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RESUMO 
 
 
 
 

Na Renascença, a anatomia projeta um primeiro mapa do corpo. Desde então, 
o corpo humano tem sido esquadrinhado por inúmeras técnicas, configurando novas 
paisagens sobre a condição humana e sobre o próprio conhecimento. De acordo com 
Merleau-Ponty (1975), Toda técnica de corpo amplia a metafísica da carne. Nesse 
sentido, qualquer intervenção no corpo humano, seja uma tatuagem, uma cirurgia 
ou uma performance, amplia a percepção e os sentidos da existência do sujeito. 
Merleau-Ponty (1975) afirma ainda, que toda técnica apresenta intervenções 
objetivas. No entanto, o corpo, diante dessas intervenções, não deve ser considerado 
apenas objeto, mas também sujeito que, a partir das intervenções, atribui sentidos e 
significados por meio dos movimentos, sendo este seu modo de ser e estar no 
mundo. Buscando ampliar essa reflexão sobre as descontinuidades entre o corpo 
objeto e o corpo sujeito; bem como, com o objetivo de refletir sobre a relação entre 
as técnicas corporais e a produção da subjetividade e o conhecimento da educação 
física, refletimos sobre a body art, como uma técnica de corpo que marca o exterior 
do corpo, exteriorizando a subjetividade, de buscar novos sentidos ao corpo e que 
diante disso, acreditamos poder projetar inúmeros sentidos para as transformações 
corporais na contemporaneidade. Como método para a nossa reflexão nos apoiamos 
na fenomenologia de Merleau-Ponty. Esta se apresenta como uma nova ontologia, 
na qual não ocorre distinção entre o papel atuante do sujeito que conhece e a 
influência do objeto conhecido. A compreensão fenomenológica de corpo poderá 
contribuir com o conhecimento da Educação Física, uma vez que disponibiliza 
argumentos importantes sobre a experiência do corpo em relação com à natureza, à 
cultura, à história. Ser corpo é estar atado a um mundo que não possuímos 
completamente, mas que não cessamos de buscá-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 9

ABSTRACT 
 
 
 
 

In the Renaissance, the anatomy project a map of the body. Since then, the 
human body has been investigated for innumerable techniques, configuring new 
landscapes on the condition human being and the proper knowledge. In accordance 
with Merleau-Ponty (1975), All technique is body technique. It configures and 
extends the Metaphysical structure of our meat. In this direction, any intervention in 
the human body, a tattooing, a surgery or a performance, extends the perception 
and the directions of the existence of the subject. Merleau-Ponty (1975) still affirms, 
that all technique presents objective interventions. However, the body, ahead of 
these interventions, doesn’t have to be considered only object, but subject that, from 
the interventions, attributes sensible and meanings through the movements, also 
being this its way of being in the world. Searching to extend this reflection on the 
discontinuities between the object body and the subject body, as well as, with the 
objective to reflect on the relation between the corporal techniques and the 
production of the subjectivity and the knowledge of the physical education, we 
reflect on the body art, as one technique of body that marks the exterior of the body, 
exteriorizing the subjectivity, to search new means to the body and that ahead of 
this, we believe being able to project innumerable directions for the corporal 
transformations in the contemporarily. As a method for our reflection in we will 
support them in the phenomenology. IT presents as a new ontology, in which 
distinction does not occur enters the operating paper of the citizen that knows and 
the influence of the known object. The phenomenological understanding of body will 
be able to contribute with the knowledge of the Physical Education, a time that gives 
us important arguments on the experience of the body in relation with the nature, 
the culture, history. To be a body is to be tied to a world that we do not possess 
completive, but that we do not cease to search it. 
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No período da Renascença, mais ou menos no ano de 1543, foram 
produzidos três mapas: o do céu, modulado por Copérnico, um 
outro do globo terrestre, projetado pelo geógrafo Mercator e um 
novo, esboçado sobre as pranchetas anatômicas de Vesales. 
Atualmente, são estas três páginas, a do corpo, a da terra e a do 
céu, que nos introduzem a era moderna. Essas três paisagens nos 
conduzem ao futuro. Nesses três momentos, que podemos 
considerar como começos recomeçados, a presença do corpo 
humano resume harmonicamente meus argumentos (Serres, 
2004, p.96). 

 
 

 

O período Renascentista foi palco para o nascimento da nova ciência do 

corpo, a Anatomia. Esta ciência foi capaz de dar visibilidade ao interior do corpo 

humano. O corpo, até então, era causador de tamanha curiosidade, pelos seus 

mistérios ainda não revelados aos olhos dos homens. O exterior do corpo era 

evidente, todos poderiam observar, não havia tantos obstáculos, um simples olhar 

era suficiente. O mesmo, porém, não acontecia com a parte interna do corpo. Esta 

era extremamente nova, sendo considerada a parte que dava vida, comandava o 

corpo e seus funcionamentos (Sawday, 1995).  

As dúvidas e curiosidades sobre o que não é visível, foram responsáveis 

pelo nascimento de uma ciência que poderia responder às questões sobre o corpo, 

poderia investigar, esquadrinhar e, porque não dizer, controlar o corpo humano. 

Em consonância com o espírito renascentista, a anatomia inaugura um novo mapa 

sobre o conhecimento do corpo.  

O advento da Anatomia foi sem dúvida um grande avanço para os estudos 

do corpo humano, sendo o primeiro momento em que se procurou entender seu 

funcionamento, suas patologias e conseqüentes curas, abrindo caminho para um 

maior estudo e detalhamento das funções do corpo humano. 
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 Por outro lado, não poderíamos deixar de considerar a relação da 

Anatomia com o corpo humano, a sua utilização objetivada, respaldada em uma 

racionalidade científica que priorizou a razão e um conhecimento objetivo do 

corpo, do mundo e das coisas, embasando várias práticas sociais e científicas 

decorrentes.  

Desde a renascença, intensifica-se o desejo de conhecer o interior do corpo 

humano. Esse conhecimento possibilita outras formas de se compreender a 

corporeidade, inclusive de intensificar a relação entre o corpo considerado como 

objeto de inúmeras intervenções e, ao mesmo tempo, sujeito das objetivações. A 

Anatomia, enquanto “técnica de leitura do corpo” que permitiu e ainda permite 

revelar o interior do corpo, deve ser compreendida como uma possibilidade de 

conhecimento. No entanto, é preciso considerar o corpo não como “uma massa 

material e inerte, mas o corpo vivo (...), o qual me permite lançar-me ao mundo e 

apreender o seu sentido” (Nóbrega, 1999, p.54).  

O mapa do corpo humano fornecido pela Anatomia é emblemático para 

refletirmos sobre o conhecimento do corpo, a configuração científica e suas 

relações com a arte. Esse mapa fornece ainda, uma referência  significativa   para  

pensarmos  sobre  nosso  argumento  de  

pesquisa. A saber: toda técnica de corpo amplia a metafísica da carne. 

De acordo com Merleau-Ponty, “toda técnica é técnica de corpo. Ela figura 

e amplia a estrutura metafísica de nossa carne” (1975, p.282). Nesse sentido, 

qualquer intervenção no corpo humano, seja uma tatuagem, uma cirurgia, uma 

escarificação, uma suspensão, ou tantas outras técnicas, ampliam a percepção e 

os sentidos da existência do sujeito.  
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Merleau-Ponty (1975) afirma ainda que toda técnica apresenta intervenções 

objetivas. No entanto, o corpo, diante dessas intervenções, não deve ser 

considerado apenas objeto, não sendo apenas objetividade, mas também sujeito 

que atribui sentidos e significados às práticas corporais. 

 Nóbrega (1999;2000), ao abordar o corpo nessa perspectiva 

fenomenológica, articula a questão do corpo-objeto e corpo-sujeito, 

argumentando que o sujeito foi apagado pelo objetivismo da racionalidade 

técnico-científica, perdendo-se de vista o sentido da própria existência humana. O 

mundo, nesse sentido, ficou reduzido à objetividade e o corpo, focalizado como 

objeto, separado do sujeito pensante. Essa crítica está, de certo modo, sintetizada 

no conceito de corporeidade, que diz respeito à unidade corpo e mente; como 

conceito ontológico, refere-se ao plano teórico e não substitui o corpo existencial, 

o corpo vivido. 

Buscando ampliar essa reflexão sobre as descontinuidades entre o corpo 

objeto e o corpo sujeito, refletimos sobre a body art, compreendida aqui como 

técnica de corpo que pode projetar inúmeros sentidos para as transformações 

corporais na contemporaneidade. Entendemos que, assim como a anatomia 

buscava descobrir o interior do corpo humano, a body art marca o exterior do 

corpo, a pele. Compreendemos que nesse ato, produz-se um campo de sentidos e 

significados para pensarmos sobre a corporeidade e o conhecimento das técnicas 

corporais. 

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 
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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.   

Por meio da body art podemos compreender a constante interação entre 

natureza e cultura. Nessa perspectiva, o corpo humano não é considerado apenas 

do ponto de vista orgânico, estudado pela Biologia, ou apenas do ponto de vista 

da cultura, estudado pela Antropologia. O corpo humano não se encontra isolado 

no mundo orgânico ou cultural, mas está atado a múltiplos sentidos, possíveis 

pela condição de sujeitos históricos, biológicos, culturais; vivendo em um mundo 

povoado por mitos, arte, dentre outras construções humanas. 

Nesta pesquisa, destacamos a relação entre a materialidade biológica e a 

produção da subjetividade possibilitada pelas técnicas corporais, especificamente 

pela body art. As técnicas corporais são compreendidas como “as maneiras como 

os homens, sociedade por sociedade e de maneira tradicional, sabem servir-se de 

seus corpos” (Mauss, p.211, 1974). Sobre essa relação, Merleau-Ponty (1991) 

refere-se aos estudos de Marcel Mauss e Lévi-Strauss como possibilidade de 

superar a fragmentação entre natureza e cultura. 

Indagamos qual a compreensão de corpo produzida e divulgada pela body 

art, como técnica corporal que potencializa as transformações corporais, 

ampliando a percepção sobre o que nos define como seres humanos e sobre os 

limites e possibilidades da nossa corporeidade. 
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Como objetivos de pesquisa destacamos a reflexão sobre a relação entre as 

técnicas corporais e a produção da subjetividade, expressa na compreensão 

fenomenológica do corpo que temos e do corpo que somos; bem como, a reflexão 

sobre as questões das técnicas corporais e o conhecimento da Educação Física. 

Esta, compreendida como uma área do conhecimento que tematiza a cultura do 

corpo em diferentes instituições sociais.  

