feita apenas com signos verbais”.

GUSTAVO SOBRAL. Mestrando em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio
Grande do Norte/UFRN e graduado do Curso de Comunicação Social pela mesma universidade,
bacharel em Direito pela Universidade Potiguar/UnP
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Linguagem da arte e do
grafismo
Gustavo Sobral

Quando o artista é a linguagem, porque
arte:
“As Artes visuais se constroem na
inventiva criação de linguagens, elaboradas
com códigos que se fazem signos artísticos a
fim de expressar uma temática. A arte muralista
entra exatamente nesse contexto. Artistas, obras
e épocas geram linguagens ou cruzamentos
híbridos entre elas, seja para ultrapassar limites
processuais, técnicos, formais, temáticos ou
poéticos. O projeto “Andruchak Arte Brasil”
é hoje o maior projeto de arte muralista e
coletiva do país. O estudo das produções
artísticas, bem como sua prática, nos coloca
em contato com a singularidade do modo de
produção da linguagem da arte e nos fornece
os elementos para o entendimento e para a
produção inovadora que vem sendo feita em
diversos estados.”
Marcos Alberto Andruchak

O artista é a própria expressão da sua
linguagem. Marcos Alberto Andruchak é a
prova de que é impossível dissociar o artista de
sua força de expressão. Artista plástico e, mais
do que artista plástico, um criador de murais,
Andruchak faz parte da metrópole ao espalhar
pelas cidades do Brasil um grafismo que diz
seu, por ser seu o traço, mas que é de todos,
por qualquer um poder conceber a obra de arte.
Traça planos, concebe formas-desenho. E fica
para qualquer um a tarefa de pintar. Qualquer
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um mesmo. Eu, ou você, leitor. Ou todos
juntos. Até a própria mãe de Andruchak já foi
pintora dos seus quadros. A arte teria então dois
momentos. A criação e a concepção. Modo de
ver-fazer, que torna todos artistas executores.
O artista criador é fruto de muita percepção e
trabalho. Como o pianista que se debruça sobre
as partituras e dedilha dias e mais dias sobre o
piano para conhecer e aperfeiçoar a sua arte, o
artista plástico também não tem por gratuita a
sua arte. É preciso conhecer a linguagem das
artes plásticas, sua história, suas técnicas.
Consciência de Andruchak que procurou
e procura, no exercício, a sua própria arte. O
menino já desenhava avidamente, quando rapaz
já criterioso, e sempre inquieto, porque no fazer
artístico de Andruchak desenhos nascem a toda
hora, em qualquer espaço, porque a arte para
esse homem e artista é como a transpiração,
extravasa. É como transpiração, porque exige
um artista que aja, que teste, que experimente.
Entusiasta do experimento, no uso dos materiais
nos seus murais, arrisca resultado com tintas, e
no canteiro de obras com seus colaboradores,
experimenta a experiência de colorir muros, de
uma delas até fala com entusiasmo, quando,
junto com os alunos do Departamento de
Artes da UFRN transformaram em arte um
paredão. Atualmente, é professor e vice-chefe
do DEART - Departamento de Artes da UFRN.
Noutra, venceu a desconfiança do proprietário
de um muro que pintariam e ganhou um
amigo, encantado com a parede velha que tinha
transformada em grande painel de cores.
Antes ninguém queria, mas hoje recebe
ligação e cessão de muro a torto e direito. A
metrópole procura seu traço e seu colorido.
Mas falta equipe, falta tempo, e é preciso ter
critério e fazer escolhas. Andruchak é sinônimo
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de entusiasmo, preparo e perseverança. Homem
de crenças. Porque acredita que o artista deve
buscar seu traço próprio, caminho obstinado e
de trabalho incansável. Trata-se de uma vida
feita de arte e dedicada à arte. Sua história é de
comum traço com o traço do seu grafismo, de
um perseguidor de um estilo próprio que, com
alguns desenhos debaixo do braço, bateu à porta
da Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo. Queria estudar computação para trocar o
lápis e o caderno de desenho pela possibilidade
do desenho em outra tela, a do computador, e
com um novo e nada afilado lápis: o mouse. E
vinha da matemática, e não de uma escola de
artes. Graduado em Ciências, habilitação em
Matemática pela Universidade Estadual do
Oeste do Paraná (1989). A matemática, a ordem
milimétrica, a precisão, a razão, que imprime ao
desenho como planejamento e forma acabada.