Com base nesses objetivos, aproximamos a noção de subjetividade 

apresentada na fenomenologia e nas práticas artísticas da body art, como 

possibilidade de uma compreensão da fenomenologia do corpo como modo de 

ser, de viver e de conhecer, ampliando os sentidos das práticas corporais na 

contemporaneidade. 

Tendo em vista os inúmeros estudos sobre o corpo e as inúmeras técnicas 

e práticas corporais na atualidade, essa reflexão poderá contribuir para o debate 

sobre a corporeidade como campo existencial e de conhecimento.  

Como método para a nossa reflexão, nos apoiamos na fenomenologia de 

Merleau-Ponty. Esta apresenta-se como uma nova ontologia, na qual não ocorre 

distinção entre o papel atuante do sujeito que conhece e a influência do objeto 

conhecido (Carmo, 2002). Pode-se afirmar que a aquisição mais importante da 

fenomenologia foi ter unido o extremo subjetivismo ao extremo objetivismo em 

sua noção de mundo. 

 
 
O mundo é não aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo, eu 
estou aberto ao mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, 
mas não o possuo, ele é inesgotável (Merleau-Ponty, 1994, p.14). 
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A fenomenologia apresenta como finalidade compreender o sentido do 

mundo, ou seja, suas essências, e estas se encontram na existência, na qual o 

corpo o apreende a partir de sua constante relação de troca com o mundo, pois 

este é o primeiro estabelecimento da racionalidade. “O mundo é mundo percebido 

ou campo fenomenal e intersubjectivo e a reflexão se dá como ser no mundo, o 

mundo já existente” (Chauí, 2002, p. 68). 

 
O mundo que eu distinguia de mim enquanto soma de coisas ou 
de processos ligados por relações de causalidade, eu o redescubro 
“em mim”, enquanto horizonte permanente e como uma dimensão 
em relação à qual eu não deixo de me situar (Merleau-Ponty, 
1994, p.12). 

 
 

Corpo e mundo são feitos do mesmo tecido. O mundo da cultura abriga o 

corpo e este é atado àquele. O corpo não pode ser considerado apenas biológico, 

pois está situado, no mundo dos sentidos, das significações, das relações, da 

história (Nóbrega, 2000). 

Identificamos, nas reflexões fenomenológicas, um método para nossa 

investigação, tendo em vista que a body art é uma técnica que pode amplificar a 

compreensão fenomenológica, realçando a tese do corpo vivo, atado a um certo 

mundo, configurado por significações existenciais. 

A dissertação apresenta-se em três momentos: No primeiro capítulo, Do 

corpo anatômico ao corpo fenomenológico, discutimos as concepções de corpo 

produzidas pela ciência do corpo, a Anatomia, bem como uma nova perspectiva 

de corpo apresentada pela fenomenologia do filósofo francês Maurice Merleau-

Ponty, a fenomenologia de corpo. 
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O segundo capítulo, A body art e a produção do ser selvagem, trata da 

compreensão do corpo na body art, e a produção da subjetividade; reflete 

também sobre a relação corpo-objeto e corpo-sujeito nas performances artísticas. 

No terceiro capítulo, O conhecimento do corpo na Educação Física, 

discutimos a body art como potencializadora da reflexão sobre o corpo-sujeito, a 

relação entre o eu e o outro, a consciência do corpo e a produção do 

conhecimento na Educação Física; bem como, a construção de alguns 

apontamentos de ordem ontológica e epistemológica para pensar o conhecimento 

da Educação Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24

Figura 3: Corpos anatômicos de Vesalius. 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DO CORPO ANATÔMICO AO CORPO FENOMENOLÓGICO 
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Tão logo a espécie humana foi tomando consciência de sua distinção em 

relação às outras espécies vivas e aos objetos do mundo, o corpo passou a ser 

constituído como objeto de tematizações e declarações científica, filosófica, 

religiosa, entre outros. De onde vem essa forma que nos constitui como sujeito, 

porque somos essas formas e como elas se constituíram podem ter sido as 

questões que ao longo de nossa história acabaram por fazer do corpo um 

território a se disciplinar. 

Um primeiro mapa do corpo humano foi produzido por uma “nova ciência”, 

que não mediu forças para descobrir todos os detalhes desse novo território, e na 

medida em que se tornava mais misterioso e ofuscante, se tornava também cada 

vez mais vasto. Esta “nova ciência” era a Anatomia, configurada nos séculos XVI e 

XVII. 

A Anatomia surge no período 

renascentista, apresentando seu maior 

desenvolvimento no século XVII. Esse 

período é caracterizado pelo advento 

da Arquitetura, das Artes, da Literatura 

com seus dramas, poemas líricos e 

épicos. A ânsia de descobrir todos os 

detalhes da vida, as novas terras, 

caminhou por todo o período e dentre 

esses detalhes a serem desvendados, 

destacou-se o corpo humano, o que fez surgir a ciência do corpo. Esta ciência deu 
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um impulso somativo para a realização do grande desejo de desvendar todos os 

esconderijos do corpo (Sawday, 1999). 

A tentativa renascentista de representar os fenômenos naturais de forma 

direta e fiel, marcando um novo dogma da teoria estética da arte, tornou a arte 

científica, pois os artistas deveriam possuir conhecimentos de matemática e de 

perspectiva para a representação exata dos fenômenos. Para representar o corpo, 

a dissecação era a técnica utilizada, a qual os segmentos corporais tornavam-se 

visíveis e, portanto, representados (Vesalius, 2002). 

Antes da Anatomia, o corpo humano era estudado e explicado pela religião, 

pela filosofia, mas de forma “externa”. Até então, a abertura do corpo era algo 

pecaminoso, proibido e, conseqüentemente, impensado. Porém, as explicações 

advindas dos estudos externos do corpo já não respondiam às questões que se 

apresentavam, aumentando, com isso, a atenção voltada ao corpo e seu 

funcionamento. Esse fato resultou na sua invasão, considerando de forma mais 

amena os preconceitos e tabus que esta atividade concebia.  

O corpo humano no início do período renascentista, antes da nova ciência, 

era percebido como sendo uma entidade material, que ganhava vida e era nutrido 

por uma essência contida dentro dele, a alma. Era muito difícil, ou podemos dizer, 

quase impossível pensar no corpo como uma entidade única, pois a perspectiva 

dualista separava corpo e alma. A alma era a entidade do pensamento, o corpo, a 

da obediência. Estes viviam um eterno conflito, em nome do estabelecimento da 

superioridade. 

 
A alma e o corpo não eram participantes fáceis em uma grande 
unidade. Em vez disso, eles viviam sob pressões de luta. O corpo 
estava sempre em guerra com o que foi descoberto residindo 
dentro dele. [...] o corpo era uma prisão íntima que sempre 
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procurou constranger o expansivo desejo da alma. Cada 
participante desse combate possuía o poder para arruinar seu 
oponente (Sawday, 1995, p.16). 

 

 
 

Acreditava-se que o corpo 

funcionava a partir dos comandos da parte 

interna do corpo, que abrigava uma alma. 

Como essa alma funcionava, onde ela se 

abrigava, como o corpo se organizava para 

funcionar, eram questões que ficaram sob 

responsabilidade da Anatomia, pois essa 

ciência era capaz de dar visibilidade ao 

interior do corpo, parte esta, até então, 

intocável. 

Com o olhar da Anatomia, realizado através das dissecações, ratificou-se o 

dualismo entre o interior e exterior do corpo. A parte interna era responsável pelo 

comando de todas as funções do corpo, sendo este um simples objeto obediente 

aos desejos e vontades da alma. “No final do século XVI e início do século XVII, a 

relação entre corpo e alma, nós observamos o corpo descrito como uma prisão em 

que o grande príncipe, a alma, é obrigado a render-se” (Sawday, 1999, p.17). 

A partir da jornada anatômica, principalmente na Europa, várias concepções 

de corpo surgiram. Em um primeiro momento, o corpo geográfico, em que os 

anatomistas eram considerados os exploradores e a partir do momento em que 

iam descobrindo suas terras até então secretas, iam colonizando-as e deixando 
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gravados os seus sinais. Nessa perspectiva, o corpo era tratado como propriedade 

e apropriação, realçando, o colonialismo e a descoberta. 

 
O processo era verdadeiramente colonial, surgindo para reproduzir 
os estados de descobertas e explorações que estavam, naquele 
momento, dentro do contexto europeu com o novo mundo. 
Primeiro vieram os exploradores, deixando suas marcas no corpo 
na forma de características que eram nomeados e mapeados, bem 
como os habitantes que eram encontrados e observados (Sawday, 
1995, p.25). 

 
 

Durante essas “expedições no corpo humano”, o anatomista Donne realizou 

uma descoberta, no século XVI, que ele considerou, de modo análogo à 

descoberta da América. “O órgão sexual feminino, suas peculiaridades até então 

secretas, que ele em grito de possessão repetia fervorosamente – Oh, minha 

América! A América teria se tornado sinônimo com o triunfo da imaginação 

humana” (Sawday, 1995, p.28).   

Assim, relaciona-se esta realidade do corpo humano, sendo considerado 

um território a ser descoberto, no romance “O anatomista”, no qual o personagem 

principal, Matheo Colombo, em suas viagens anatômicas descobre um pequeno 

órgão no corpo feminino, que governa todas as ações das mulheres e, além disso, 

é capaz de levar felicidade por ser a origem do prazer sexual, o chamado “Amor 

veneres”, ou como seu descobridor chamava, “minha América” (Andahazi, 1997).  

 
Essa protuberância que surge do útero1, perto da 
abertura chamada boca da matriz, é a origem e o fim de 
todas as ações destinadas ao prazer sexual. Ao ser 
tocado o sêmen (o fluxo) flui de um lado para o outro 
mais rápido que o ar por causa do prazer, mesmo sem 
que elas queiram (Andahazi, 1997, p.140). 
 

 

                                                 
1 Hoje, sabe-se que o órgão, ao qual Matheo Colombo refere-se, não surge do útero, sendo esta 
representação, um equívoco da Anatomia da época (Andahazi, 1997). 

aliano 
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Uma outra concepção de corpo produzida foi o corpo Vesaliano. Andréa 

Vesalius, cirurgião renascentista, apresentava verdadeira paixão pela anatomia. O 

corpo Vesaliano era explicado como sendo 

composto por vários departamentos, onde a 

constante movimentação destes resultava no 

bom funcionamento do corpo. Sua obra de 

grande destaque foi o De humanis corporis 

fabrica, um dos mais importantes manuais 

anatômicos destinados aos estudantes de 

medicina, apresentando grandes ilustrações e 

explicações anatômicas (Vesalius, 2002). 

Um outro corpo produzido, a partir das dissecações e conseqüentes 

descobertas, foi o corpo cartesiano. Esse novo corpo foi criado principalmente a 

partir das dissecações realizadas pelo filósofo e anatomista, Descartes, no século 

XVII. Nesse momento, um novo corpo, diferente daquele geográfico, ou 

departamental, surgira com tamanha força que seus traços ainda são vivos nos 

dias de hoje. O corpo cartesiano, acreditava-se, funcionava segundo as leis da 

mecânica e era afirmado pelas definições de Descartes, a partir de suas jornadas 

anatômicas: 

 
O número e o ordenado arranjamento dos nervos, veias, ossos e 
outras partes do animal, nos mostra realmente que a natureza é 
insuficiente para formá-los, contanto que você suponha que a 
natureza age de acordo com as leis da mecânica, e que essas leis 
são impostas por Deus. De fato, eu tenho levado isso em 
consideração não somente com o que Vesalius e outros escrevem 
sobre anatomia, mas também muitos detalhes que não forma 
mencionados por eles que eu tenho observado enquanto disseco 
vários animais. Eu tenho gastado muito tempo na dissecação 
durante os últimos 11 anos, e eu duvido que exista algum doutor 
que tenha feito observações detalhadas como eu. Mas eu não 
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tenho achado nada cuja formação pareça inexplicável pelas causas 
naturais (Descartes in Sawday, 1995, p.147). 
 

 
 

Descartes descreveu o funcionamento desse novo corpo por meio das leis 

da mecânica. Assim, como uma máquina, o corpo se tornou objetivado, um foco 

de intensa curiosidade, mas inteiramente divorciado do mundo como sujeito 

pensante e falante. “Nesse momento, a magia da corporalidade humana se verá 

crescentemente reduzida à lógica do mecanicismo” (Rodrigues, 1999).  

A partir das concepções cartesianas, a divisão entre o sujeito cartesiano e 

objeto corpóreo, “entre um ‘eu’ que pensa e um ‘ele’ em que nós residimos se 

tornou absoluta” (Sawday, 1995, p.29).  

No momento do surgimento da concepção cartesiana de corpo e de 

homem, a alma deixou de ser uma autoridade diante do corpo, assumindo essa 

autoridade Deus, que era considerado como um engenheiro, o construtor do 

corpo. Esse fato diferenciava a máquina artificial da máquina humana, pois 

aquela, para funcionar, precisaria de uma disposição particular para cada ação 

particular, pois lhe falta o que de mais elevado está presente na máquina humana, 

o poder da razão, construída por Deus nos homens (Sawday, 1999). 

Diante das concepções de corpo, poderíamos compreender a cultura da 

dissecação como uma atividade que visava desvendar seus mistérios, sem 

objetivos conseqüentes, uma prática desinteressada, como se afirmava na época 

renascentista. Entretanto, a cultura da dissecação era uma prática que objetivava 

algo mais poderoso e veementemente interessado: o controle do corpo humano. 

 
A cultura da dissecação estava dedicada a juntar informações e a 
disseminação do conhecimento do mistério do corpo humano. 
Como tal, seu fim era proclamado como sendo útil e nobre [...]. A 
idade heróica da descoberta científica, iniciada na Europa no 
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século XVI, não era uma arena neutra e desinteressada. Era uma 
consumidora voraz dos vestígios da estrutura humana (Sawday, 
1995, p.03). 

 
 

Para Foucault (1987), o que estava realmente em jogo, dentro dessa esfera 

política, era o domínio sobre os corpos. Conhecê-lo nos seus detalhes mais 

íntimos, investigá-lo, para melhor controlá-lo. Nesse sentido, a cultura da 

dissecação, também deve ser compreendida como um sistema intenso de 

vigilância e controle dos corpos. Suas investigações caminhavam paralelamente ao 

desejo de domínio sobre a humanidade.  

O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o 
esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma “anatomia política”, 
que é também igualmente uma “mecânica do poder”, está 
nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos 
outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas 
para que operem como se quer, com as técnicas, segundo a 
rapidez e a eficácia que se determina (Foucault, 1987, p.119). 

 

Essa idéia de controle social parte do princípio do surgimento científico. A 

ciência era capaz de controlar a natureza, e o conhecimento do corpo humano 

abriria caminhos para o controle social, o controle do corpo, constituindo o 

chamado mito da modernidade. 

O advento da Anatomia resultou no grande destaque, portanto, dado ao 

corpo humano. De uma vez por todas, foi criado também um corpo de 

conhecimento. No momento em que um corpo físico é fragmentado, é cortado em 

pedaços e, conseqüentemente objetivado, um conjunto de entendimentos é 

assegurado para ser moldado e formado. Formou-se e propagou-se, 

principalmente no Ocidente, o corpo dualista, objetivado pela ciência e pela 

técnica. Os olhos gelados da ciência foram tanto os responsáveis pela sua 

formação, quanto pela sua disseminação (Sawday, 1995). 
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Silva (2001) evidencia que essa perspectiva dualista e objetiva de corpo 

disseminada, em especial, no Ocidente, a partir dos estudos científicos, justifica a 

transformação do sujeito humano em objeto de investigação para a ciência. A 

partir do momento em que sou um corpo e uma razão, ou um corpo e uma alma, 

o corpo sempre vai ocupar um lugar desfavorável, ou menos importante em 

ralação à alma e razão. Dessa forma, o corpo por ser inferior, pode e deve ser um 

objeto para as investigações científicas. Esse fato aponta uma ambigüidade em 

relação ao corpo; “ele é importante enquanto fonte de experiência, mas é, 

também o corpo que se desvaloriza na medida em que pode mexer nele e alterá-

lo” (Idem, p.12). 

Na condição de objeto, o corpo humano foi tratado e entendido a partir de 

normas e critérios como causalidade e homogeneidade. Seu comportamento e 

suas ações foram reduzidas ora ao puro funcionamento biológico, ora ao poder da 

razão, sem a existência de intencionalidade dos sujeitos. Isto se deu, no primeiro 

momento, com o surgimento da ciência do corpo e seu conseqüente 

desenvolvimento que respaldou o desenvolvimento de outras ciências que 

também explicaram o corpo humano, como é o caso da Fisiologia. Essas ciências 

fundadas, sobretudo no modelo anatômico e fisiológico, só vieram a ratificar o 

valor do corpo como objeto, por meio da fragmentação e isolamento de suas 

partes. 

Como contraponto à perspectiva dualista, destaca-se a Fenomenologia que 

passou a questionar a condição humana e sua existência em novos patamares 

epistemológicos. O filósofo francês Maurice Merleau-Ponty tinha verdadeira paixão 

pelo corpo humano, dedicando parte de sua vida aos estudos da corporeidade. 

Dentre suas reflexões, o filósofo faz uma crítica a essa visão objetiva do corpo 
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humano construída principalmente a partir dos estudos científicos, concepção esta 

que veio a influenciar e embasar a abordagem do corpo na cultura 

contemporânea. 

A ciência clássica foi criticada por Merleau-Ponty, haja vista que o aparato 

técnico reduzia o corpo humano ao funcionamento mecânico, operando a partir da 

causalidade linear. Para evidenciar que o corpo humano não é um mero objeto, o 

autor afirma que o corpo jamais pode assim ser considerado, pois os objetos são 

invariáveis: “o objeto nada tem de envolto, ele está exposto por inteiro, suas 

partes coexistem enquanto nosso olhar os percorre alternadamente, seu presente 

não apaga seu passado, seu futuro não apagará seu presente” (Merleau-Ponty, 

1999, p. 108).  

Seguindo seu raciocínio, o corpo, diferentemente do objeto, não pode ser 

apreendido por inteiro, pois nós não temos acesso a toda a natureza do corpo 

humano. O corpo humano, segundo o autor, não está diante de nós. Este 

permanece sempre conosco, pois somos e existimos como corpo, diferentemente 

do objeto, que podemos ver em todos os detalhes, constantes e fixos, podendo 

ser apreendido totalmente, porque, este sim, o objeto, está diante de nós. 

Merleau-Ponty, sobre a espacialidade do corpo humano discorre que: 

 
 
Sua permanência não é uma permanência no mundo, mas uma 
permanência ao meu lado. Dizer que ele está sempre perto de 
mim, sempre aqui pra mim, é dizer que ele nunca está 
verdadeiramente diante de mim, que não posso desdobrá-lo sob 
meu olhar, que ele permanece à margem de todas as minhas 
percepções, que existe comigo (Merleau-Ponty, 1999, p.134). 

 

Merleau-Ponty aponta uma nova perspectiva para o corpo humano que vai 

além da visão mecanicista e fragmentada, e que, além disso, não limita, nem 
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simplifica seu entendimento. Essa perspectiva o compreende como ser no mundo. 

Nesse sentido, em consonância com o pensamento do filósofo, Nóbrega (1999) 

afirma: 

 
A fenomenologia de Merleau-Ponty oferece uma alternativa para a 
ciência e Filosofia, contrapondo-se ao discurso linear que 
considera o corpo como um conjunto de partes distintas entre si. 
Apresenta a análise existencial, que considera o corpo a partir da 
experiência vivida ou como modo de ser no mundo (Nóbrega, 
1999, p. 65). 
 

 
Na fenomenologia de Merleau-Ponty, o corpo não pode ser considerado um 

receptáculo de órgãos que funciona a partir de estímulos fisiológicos. Ao nos 

referirmos ao corpo humano, tratamos de um corpo vivo que é linguagem, 

sexualidade, motricidade, espacialidade e temporalidade. Dessa forma, o corpo 

nunca pode ser apreendido por completo, porque não é comandado por uma 

consciência que o sobrevoa, mas sim por intencionalidades que o definem como 

sendo humano. Corpo e consciência configuram-se como sendo uma mesma 

realidade, expresso, por exemplo, nos movimentos como os descritos a seguir: 

 

Quero ir ali e eis-me ali, sem que tenha entrado no segredo 
inumano da maquinaria corporal, sem que a tenha ajustado aos 
dados do problema e, por exemplo, à localização do objeto 
definido pela sua relação com algum sistema de coordenadas 
(Merleau-Ponty, 2004, p.98). 
 
 

 
A idéia de uma consciência que sobrevoa o corpo, bem  como  sua 

fragmentação, fundada nas idéias advindas da Anatomia e do cartesianismo foi 

veementemente criticada por Merleau-Ponty (1999). Nessas concepções, o corpo 

era considerado como uma máquina, com suas peças ajustadas corretamente. 