Mural é, portanto, ordem, da ordem dos
cálculos invisíveis da matemática ao propor
formas. Mural é trabalho de equipe. De artistas
e não-artistas. A gente cria o desenho e chama
a comunidade para pintar. Dos seus murais,
foram executores alunos de artes ou qualquer
pessoa que nunca tenha pegado num pincel
na vida e que queria participar. Quando chego
numa comunidade para fazer um mural, a ideia
não é fazer um grafite. O grafite é uma produção
de arte que começou nas ruas e começa a ir para
as galerias de arte. O meu trabalho é diferente
do grafite. Não usa spray. O grafite é desenho
pintado ou gravado que pode ter de suporte
o muro. Os murais, pintura em muro de um
trabalho que se espalha pelo Brasil, Andruchak
Arte Brasil, sua criação, e produção de um
monte de gente. O primordial é a satisfação
das pessoas. O artista faz o desenho no muro,
e os pintores preenchem. Indico. Pintar, por
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exemplo, uma parte de amarelo, outra de azul.
Esse trabalho permite que pessoas que não são
artistas participem de uma obra de arte.
A arte é uma maneira, espécie
de sentimento expresso a partir de um
conhecimento que você tem. Maneira de expor
seu sentimento. Fazer arte é materializar a
sua experiência e percepção sobre o mundo,
transformando o fluxo de momentos em alguma
coisa visual. Transformar uma realidade. Tentar
enxergar o mundo de uma maneira diferente,
ver a realidade com olhos de arte. A partir dessa
expressão se revela uma diversidade. Meu
sonho sempre foi trabalhar com arte...
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A linguagem da mídia
virtual e seus leitoresnavegadores
Thiago Neves

A década de 1990 instaurou a interseção
entre tecnologia virtual/digital e as mídias.
O computador deixou os laboratórios de
informática, chegou às casas, chegou às
escolas, aos escritórios. Incorporou-se ao
dia-a-dia. Seu uso se tornou necessário e
corriqueiro. Da função de máquina de escrever
e armazenamento de dados, o computador (com
a internet) passou a instrumento de informação
e comunicação, alcançando outras formas
de expressão para além do escrito. Áudio,
vídeo, texto, todos juntos e imbricados fazem
linguagem na internet. Sociedade em rede
chamada WEB 2.0, esclarece Taciana Burgos,
ao mostrar o infinito universo de linguagens
que compreende as mídias na internet. Taciana
aponta que a esfera virtual é um novo perfil de
linguagem, de modus operandi, um espaço que
se caracteriza pela interconexão de espaços de
sociabilidade e hibridização de linguagens. O
usuário da internet é um novo ser de linguagem,
por dispor de várias formas-maneiras de
produzir linguagem, ao produzir, editar e postar
conteúdos na internet a partir das ferramentas
de interação e interatividade.
Diante de um universo interativo, lúdico
e atrativo, proporcionado pela internet, e da
popularização das tecnologias da informação
e da comunicação, em todos os âmbitos
sociais, o leitor é apresentado a novas formas
de ler e escrever. A outro tipo de leitura,
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dirá Taciana, originada pela navegação em
hipertextos. Neles, as informações não são
apresentadas linearmente como nos livros
tradicionais, mas sim, através de uma rede de
nós interconectados por hiperlinks que podem
ser acessados livremente e de forma não-linear
pelo leitor. Além de uma nova plataforma,
de explorar uma nova forma de relacionar as
linguagens, a internet expõe uma nova forma
de leitura, ao propor uma nova estrutura de
expor o conhecimento e a informação. Taciana
esclarece que o ato de ler envolve processos
cognitivos múltiplos, no qual o leitor percebe
e reflete o conjunto dos componentes textuais
e simbólicos que compõem o texto. Da mesma
forma, também corresponde a um ato social,
firmado entre leitor e autor que interagem entre
si.