Assim sendo, todos os corpos eram vistos do mesmo modo, como feixes 

mecânicos. 
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Merleau-Ponty afirma que as funções do corpo só podem ser 

compreendidas por nossa relação com nós mesmos, a partir das experiências 

vividas no mundo e do contato com o Outro. Nesse sentido, de acordo com 

Nóbrega (1999), para apreender seu sentido devemos vivê-lo, não bastando 

dividi-lo em partes ou funções. Nesse argumento, confirma-se o ato falho da 

prática científica, em sua tentativa de simplificar a existência, ou seja, querer 

apreender todos os corpos como homogêneos a partir de suas funções orgânicas. 

Ao considerá-los assim, apaga-se nosso ato de experiência pessoal e encerra-nos 

no quadro de experiências prontas, dadas; o que acarreta o distanciamento de 

nós mesmos, para seguir normas causais de vida e comportamento. 

 
A contribuição das experiências alheias vinha apagar a estrutura 
da sua, e reciprocamente, tendo perdido contato consigo mesmo, 
ele se tornou cego ao comportamento do outro. Instalava-se 
assim em um pensamento universal que recalcava tanto a 
experiência do outro, como sua experiência de si mesmo (Merleau-
Ponty, 1999, p. 140). 

 
 

Merleau-Ponty afirma que o corpo se define no movimento e, a partir de 

sua espacialidade, temporalidade, linguagem e sexualidade, proporcionam uma 

relação circular entre interior e exterior, o organismo e a cultura, o que o torna 

uno e complexo. Nesse sentido, “o corpo não é coisa nem idéia, é movimento, 

expressão criativa e sensibilidade” (Nóbrega, 1999, p.65). 

O movimento não é definido por Merleau-Ponty como resultado do 

pensamento, já que o corpo é movimento. Eles coexistem sem necessidade de 

uma mentalização anterior, uma programação. Assim, o movimento é definido 

pelo próprio movimento, a compreensão é mútua. “Um movimento é apreendido 
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quando o corpo o compreendeu, quando ele incorporou ao seu mundo, e mover 

seu corpo é visar às coisas através dele” (Merleau-Ponty, 1999, p.193). 

Na linguagem do corpo, não há uma fragmentação entre o pensamento e o 

gesto. No ato de olhar, envolvo-me com o objeto olhado, percebo-o por meio dos 

meus movimentos. Ao falar, não falo apenas pelo trabalho do pensamento. A fala, 

assegura Merleau-Ponty, é como um outro ser presente dentro de mim. O corpo 

é, ao mesmo tempo, tudo isso reunido de forma indivisível.  “O corpo é a lei eficaz 

de suas mudanças. Ele se interpreta a si mesmo. Aqui, os dados visuais só 

aparecem através de seu sentido tátil, os dados táteis através de seu sentido 

visual, cada movimento local sobre o fundo de uma posição global” (Merleau-

Ponty, 1999, p.208). 

A comprovação da unidade corporal se dá através de um conceito, 

explicado por Merleau-Ponty, o conceito de esquema corporal. O esquema 

corporal, como sendo “uma maneira de exprimir que meu corpo está no mundo, 

ou seja, é uma tomada de consciência  global  de 

minha postura no mundo” (Idem, p.149). 

O corpo está atado ao mundo e este, ao corpo. O corpo vivo se realiza 

através da experiência vivida e através da constante troca com o mundo, não 

podendo, contudo, ser reduzido às faculdades da consciência; esta, entendida 

como a responsável pelo funcionamento do corpo. Se o corpo for pensado como 

subproduto da razão, peça chave às respostas corporais, nesse momento, “volta a 

ser esta máquina bem limpa que a noção ambígua de comportamento falhou em 

fazer-nos esquecer” (Merleau-Ponty, 1999, p. 115). 

Merleau-Ponty assegura que o corpo é, sobretudo, sensível. O elemento 

sensível está unido a cada percepção, a cada movimento, presente em todo 
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momento na existência do corpo vivo, ou seja, em cada espessura visual, tátil, 

sonora, presente ao nosso corpo como uma expansão e uma geminação dele 

(Chauí, 2002). 

Ao dizer que o corpo também é sensível, Merleau-Ponty compara-o à obra 

de arte. O corpo é assim comparado por apresentar a característica inacabada e 

aberta. Ao olhar uma obra de arte, não enfatizamos os fragmentos de tintas ou 

outros materiais que a formaram. Olhamos sim o todo. Podemos através de 

nossas vivências senti-la de modos diferentes. Não homogeneizamos porque 

somos corpos diferentes, possuímos sensações diferentes e movimentos corporais 

diferentes, os quais nos levam a uma compreensão singular da obra.  

O artista, ao  olhar sua obra, nunca  a  verá  como  algo  acabado,  

sempre irá atribuir novas sensações, sentidos e significados que a complementam 

e a redescobrem sempre, a cada momento; o que ocorre da mesma forma com o 

corpo humano. Ao olhar uma pessoa, um outro corpo que caminha na rua, que 

dança em um palco, seja um artista ou um passante, não percebemos feixes 

musculares, não pensamos em braços, pernas, coração. Vemos, sim, um corpo, 

que é uno, que é sentido, que é percepção, que é cultura, que é biológico, e que é 

belo assim como uma obra de arte; causando emoções e diferentes percepções. 

Por isso, o corpo não poderá ser compreendido por completo, uma vez que novas 

sensações e significados serão atribuídos a ele e aberto como uma obra de arte 

diante dos olhos do artista, por estar diante de um mundo, atado a ele, tocando e 

sendo tocado com ele, através dos seus movimentos, buscando sempre mais vida. 

O elemento sensível revela a unidade dos seres humanos, ratificando que o 

corpo não pode ser considerado uma máquina vazia sem intencionalidades; é sim 

“uma unidade que se revela na diversidade” (Nóbrega, 1999, p.119). A prática da 
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ciência, por meio de sua técnica inflexível de estudos e pesquisas corporais, negou 

o lado sensível do corpo; tratou todos como manequins que deveriam funcionar 

de maneira eficaz, devendo viver todos da mesma forma. 

Nóbrega (1999) afirma que “na obra de arte, a técnica deve ser flexível 

para que a expressividade possa ser abrangente e diversa” (Idem, p.123). Sendo 

o corpo humano comparado a obra de arte, este deve ser tratado da mesma 

forma, por ser expressividade primeira, a técnica necessária a conceituações deve 

considerar a abrangência e diversidade corporal.  

Como objetos, os seres humanos perdem a relação consigo mesmo, na 

medida em que outros dizem como somos enquanto corpos, como se fôssemos 

várias peças que podem ser encaixadas aleatoriamente de acordo com normas 

estabelecidas pela ciência, pela técnica, ou pelo mercado, para que sejamos 

corpos ideais. Mas esse “ideal” nem sempre faz parte de mim, não está em mim, 

não é um complemento para mim, fazendo com que eu não exista mais em mim. 

Perdemos, portanto, o acesso a nós mesmos, passamos a ser “manequins”, sem 

cheiro, sem desejo, sem história. 

Merleau-Ponty apresenta uma compreensão sensível do corpo, expressa na 

reflexão sobre os seres brutos, seres estes que não admitem separações e 

fragmentações. Os seres brutos, para Merleau-Ponty, lutam contra a formação de 

corpos objetos: objetos científicos ou objetos de consumo. Além disso, procuram 

se conhecer, buscam seu interior, sua vida e os sentidos e significados que 

alimentam sua existência. 

O ser de indivisão, que não foi submetido à separação entre o 
sujeito e o objeto, alma e corpo, consciência e mundo, percepção 
e pensamento. O ser bruto é pura diferença interna de que o 
sensível, a linguagem e o inteligível são dimensões e 
entrecruzadas (Chauí, 2002, p.153). 
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O ser bruto, ou ser selvagem, que se evidencia na fenomenologia de corpo 

de Merleau-Ponty, pode ser encontrado, de forma análoga, na body Art, os quais 

buscam novos sentidos e significados que lhes permitam o encontro de sua 

subjetividade. Esta subjetividade que, 

 
não procede a partir de dimensões “já existentes” da 
subjetividade, cristalizados em complexos estruturais, mas que 
procedem de uma criação e que, por esse motivo, seriam antes da 
alçada de uma espécie de paradigma estético. Criam-se novas 
modalidades de subjetivações do mesmo modo que um artista 
plástico cria novas formas a partir da palheta de que dispõe 
(Guattari, 1998, p.17). 

 

Nesse percurso epistêmico, no próximo capítulo, refletimos sobre a 

compreensão de corpo expressa na body art e a relação com a produção da 

subjetividade, aqui compreendida na dimensão fenomenológica do ser selvagem. 
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CAPÍTULO II 

 

A BODY ART 

 

E A PRODUÇÃO DO SER SELVAGEM 
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A expressão contemporânea da body art, embora se diferencie quanto aos 

sentidos, remete à práticas sociais antigas. A arte que é feita no corpo, ou melhor, 

que tem o corpo como suporte, significa uma redescoberta da arte de decorar e 

de modificar o corpo de forma permanente, que teve seu surgimento em tempos 

antes da era cristã que marca nossa história, sobretudo, a do Ocidente. Miller 

(1997) afirma que as artes feitas no corpo estão presentes desde 3300 a.C., com 

registros de tatuagens no antigo Egito nas múmias, e piercings, em 1400 a.C. Em 

países de raça negra, 

foram encontradas 

outras formas de 

expressões das 

modificações corporais, 

como escarificações e 

implantes de cobre na 

língua. 

No Ocidente, as expressões da arte no corpo, não ganharam tanta 

evidência e seu surgimento ainda é contraditório. Em Roma e, principalmente na 

Grécia, a implantação de piercings era um desafio imposto aos homens e 

guerreiros ao desafiarem a dor, mostrando, com essa prática, força, coragem e 

masculinidade. Dentre os povos do mundo, nenhum apresentou tamanho 

destaque à utilização dessas modificações como os Mayas. Esses povos foram os 

responsáveis pelas muitas formas de modificações corporais presentes hoje em 

todo o mundo, apresentando tanto formas extremamente requintadas, quanto 

bizarras. Os Mayas modificavam o corpo tanto para representar rituais espirituais, 

quanto por razões de beleza. Homens, mulheres e crianças utilizavam-se de 
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tatuagens, piercings e escarificações, não havendo restrições aos locais do corpo, 

nem mesmo da quantidade de inscrições corporais. Ouvido, nariz, boca, mamilos, 

peitos, costas, pernas, barrigas, pés e dentes – estes últimos com o uso de jóias - 

eram locais para a instalação da arte (Miller, 1997). 

Ainda no Ocidente, principalmente na Europa, essas modificações não eram 

vistas com bons olhos até o século XVIII. A tatuagem, principalmente, era tida 

como um tabu. Homens de bem não podiam fazer tatuagens no corpo, pois estas 

estavam associadas à marginais de toda ordem. Essa concepção permaneceu até 

que um botânico inglês, James Cook, que circunavegava o pacífico atrás de terras 

novas, passou a perceber o uso da tatuagem em povos indígenas.  Na sua volta à 

Inglaterra, o inglês ostentava uma tatuagem. Acredita-se que os homens que 

faziam as circunavegações, dentre eles, Cristóvão Colombo, James Cook e o pirata 

e explorador Britânico Willian Dampier, foram os responsáveis pelo ressurgimento 

dessas expressões de arte na cultura européia, ganhando destaque desde então 

(Miller, 1997). 
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As tribos indígenas também se utilizavam e ainda se utilizam das 

modificações corporais, apresentando também significados diversificados. Em uma 

experiência no Parque Nacional do Xingu, Ribeiro (1979), constatou que os índios 

faziam pinturas corporais tanto para se embelezar, quanto para se distinguir das 

outras tribos. As tatuagens também eram produzidas nas índias velhas para se 

diferenciarem das populações vizinhas de suas 

tribos, como forma de demarcação étnica e 

cultural. Além das tatuagens, também foi 

observada a utilização de escarificações nessas 

tribos. 

Outras formas de modificações corporais 

realizadas por algumas tribos indígenas são as 

perfurações nas bocas e implantação de 

objetos ornamentais, como descritas por 

Poitier (1998). Esse material, implantado na boca, o chamado botoque, pode 

apresentar-se de várias formas, tais como: varetas, discos, tampões de madeira, 

pedras, dentre outros.   

De acordo com o autor supracitado, várias são as razões à utilização de tais 

objetos. Nas tribos dos Charruas, a 

utilização se dá para demonstrar virilidade. 

Em outras tribos apenas simbologia ou 

razões místicas. Entretanto, não só as 

tribos indígenas utilizam a implantação do 

botoque. Na África, as mulheres Sara 
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Figuras 11 e 12: Pescoço de girafa. 

também faziam essa modificação em seu rosto com o intuito de se tornarem feias. 

Outros motivos também são constatados, como uma maneira de impedir que as 

mulheres falassem Poitier (1998). 

Outra modificação corporal, realizada principalmente nos povos chamados 

Padaúnas, é a realizada no pescoço das mulheres, as chamadas mulheres do 

pescoço de girafa. Nessa modificação, ao completar cinco anos de idade, a menina 

recebe o primeiro colar que é implantado em seu pescoço. Depois disso, a cada 24 

luas cheias, mais um colar é implantado, e assim sucessivamente até sua primeira 

menstruação, o que significa seu crescimento e a passagem do estágio de menina, 

ao de mulher. Nesse momento, a menina-mulher está preparada para o 

casamento. Alguns colares chegam a medir até 20 cm. Em caso de mulheres 

infiéis, o colar é retirado, podendo levá-las à morte devido à “queda” do pescoço 

(Poitier, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns motivos que justificam o uso dos colares no pescoço pelas mulheres, 

são desde questões místicas, como  o mito  da  mulher-lua, o 
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qual ocorre o acompanhamento do crescimento das meninas, à questões de 

vaidade e enfeite corporal 

(Poirier, 1998). Algumas 

mulheres usam outros 

enfeites nas correntes como 

forma de estarem mais 

bonitas; além de pulseiras e 

outros adornos corporais, 

como observamos na figura 13. 

Ao mencionarmos outras modificações corporais presentes em diferentes 

culturas, encontramos na China as deformações nos pés das mulheres, realizadas 

pelas mesmas, com o objetivo de diminuir seu tamanho, o máximo possível, com 

fins eróticos; as deformações no crânio, realizadas através da ligação de várias 

tábuas flexíveis na cabeça dos recém nascidos, para o alongamento ou 

arredondamento do crânio. Essa prática realizada na antiguidade em vários povos, 

até início do século XX (Peru), apresentava objetivos místicos, costumes de moda, 

tradições familiares e crenças religiosas (Poirier, 1998). 

Como podemos observar, vários são os significados atribuídos à utilização 

das diversas modificações corporais. Nos povos mais antigos, destacamos 

principalmente, razões de crenças, cerimônias, marcações de famílias, com o 

intuito de serem reconhecidas em outras vidas; por defesa, mágica, acalmar os 

efeitos do frio, devoção espiritual, por coragem ao desafiarem a dor, mas sempre 

envolvidos em cerimônias para suas realizações. 

Hoje, nas sociedades Ocidentais, com outras perspectivas em torno de 

como “se viver”, de como cultuar e se relacionar com o corpo, as modificações 
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corporais apresentam outras conotações e não mais aquelas ligadas a cerimônias 

de rituais de passagens, servindo para mostrar filosofias de vida, marcações de 

grupos, fraternidades escolares, militares, razões místicas, com números de sorte, 

emblemas, astrologia, entre outras. Podem servir também como complementos do 

corpo, servindo como esconderijo para alguma parte do corpo indesejada, bem 

como a evidenciar outras partes, tornando-as mais atrativas. “Hoje é uma marca 

que distingue uma ocasião e não cerimônias conectadas a eles, como era feita 

antigamente” (Miller, 1997, p.29). Essas novas conotações se dirigem às 

exigências do momento em que vivemos e aos grupos aos quais pertencemos. 

A contemporaneidade é marcada pelo crescente avanço científico e 

tecnológico. Diante desse fato, ascende também a maior atenção voltada a cada 

detalhe das coisas, dos elementos presentes no mundo, resultando em pesquisas, 

manipulações e descobertas, nos seus mínimos detalhes. Esse período é 

caracterizado, sobretudo, pela velocidade. Velocidade de consumo, velocidade de 

apropriação e velocidade de transformação. Tudo pode ser transformado. Diante 

dessa característica, não se apresenta mais a permanência e a constância como 

valores, nem palavras de ordem. Essa característica acarreta também, 

principalmente nas grandes cidades, nas quais o consumo é maior, o surgimento 

de banalizações do corpo e dos estilos de vida, resultando numa necessidade 

crescente de individualização (Pires, 2001).  

Os avanços científicos e tecnológicos e, principalmente a propagação dos 

saberes por eles produzidos e disseminados na sociedade, além de enquadrarem 

os indivíduos em padrões de vida estabelecidos, tais como o padrão ideal de 

beleza, como ser magro, esbelto, bem como o tratamento a ser dado ao corpo, 

como se ter um corpo da forma mais padronizada e homogênea possível, também 
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oferece meios para que os indivíduos possam encontrar seus próprios estilos, 

através da crescente “ajuda” da ciência e da tecnologia. 

 
 

As constantes inovações tecnológicas e científicas nos oferecem 
uma série de instrumentos, suportes, técnicas e materiais novos, 
que nos levam a uma crescente incapacidade de nos 
concentrarmos em objetos estáticos e a não nos surpreendermos 
com obras criadas a partir de técnicas convencionais (Pires, 2001, 
p. 95).  

 
 

Vários são os elementos manipulados pela ciência e pela tecnologia, na 

sociedade contemporânea. E, assim como em outras culturas e épocas, o corpo 

ocupa lugar de destaque, com estudos cada vez mais profundos de suas funções; 

funções estas cada vez mais microscópicas. O corpo continua a ser o centro das 

atenções, sobretudo, com os recursos da biotecnologia. Torna-se cada vez mais 

evidente que o corpo não é apenas biológico. Com a invasão constante da 

tecnologia, o corpo passa a ser também tecnológico. “Como se o corpo fosse a 

última fronteira a ser explorada, controlada e conquistada, por isso é um corpo 

preferido às experimentações da biotecnologia. As tecnologias estão entoadas em 

todas as partes devorando tudo, aproximando tudo a todos” (Sant’Anna, 2001, 

p.76). 

O avanço crescente da biotecnologia, que respalda os avanços significativos 

nas pesquisas do corpo, trazendo novos sentidos e significados à manipulação do 

corpo, vem reforçar a idéia de um corpo como sendo uma máquina e, mais que 

isso, um corpo-máquina-tecnológico. Nesse sentido, ao considerá-lo sob esses 

aspectos, dissemina-se a idéia de um corpo imperfeito, a partir do momento em 

que se acredita na possibilidade de transformá-lo, e programá-lo, para melhor ser, 
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para melhorar o seu desempenho, a sua performance. No cenário da 

biotecnologia, o corpo é considerado como sendo “um organismo percebido como 

uma coleção de órgãos e funções potencialmente substituíveis” (Le Breton, 2003, 

p.18), possibilitando um discurso cada vez maior em torno desse corpo, quanto às 

modificações e substituições de suas imperfeições. 

Para atender à constante busca pela individualização, pela identidade ou a 

busca de um padrão estético desejado, crescem no mesmo ritmo, as diversas 

formas de modificações corporais. Dantas (2002), apresenta uma reflexão acerca 

dessas transformações corporais atuais, principalmente na contemporaneidade, 

possibilitadas pelo surgimento das biotecnologias que dão condições para o 

surgimento de novas realidades corporais, bem como a uma forma de manusear o 

corpo, realizado através das modificações corporais, nunca visto até então. 

“Inúmeras e cada vez mais acessíveis são as formas que o homem 

contemporâneo dispõe para modificar o seu corpo” (Dantas, 2002, p.64).  

O corpo apresentado de forma direta através da mídia, por vezes, causa 

uma verdadeira obsessão ao esteticismo despertado e disseminado e, segundo 

Santaella (2004), a mídia quase sempre trabalha com as superfícies aparentes e 

com o reconhecível, o padronizável e, sobretudo, com o que se vende mais e com 

mais velocidade. Esse corpo desejável e disseminado pode ser obtido através das 

várias formas de modificações corporais. 

Dentre as várias formas de modificações corporais, destacamos o body 

building, a body modification e a body art, cada uma delas apresentando suas 

peculiaridades e objetivos, mas todas navegando em torno de um objetivo 

comum, a transformação do corpo. 
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O body building, ou seja, o corpo construído, apresenta como finalidade a 

construção do corpo principalmente por meio da musculação. O início dessa 

prática, de acordo com Villaça (1999) se deu com a repercussão do movimento da 

cultura germânica, a exposição do corpo e a crescente importância da fotografia; 

esta como um importante meio de contemplação estética do corpo. 

Na body building, o “Eu ostenta-se na superfície do corpo, a identidade é 

modelada nos músculos como uma produção pessoal e dominável” (Le Breton, 

2003, p.41). Assim, o que importa para os body buildings é a eliminação da 

gordura para que seu corpo possa adquirir massa muscular e ser assim, 

modificado. 