A nova estrutura hipermídia composta
por hiperlinks permite o acesso instantâneo a
múltiplos textos, situados no mesmo website
ou em outro sítio virtual (nó). Taciana
acrescenta que no sítio virtual identificamos
a multicanalidade (reunião de vários canais
de comunicação em um mesmo ambiente), a
fragmentação (textos ou partes de textos ocultos
em hiperlinks), a descentralização do espaço
(em um mesmo documento existem diversos
centros) e a interatividade (cada leitor percorre
um caminho de leitura individual). Isso exige do
leitor a ativação simultânea de saberes múltiplos
(sobre a estrutura do suporte, conhecimentos de
mundo, leituras semióticas) que devem fazer
parte de seu repertório individual no momento
da leitura. Sendo assim, o leitor pode encontrar
em um determinado sítio virtual facilidade
para ler e em outro perder-se, distrair-se ou não
compreender.
No universo virtual, ler deixa de ser
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apenas ler e se torna navegar. Na internet se
navega, diz Taciana, e apresenta uma tipologia
de leitores-navegadores, classificando-os em
três perfis, o primeiro deles o pesquisador,
que sai desbravando páginas, links, por aí sem
destino certo, vai se apropriar do que despertar
seu interesse e vai descartar o que não lhe chama
atenção, é navegador por prazer e interesse;
outro deles é o navegador por rota, tem o traçado
do que quer e sai em busca do seu destino; o
terceiro deles se vale de diferentes estratégias de
leitura, emprega várias inferências, marcações
e caminhos para ler, independente da temática
ou da complexidade do hipertexto eletrônico. É
proficiente.

THIAGO NEVES. Graduado em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo pela UFRN,
mestre em Ciências Sociais pela UFRN, bolsista CNPQ do mestrado em Jornalismo também pela
UFRN.
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A linguagem do corpo na
Body Art
Thiago Neves

Tinta no corpo. Corpo na tinta. Aço na
carne. Carne no aço. Arte. Com o intuito de
trazer um pouco sobre o universo da Body Art,
a professora pesquisadora Rosie Marie de Medeiros fez uma palestra sobre a linguagem do
corpo nesta “nova” forma artística. Será nova
mesmo? Quando surgiu? A Body Art é uma expressão artística contemporânea que remete a
antigas tribos. O corpo é o suporte para a arte.
Arte no corpo.
Encontrada nas múmias dos faraós do
Antigo Egito, retratada nas tribos indígenas
em perfurações, implantes na boca e tatuagens,
a Body Art acompanha a humanidade desde
tempos arcaicos. Sua função? Comunicar por
meio da sua linguagem virilidade, força, razões
místicas, míticas, estéticas. Natureza e cultura
encontram seu ponto de interseção. A carne é
oferecida aos metais, às tintas, ao inorgânico
por motivos culturais, sociais, ritualísticos. De
acordo com Rosie Marie: “Na Body Art o que
é feito com o corpo, as modificações, apresentam finalidades artísticas, rituais que buscam
refletir sobre as questões da vida, do corpo,
reflexões, questionamentos, críticas, todas realizadas em conjunto com a arte.”
Corpo e Arte. O corpo é o começo e o final de toda comunicação. É mídia primária, o
primeiro instrumento de vinculação com outros seres humanos. Isto é o que significa ‘mídia
primária’. O corpo é linguagem e, ao mesmo
tempo, produtor de inúmeras linguagens com as
quais o ser humano se aproxima de outros seres
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humanos, se vincula a eles, cultiva o vínculo,
mantém relações e parcerias1 . E é por meio da
linguagem do corpo que a arte utiliza a carne
como templo, relento, abrigo. Perfurações subcutâneas, tatuagens vestindo o corpo como
uma segunda pele, cirurgias realizadas como
forma de protesto, de crítica. Na Body Art o
corpo é visto como espetáculo. As cortinas se
abrem e lá está a carne exposta para exposição.
Atravessada por aços, tintas, para ser contemplada, apreciada, contestada. Corpo visto como
uma obra de arte, matéria sensível, expressiva,
possibilidade de conhecer, já dizia o filósofo
fenomenólogo Merleau-Ponty.
Arte e corpo. A arte segundo a etimologia vem do latim ars, artis, conjunto de meios
e procedimentos ordenados que tendem a um
certo fim. Expressão por concepção estética,
através de obras do homem. A arte pretende ser
aberta. Já profetizava Umberto Eco em 1972.
De acordo com Eco: “Fruir uma obra como
forma sensível quer dizer reagir aos estímulos
físicos do objeto, e reagir não apenas através
de um acordo de ordem intelectual, mas através
de um conjunto de movimentos cinestésicos,
com uma série de respostas emocionais, de maneira que a fruição do objeto, ao complicar-se
com todas estas respostas, não assuma nunca
a exatidão unívoca da compreensão intelectual
de um referente unívoco, e a interpretação da
obra se torne por isso mesmo pessoal, posicionada, mutável, aberta”2 .