Le Breton (2003) compara, ainda, a utilização dos body buildings ao corpo, 

como faziam os anatomistas com suas lâminas, aos quais a superficialidade, a 

aparência subcutânea era o que importava. 

A body modification, o corpo modificado, baseia-se nas cirurgias plásticas, 

nas técnicas de piercings, tatuagens, dentre outras. A body modification é 

resultante dos modern primitives, termo este criado por Fakir Musafar, ao se 

referir “ao modo de vida dos indivíduos que mesmo sendo membros de uma 

sociedade que se desenvolve baseada na razão e na lógica, se guiam pela intuição 

e colocam o corpo físico como o centro de suas experiências” (Pires, 2005, p.102). 

Pires (2005), evidencia, ainda, que existem dois tipos de praticantes da 

body modification, os que buscam um auto complemento, a partir das 

modificações em seus corpos; e os que buscam seguir os dizeres da moda, ou 

seja, os fins estéticos. 

A body art, a arte no corpo, apresenta uma familiaridade com a body 

modification, por também poder utilizar as cirurgias plásticas, os piercings, as 
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tatuagens, dentre outras formas de modificações. Porém, 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. 

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, não-

linearidade, 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 com materiais, que trata da 

permanência. Essa nova forma de arte se preocupa com o fim das verdades 

acabadas (Domingues, 1997). 

De acordo com Sommerer & Mignanneau (2003), essa “nova” arte passa a 

se orientar no processo de criação, em vez da arte citada anteriormente ligada aos 

materiais, uma arte pré-projetada, previsível e orientada ao objeto.  Os trabalhos 

deixam de ser estáticos, pré-definidos e passam a ser um sistema vivo. 

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 
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plasticidade e potencialidades. O corpo passa a ser considerado e interrogado 

como corpo vivo, vulnerável, um corpo que está no mundo (Santaella, 2004). 

A autora supracitada evidencia ainda que essas interrogações começaram a 

ganhar força a partir da crise da ciência moderna que pregava a simplificação do 

corpo, bem como sua generalização e universalização. Além disso, o conceito de 

natureza ligado à regularidade e objetividade. Diante de vários estudos que 

vinham sendo realizados, o corpo humano começou a ser entendido como 

possuidor de uma natureza instável, que trocava informações com o mundo, o que 

era desconsiderado pelos estudos da ciência moderna (Santaella, 2004). 

Nesse momento, de acordo com Glusberg (2003), superado o problema da 

arte voltada para a forma e os materiais, o corpo passa a ser o suporte para o 

trabalho dos artistas, interagindo com a tecnologia, numa atitude de recusa dos 

modelos simplificadores do corpo, considerando que “o corpo humano é a mais 

plástica e dúctil das matérias significantes à expressão biológica de uma ação 

cultural” (Glusberg, 2003, p. 52). 

De acordo com Santaella (2004), um dos primeiros movimentos artísticos 

que passaram a considerar o corpo como suporte da Arte foi o chamado 

happening nos anos de 1950 e 1960. Esse movimento artístico, de acordo com 

Pires, (2005) “é desenvolvido em grupo em forma de teatralidade, que valoriza a 

espontaneidade e o improviso. Neste, o ritual e a interação dos indivíduos que 

concebem o evento são mais importantes do que o resultado estético final que se 

vinha a alcançar” (idem, p.69).  

Diante da perspectiva dos movimentos artísticos que recusam os limites 

impostos não só a Arte, mas à vida cotidiana, tais como o happening, surge a 

body art como um momento de contestação, de reflexão, questionando os valores 
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impostos socialmente à vida, à homogeneização e à padronização do corpo, as 

relações entre homens e mulheres, ao culto ao corpo, aos limites corporais, à 

sexualidade, a dor, a 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). 
 
 

 
Nesse sentido, o surgimento da body art, nos anos de 1970, caracterizou a 

resistência dos artistas à servidão da arte ao mercado, levando o artista a usar 

seu próprio corpo como o suporte para a arte. Nesse momento, várias artistas 

mulheres entraram no mundo da body art contestando os limites e repressões 

impostas às mulheres, “expondo seus corpos, suas vaginas e o imaginário obscuro 

de suas sexualidades, reforçadas pelo auge dos movimentos feministas” 

(Santaella, 2004, p.69). 

 

Na body art, principalmente nos anos 1980 e 1990, questionou-se a idéia 

do corpo tornado obsoleto devido às tecnologias contemporâneas. A body art 

pretende “alçar o corpo à altura da tecnologia de ponta e submetê-lo a uma 

vontade de domínio integral, percebendo-o como uma série de peças descartáveis 

e hibridáveis à máquina” (Le Breton, 2003, p.46). Porém, percebemos que essa 

intervenção apresenta-se como uma crítica, revelando conhecimentos do corpo 

que negam essa possibilidade, assim como seus limites quanto aos avanços 

tecnológicos, sendo considerado obsoleto. 
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A body art pode ser realizada através 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 ao qual o mundo é 

questionado. “A intenção deixa de ser a afirmação do belo para ser a provocação 

da carne, o virar do avesso o corpo, a imposição do nojo ou do horror” (Le Breton, 

2003, p.44). 

Porém, nem sempre essas expressões correspondem à expressão artística 

da body art. “Comportamentos sem significados não podem ser considerados arte. 

No terreno artístico tudo deve ter sentido, significação, sob o risco de não 

constituir um objeto estético” (Glusberg, 2003, p.57). Essa reflexão remete, por 

exemplo, às tatuagens, que se imprimem no corpo, nem sempre com finalidades 

artísticas. De fato, essa expressão, como outras, ultrapassam o campo estrito da 

arte, fazendo parte do cotidiano e de outras formas de modificações corporais. 

 As tatuagens são desenhos pintados na pele. Não havendo restrições 

quanto ao tamanho, cores, formas, entre outros aspectos. As tatuagens tanto são 

utilizadas como forma de enfeitar o corpo ou mesmo, para esconder alguma parte 

indesejada. Há também o aspecto simbólico, como aponta Descamps (1986). Na 

simbologia coletiva, o significado da figura desenhada é conhecido por uma maior 

quantidade de pessoas por ter sido divulgado anteriormente seu significado, como 

por exemplo: andorinhas voando, remetem à mulher amada, uma borboleta, às 

pessoas inconstantes que voam de flor em flor e inúmeras outras linguagens. 

Porém, esses significados não devem ser cristalizados, pois as pessoas que fazem 

tatuagens quase sempre apontam novos significados aos símbolos. 
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Miller (1997) apresenta outros símbolos das tatuagens e suas significações. 

As borboletas podem significar um vôo para fora do corpo em busca da 

purificação da alma. Os gatos representam as mulheres, as nuvens representam 

as mensagens de Deus, os peixes exprimem que o mundo material é inferior ao 

espiritual. Quanto às flores, o seu significado depende da quantidade de flores, 

das cores, mas, geralmente representam a vida. Os corações representam a 

imortalidade da alma, uma rosa é relacionada com a vagina, várias rosas 

representam a beleza e a perfeição, dentre outros símbolos e significações. 

Na simbologia individual, o significado real é conhecido apenas pelo sujeito 

tatuado, a partir de desenhos criados individualmente diante do desejo do 

tatuado. Mas, seja qual forma, coletiva ou individual, sempre novas sensações são 

enquadradas pelos tatuados, permitindo aos mesmos, uma forma de se tornarem 

individuais (Miller, 1997). 

No início da maior 

utilização das tatuagens, 

aproximadamente a partir dos 

anos 70, tatuar-se tratava-se 

de um trabalho manual e 

doloroso, no qual se injetava a 

pele com uma agulha fazendo 

penetrar o colorante por 

fricção. A penetração elétrica 

transformou a técnica. Essa nova técnica permite desenhar de 3000 a 5000 pontos 

por minuto, além de fazer estampas. Essa pintura sobre a pele, a tatuagem, é 
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considerada como uma verdadeira obra artística, como a pintura sobre a tela, 

apresentando como tela, o corpo humano (Descamps, 1986). 

As tatuagens podem contar a história de uma vida, uma data, uma ocasião, 

um amor, podem se referir aos sentimentos. Elas fixam para sempre uma decisão 

e, dependendo dos sentidos relacionados a estas marcas, permitem que o 

indivíduo entre em relação consigo mesmo, com o grupo ou com o mundo. É um 

valor de expressão e é o que há de mais profundo, por atingir não só a pele, mas 

todo o indivíduo de forma permanente (Descamps, 1986). 

 

 

 

Os piercings são brincos 

de metal sendo classificados de 

acordo com o local em que são 

aplicados no corpo, podendo 

ser caracterizados, na body 

modification, portanto, como 

estético ou funcional. O primeiro serve como enfeite para evidenciar certas partes 
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Figura 15– Tatuagem ventre Figura 16: Tatuagem costas.
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  Figura 18: Piercings costas. 

do corpo de acordo com o desejo dos indivíduos. O segundo, de acordo com Pires 

(2001), diz respeito à castidade (...) utilizado na época dos Romanos, em escravos 

e mulheres, como forma de impossibilitar as relações sexuais. “Hoje, o motivo 

pelo qual o piercing funcional é mais procurado atualmente, é de intensificar o 

prazer do indivíduo que o possui, seja durante o ato sexual ou não, e de seu 

parceiro” (Pires, 2001, p.87).  

Na body art, a utilização dos piercings ocorre de forma diferenciada. José 

Gil, autor citado por Villaça (1999), pesquisou sobre o motivo que leva as pessoas 

a colocarem piercings. Os depoimentos constataram que muitas dos artistas da 

body art fazem piercing e tatuagens para ter uma maior e intensa consciência do 

próprio corpo, resultando no melhor conhecimento de si, através da marcação de 

zonas corporais consideradas esquecidas ou não conhecidas (Villaça, 1999). 

 

 
“O piercing funciona como elemento que 

desperta sentidos, acorda e intensifica zonas 

corporais. A intensidade não se restringe 

apenas aos fluxos de prazer ou de excitação 

erótica, mas de sensações múltiplas de 

autopoder, de soberania sobre si próprio, de 

invulnerabilidade. Com o piercing, o corpo 

torna-se um mapa em que agulha, argolas, 

pinos, marcam lugares de intensidades únicas, 

singulares. São marcas de memória” (Gil apud 

Villaça, 1999, p. 38). 

 

Na figura 18, percebemos a utilização dos piercings segundo a perspectiva 

de marcação de zonas corporais. Nessa imagem, a implantação dos piercings não 

se reduz a uma forma de enfeitar o corpo. O que observamos é um mapeamento 
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do corpo em busca de novas sensações, um sentido de invulnerabilidade e de 

autoconfiança, a busca do conhecimento de si, de novas sensações corporais, 

busca esta que exterioriza sensações. 

Além dos piercings, na body art também podem se fazer presentes as 

escarificações. Estas são marcas feitas na pele a partir de queimaduras e incisões, 

o chamado Branding, ou só por incisões formando um relevo na pele. Essa 

técnica, diferentemente da tatuagem e piercings, ainda não é bem absorvida pela 

sociedade, assim como outras expressões da body art, como lacerações, 

implantes, por serem consideradas agressivas ao corpo. Essa consideração não é 

feita pelos praticantes que sempre buscam novas sensações, novas formas de 

estarem em contato com seu “eu mesmo”, consciências permanentes do corpo, 

mas para as pessoas quem os vêem de fora, que apenas observam essas 

modificações (Pires, 2001). 

 

 

 

 

 

 

Como 

foi discutido anteriormente, essas expressões, tais como, tatuagens e piercings, 

encontram-se em conjunto com as performances. “Elas [as performances] surgem 

contra as regras usuais da ordem social e contra os hábitos mentais” (Jeudy, 

2002, p.11). Nesse sentido, apresentam-se como forma de refletir sobre o 

esteticismo exacerbado, com intuito de mostrar partes do corpo nunca 
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evidenciadas, como as partes internas, sangue, secreções, ou seja, revelar o que 

não é mostrado, por ser apenas demonstrada uma imagem considerada falsa 

pelos performeres, de um corpo que deve ser belo e deve estar enquadrado a 

modelos homogêneos.  

 
A body art parece encenar o corpo orgânico como a origem 
natural absoluta que se inverte em negação do pensamento. O 
que está em jogo é demonstrar com um certo cinismo da zombaria 
que, mesmo que o corpo pareça belo, mesmo que a consciência 
seja imagem dessa beleza, trata-se apenas de uma ilusão (Idem, 
p.122). 
 
 

Compreendemos que a estética buscada e evidenciada por esses artistas 

não é a estética ligada ao consumismo exacerbado, com a busca aos padrões de 

beleza exaltados, e sim 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). 

 
 

A experiência estética, nesse sentido, revela o ser do corpo, ou seja, “busca 

aquilo que, em suma, preserva seu mistério e faz deste o que torna 

indefinidamente possível o discurso, tal é a ama do idealismo estético” (Jeudy, 

2002, p.76). 
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Figuras 20 e 21: Implantes subcutâneos e stratshing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns artistas, além de questionarem o esteticismo exacerbado, retratam 

de modo crítico a tecnologia, sob o argumento de que esta vem tornando o corpo 

obsoleto. Através das performances procura-se 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. 

 
É hora de se perguntar se um corpo bípede, que respira, com 
visão binocular e um cérebro de 1400cm3 é uma forma biológica 
adequada. Ele não pode dar conta da quantidade, complexidade e 
qualidade de informações que acumulou; é intimidado pela 
precisão, velocidade e poder da tecnologia, e está biologicamente 
mal-equipado para se defrontar com seu novo ambiente 
extraterrestre. O corpo é uma estrutura nem muito eficiente, nem 
muito durável. Com freqüência, ele funciona mal e se cansa 
rapidamente; sua performance é determinada por sua idade. É 
suscetível à doenças e está fadado a uma morte certa e iminente. 
Seus parâmetros de sobrevivência são muito limitados – o corpo 
pode sobreviver somente semanas sem comida, dias sem água e 
minutos sem oxigênio [...]. Considerar o corpo obsoleto em forma 
e função pode ser o auge da tolice tecnológica, mas mesmo assim, 
ele pode ser a maior das realizações humanas (Stelarc, 1997, 
p.54). 

Alguns artistas trabalham em suas criações, lado a lado com a tecnologia, 

considerando-a um meio de buscar novas sensações, num misto de sentimentos 
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que juntam o corpo e a tecnologia, no sentido de majorar a capacidade de sentir e 

transformar a condição humana, como nos mostra Domingues (2003): 

 

Nas criações, exploram-se limites nos quais o mágico, o sensível, o 
inesperado, o imprevisível, o efêmero, a auto-regeneração, 
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). 

 
 

Dentro das performances presentes na body art, existem também as 

suspensões. Nestas, o corpo atado com grampos de aço cirúrgico, em vários 

pontos do corpo, fica pendurado como forma de desafiar a dor e os limites 

corporais. A quantidade de grampos depende da posição que o corpo fica no 

momento da suspensão. Os grampos são feitos com aço cirúrgico e os cuidados 

com higiene e experiência do piercer2, são imprescindíveis na realização das 

suspensões. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
2 Piecer, são pessoas profissionais responsáveis pela implantação dos piercings nas diferentes 
partes do corpo de quem a isso solicita. 
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Nas imagens (22, 23 e 24) podemos observar de forma clara uma das 

principais características das suspensões, como sendo um exercício de desafio aos 

limites corporais e a dor. A dor deve ser superada, sendo considerada, pelos 

adeptos da body art, como inerente à condição humana. 

Ao realizar as suspensões, os praticantes dizem, por meio de pesquisas 

disponíveis na internet3, sentir-se livres, realizados por terem resistido à dor e às 

normas lineares de como se ter um corpo e tratá-lo. Existe, portanto, o 

questionamento também aos limites impostos à vida diante das regras para se 

                                                 
3 Essas entrevistas podem ser encontradas nos sites www.bme.freek.com; www.lostart.com; 
www.neoart.net, dentre outros. 
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Figura 22: Preparando a suspensão. Figura 23: Suspensão. 

Figura 24: Suspensão.
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viver e até mesmo para ser um corpo. “As performances questionam com força a 

identidade sexual, os limites corporais, a resistência física, as relações 

homem/mulher, a sexualidade, o pudor, a dor, a morte, a relação com objetos, 

etc. Nessas performances, o corpo é o lugar onde o mundo é questionado” (Le 

Breton, 2003, p. 45). 

 

 

 

A imagem da performance de Antone Pain revela uma técnica de 

stretching, uma forma de alongamento das partes do corpo, que tem como 

proposta também vencer os limites corporais e a dor; esta percebida como uma 

forma de se buscar a percepção do corpo. Nesse sentido é importante considerar 

que a dor não é exaltada pelos praticantes da body art, ela é considerada natural, 

considerada a fonte de vida, fazendo, destarte, parte da condição humana, e este 

aspecto é revelado em qualquer outra expressão da body art. 

Figura 25: Antone pain tribe performance.
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Destacamos alguns artistas que trabalham com as performances e outras 

manifestações da body art, cada um a sua maneira, mas todos ligados, de uma 

forma ou de outra, à busca de novos sentidos e significados ao uso 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. Trata-se de cirurgias 

coreografadas, nas quais o ambiente médico, a sala de cirurgia constitui-se em um 

cenário diferenciado, e os cirurgiões usam acessórios e roupas diferentes daquelas 

utilizadas em uma sala de cirurgia comum. As cirurgias plásticas agem 

impiedosamente sobre a pele de Orlan, que passa a ser esculpida ao som de 

música, literatura e dança. Nesse sentido, “a cirurgia funciona aqui fora da 

legitimidade médica, torna-se um meio de transformação de si e de criação de 

uma obra de arte que se identifica à forma física do próprio sujeito” (Le Breton, 

2003, p.47). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 26: Image Nouvelle. 
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As cirurgias realizadas por Orlan 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Orlan se opõe às cirurgias com finalidades exclusivas de lutar contra o 

envelhecimento, corrigir partes indesejadas do corpo para se tornar mais jovem e 

belo. E passa o oposto em suas intervenções corporais, fugindo do padrão de 

beleza magro, alto, rostos afilados; ela, ao contrário, mostra a imagem mais 

grotesca, imagens de sangue no momento da cirurgia, considerando seu corpo 

como um outdoor de si mesmo não devendo, portanto, prestar contas a ninguém 

de sua imagem e do que faz com seu corpo, o que é ressaltado nas figuras 

seguintes. 

 

 

 

Figura 27: Orlan em cirurgia – modificando seu corpo longe dos padrões 
corporais perseguidos pelas pessoas que utilizam a cirurgia estética. 
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Nessas imagens, observamos a filosofia de Orlan, de poder fazer o que 

quer do corpo, para além de correções estéticas. Na primeira imagem (Figura 28), 

Orlan antes das intervenções, apresentando nariz delicado, lábios carnudos, o que 

levam muitas pessoas ao ambiente cirúrgico a fim de adquirirem essas medidas no 

rosto. Na segunda imagem (Figura 29), Orlan mostra seu rosto “desfigurado”, 

sinalizando com isso, que nem sempre devemos questionar os padrões definidos 

de beleza. O mais importante é a satisfação pessoal, a busca de si, do 

autoconhecimento. A artista diz, a partir de seus questionamentos realizados por 

meios de  cirurgias, que seu corpo “é um local de debate público onde se colocam 

as questões cruciais de nossa época” (Orlan, apud Le Breton, 2003, p.49). 

Cada cirurgia performática de Orlan é registrada através de fotografias ou 

vídeos, sendo algumas transmitidas ao vivo, via internet. Os vídeos mostram que 

ela constrói a si mesma “não segundo critérios estéticos em vigor, mas segundo 

um arbitrário pessoal que não tem de prestar contas a ninguém” (Le Breton, 2003, 

p.48). 

Figura 29: Orlan depois da cirurgia.Figura 28: - Orlan antes da cirurgia.
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De acordo com Le Breton (2003), Orlan considera que o corpo deve ser 

sempre retomado em busca de novas formas; oscila entre desfiguração e uma 

nova figuração, inscreve-se na carne, pois nossa época começa a dar-lhe a 

possibilidade (Orlan, apud Le Breton, 2003, p.47). O corpo é entendido, portanto, 

pela artista, como “uma carne de segunda mão, maleável e desejada como tal, à 

maneira de uma roupa emprestada de um guarda-roupa infinito” (Ibden). 

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 idéia 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 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). 

 

Figura 30: Orlan durante cirurgia.
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Figura 31: Orlan preparando-se para cirurgia.

 

 

 

 

Outro artista da body art é Stelarc. Stelarc é um artista plástico australiano, 

que entrou no mundo da body art a partir de 1971, com a realização de sua 

primeira suspensão utilizando-se de cordas e outros artefatos, até utilizar a partir 

de 1976 os ganchos que foram fixados em sua pele. A aplicação dos ganchos 

depende da quantidade de grampos e do local a ser aplicado. Stelarc ficava 

pendurado por horas, dependendo do local no qual os ganchos foram presos. No 

período de 1976 e 1988, as performances de Stelarc eram baseadas apenas nas 

suspensões, realizando aproximadamente 20 dessas expressões (Le Breton, 

2003). 