Abertura possibilitada pelo corpo, pela
sua proposta artística e performática. O corpo
como suporte para a arte passa a ser mutável,
metamorfoseado como uma lagarta que ao sair
do seu casulo se transforma em borboleta. Possibilita diversas interpretações. Provoca repulsa
em algumas pessoas que assistem aquele corpo
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espetacularizado, performático, híbrido. Corpo
que critica os padrões de beleza disseminados
pela indústria da consciência. Contestação no
corpo. Corpo-Templo. Corpo-Arte. Body-Art.
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A linguagem científica
Thiago Neves
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Poesia. Ciência. Arte. Três elementos
habituados a não se entrelaçarem e não
dialogarem na comunidade científica e artística.
Por que não temperar a ciência de arte ou diluir
de forma recursiva a ciência na arte? Atravessar,
estraçalhar, romper barreiras engessadas por
uma ciência dura que não possibilita uma
ponte com outras fontes de conhecer, de saber.
Propondo a construção de um conhecimento
científico mais aberto, mais inteiro a professora
e pesquisadora Josimey Costa proferiu sua
palestra sobre a linguagem científica.
Jornalista de formação, poetisa por
vocação, cientista de paixão. Josimey sempre
procurou nos seus textos científicos, ou não,
dialogar suas escolhas. Pincelar um pouco
de poesia em seus artigos escritos para
congressos, descarregar emoção na ciência
sem perder sua consistência teórica. Modelar e
esculpir a construção de um saber atravessado
pelas diferentes formas de conhecer. Para a
pesquisadora: “Há, na literatura e na arte, toda
a riqueza cultural da humanidade, mas também
a criatividade e a inovação de toda descoberta
do mundo. Há emoção. Por que a ciência não
pode ter tudo isso?” Talvez seja necessário
derramar emoção e poesia na linguagem
científica.
A linguagem é compreendida de
forma geral como um sistema de signos cujo
intuito é a comunicação de ideias, de signos
convencionados, sonoros, gráficos, gestuais.
Nós somos na e pela linguagem. Ela está em
nós e estamos nela. A linguagem pode ser
compreendida como a encruzilhada primordial
do biológico, do cultural, do social1 . A
linguagem abre as portas para a comunicação,
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permitindo a troca, a partilha do que foi dito
na mensagem. Por que não partilhar ciência
de forma poética? Por que não por meio da
linguagem científica fazer arte? Ou por meio da
linguagem artística fazer ciência? Por que não
perturbar a ciência com um pouco de arte? Ou
tranquilizar a arte com centelhas de ciência?
Será impossível fazer da linguagem científica
uma obra de arte?
De acordo com o paradigma científico a
ciência busca verdades, sejam elas passageiras
ou definitivas. Pressupõe investigação racional,
precisa. É um corpo aparelhado e pulsante
de conhecimentos adquiridos por estudos e
pesquisas. Requer métodos. Não metodologias.
Às vezes a ciência se torna dogmática sobre
o objeto de estudo. É o deus da modernidade.
Nosso suporte, nossa bengala. Os cientistas,
pesquisadores costumam distinguir a linguagem
científica da linguagem literária. A linguagem
científica ideal é considerada denotativa,
objetiva, exata. Linguagem universal. Enquanto
que a literária é conotativa, repleta de metáforas.
Talvez seja preciso um anarquismo científico
como já dizia o filósofo da ciência Paul Karl
Feyerabend. Ler textos científicos com uma
linguagem conotativa, poética, ensaística, torna
o texto prazeroso. Uma iguaria a ser degustada
pelos nossos olhos. O sociólogo alemão Georg
Simmel foi acusado e criticado por muitos
membros da comunidade acadêmica por causa
do seu estilo ensaístico de escrever. Max Weber
disse: “isto não é ciência!”.
Ciência é também fazer uso de aforismos,
aberturas,
descontinuidades,
inexatidões,
assimetrias,
entrelaces,
associações,
subjetividades, circularidades. A ciência, assim
como a arte, pode nos permitir alçar vôos
maiores sem perder nossas bengalas, nosso
solo.
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