 

Figura 32: Marcas no corpo. 
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A figura 33 mostra uma das primeiras suspensões realizadas por Stelarc. A 

imagem pode denotar para nós algo estranho, que foge das práticas cotidianas e 

do mundo convencional. Stelarc afirma que após suas suspensões, embora a dor o 

consumisse, algo mais era sentido por ele, referindo-se à sensação de superação 

da dor e do limite do corpo. Com a realização dessas práticas, Stelarc percorria 

um pouco mais do extenso mapa do corpo humano. Após as suspensões, o artista 

passou a caminhar ao lado da tecnologia, utilizando-a tanto interna, quanto 

externamente ao seu corpo. As suas performances são como “coreografias com 

movimentos controlados, restritos e involuntários, de ritmos internos e gestos 

externos. É uma interação de controle fisiológico com a modulação eletrônica. Das 

funções humanas com a ampliação da máquina” (Stelarc, 1997, p.56). 

  Figura 33: Suspensão na posição sentado.
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Devido aos avanços tecnológicos, Stelarc assegura que o corpo é obsoleto, 

por não poder acompanhar tais avanços. Em suas performances, a tecnologia age 

junto ao corpo como idéia de projeção. “A tecnologia invasora extingue a pele 

como um lugar significativo, uma interface ou uma barreira entre o espaço público 

e o aparelho fisiológico” (Stelarc, 1997, p.52). Nesse sentido, o corpo, para ele 

era, considerado um objeto, um objeto de projetos.  

Em tom provocativo, esse artista afirma que o corpo é “um simples 

acessório destinado a um desaparecimento em pouco tempo” (Le Breton, 2003, 

p.51). Diante dessa característica que o corpo possui, Stelarc argumenta que 

devemos nos livrar dele rápido, por ser insignificante diante das tecnologias 

atuais. 

As performances de Stelarc exploram os limites do corpo a partir dos 

dispositivos tecnológicos, esses dispositivos tanto são usados no interior do corpo, 

como na extremidade, sempre com o objetivo de multiplicar as capacidades de 

Figura 34: Ramificação corporal. 



 70

expressão, afecção e conexão, para além da pele e dos limites naturais ou 

etológicos (Bruno, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em sua performance denominada Escultura do estômago, Stelarc afirma 

que o corpo é um espaço “oco” capaz de abrigar um hospedeiro para a técnica e a 

arte. No caso dessa performance, o hospedeiro é uma câmera ingerida pelo 

artista, que mostra imagens do estômago, que além de assumir suas funções 

digestivas, passa a ser também um ambiente estético, mostrando que o corpo não 

apresenta limites ontológicos definidos (Bruno, 1999). 

 
Como um corpo, não se observa mais a arte, não se age mais 
como arte, mas se contém arte. O corpo oco torna-se hospedeiro, 
não para um eu ou uma alma, mas simplesmente para uma 
escultura (Stelarc, 1997, p.57). 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 35: Tecnologia na superfície do corpo. 
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Figura 36: Estômago – Stelarc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Bruno (1999), a partir dessas performances em que o corpo 

torna-se um hospedeiro para a arte, percebemos a reflexão sobre os limites entre 

o orgânico e o inorgânico, interioridade e exterioridade. Esses espaços, essas 

fronteiras não podem permanecer inalteradas quando algo atravessa a 

extremidade do corpo, ingressa no espaço interno apartado do mundo exterior até 

retornar como respostas, expressão ou ação no mundo, já que, nesse momento, o 

mundo toca diretamente os órgãos internos, através da disposição tecnológica, de 

sua penetração nos espaços do corpo. Nesse sentido, “este fato é como uma nova 

topologia do corpo que ultrapassa os limites dualistas de exterior e interior; os 

dois se cruzam e se confundem” (Bruno, 1999, p. 101). 
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Figura 37: Invasão da tecnologia no corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stelarc realiza também performances em que a tecnologia não invade o 

corpo, fica apenas em sua superfície. Um exemplo desse tipo de performance é a 

denominada Third hand (terceira mão).  Nessa performance, uma mão artificial foi 

acoplada ao braço direito, sendo movimentada por sinais de EMG dos músculos de 

suas pernas e de seu abdômen. O que Stelarc evidencia nesta performance é a 

ramificação do corpo por meio da tecnologia. Dessa forma, o corpo explora novas 

formas de se expressar como fuga das expressões cotidianas, possibilitadas pela 

reorganização natural do corpo (Bruno, 1999). 
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O tema de suas últimas performances é o da máquina humana, as quais a 

tecnologia vem a substituir as funções fisiológicas. Espalha-se, a partir de suas 

performances, a idéia de que o mundo da pós-humanidade “deve ser habitado por 

uma humanidade retificada, realçada por próteses, ligados em computadores. 

Uma colonização do corpo pela técnica, do fisiológico pelo eletrônico e pelo 

virtual” (Le Breton, 2003, p. 51). 

Bruno (1999), evidencia que as performances, como as de Stelarc, tanto as 

que se propõem à ramificação do corpo, quanto as que invadem o corpo, quando 

este passa a assumir além de suas funções orgânicas, à função de hospedeiro, 

ratificam que o corpo está cada vez menos restrito ao invólucro orgânico e ao 

espaço-tempo natural que vinham definindo o seu território. “A possibilidade de 

experimentar seu corpo-presente, de prescindir do espaço-tempo natural para 

Figura 38: Terceira mão. Figura 39: Ramificações do corpo. 
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perceber e sentir paisagens, objetos e corpos faz retornar o problema do corpo 

próprio, já levantado pelas práticas e intrusão tecnológica” (Bruno, 1999, p.102). 

Aqui no Brasil encontramos artistas que trabalham com a body art em suas 

várias formas de expressão. Priscila Davanzo é artista plástica e apresenta um 

trabalho de experiências com o próprio corpo, cujo objetivo é experimentar novas 

composições e formatos corporais através do uso de imagens distorcidas do 

corpo, de tatuagens e também de imagens fixas. Essa artista busca redimensionar 

o corpo, partindo também da idéia de obsolência, devendo ser reformulado, 

transformado, modificado. 

Além desse trabalho realizado pela artista, ela vem modificando seu corpo 

com tatuagens, escarificações, brandings e piercings. As tatuagens lembram 

manchas de uma vaca malhada. A artista explica, em uma entrevista dada ao 

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 idéias que recebem 

dos livros e dos filmes; apenas consomem sem refletir (Davanzo, 2002).  

A artista diz não se arrepender de nenhuma modificação feita em seu corpo 

e se sente feliz ao fazer esse trabalho em seu próprio corpo. Diz ainda que o fato 

de parecer uma vaca, com manchas pretas em seu corpo, não a torna esquisita, 

pois todos os seres humanos já são esquisitos, com ou sem modificação corporal 

(Davanzo, 2002). 
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Nas imagens 39 e 40, observamos o corpo de Priscila com suas 

modificações. Os brandings que significam a retirada de asas de anjo que ela diz 

que possuía e as tatuagens, que lembram as manchas de uma vaca malhada. 

Compreendemos que essas tatuagens são utilizadas de forma diferenciada na 

body modification. As modificações de Priscila apresentam um fim artístico e não 

só apresentam-se como enfeites para a pele. Elas trazem um pensamento, uma 

filosofia que a artista diz querer passar para as pessoas pensarem, o que é 

evidenciado posteriormente (www.neoart.net). 

Priscila não se apresenta em performances como os outros artistas citados 

anteriormente. Seu trabalho foi divulgado através de vídeos4, os quais ela 

apresenta todo o processo de criação das modificações de seu corpo, incluindo 

                                                 
4 As informações sobre o vídeo estão disponíveis no site www.neoart.net 

Figura 40: Asas de anjo. Figura 41: Imagem Priscila 
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uma micro-câmera acoplada à máquina de tatuar, para mostrar todos os detalhes 

do processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem da artista, com o corpo coberto por tatuagens que lembram a 

pele de uma vaca, bem como suas reflexões sobre a condição humana remetem 

para como as vacas ruminam; o que significa, de acordo com sua metáfora, que 

devemos modificar o pensamento único, para um pensamento ruminante, 

reflexivo e sistemático. A artista nos passa ainda que os trabalhos que ela realiza 

em seu corpo não são formas de protesto, são apenas idéias para serem 

pensadas. 

Outro artista brasileiro que destacamos é Roberto Lagartixa. Roberto 

modifica seu corpo sob a idéia de que vivemos em uma época que as pessoas 

estão cada vez menos satisfeitas com suas aparências. As modificações corporais, 

cirurgias plásticas estão cada vez mais banalizadas, levando as pessoas a 

seguirem padrões homogêneos de imagem e beleza. 

Figura 42: Corpo vaca.
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Roberto Lagartixa, ao contrário, diz que constrói sua própria imagem, o que 

lhe trás satisfação pessoal e auto conhecimento. Ele apresenta modificações, 

como por exemplo, a língua cortada ao meio, que lembra a língua de um lagarto, 

por isso seu nome artístico. As modificações que ele vêm realizando, servem, 

segundo ele, para explorar seus próprios limites, dentre elas, perfurações, 

alargamentos, cicatrizes, dentre outras (www.neoart.net). 

 

 

 

Além das modificações, Roberto também realiza suspensões. Em entrevista 

realizada no site Neoart, que apresenta várias matérias sobre os praticantes da 

body art, Roberto assegura que as suspensões testam os limites do corpo, o que 

lhe proporciona sensação de bem estar. Sua mais nova pretensão é ficar suspenso 

com os ganchos presos pelo joelho, o que lhe proporcionará novos momentos de 

superação de seus limites, afastando-lhe das formas cotidianas de como se 

costuma viver (www.neoart.net). 

Como percebemos a partir, principalmente, das imagens dos artistas da 

body art, essa técnica, em suas várias expressões, pode servir como uma maneira 

de buscar e de atribuir novos sentidos e significados ao corpo e à existência. A 

Figura 43:  Língua bifurcada.                 Figura 44: Roberto Lagartixa. 
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body art potencializa, de modo emblemático a compreensão do corpo carne, do 

ser bruto ou espírito selvagem indicada por Merleau-Ponty (1992). A 

fenomenologia do corpo carne reafirma a ontologia do ser sensível, ultrapassando 

as dicotomias impressas na modernidade e a racionalização do corpo e do próprio 

conhecimento sobre o corpo (Nóbrega, 2005). 

Para o olhar moderno, as imagens da body art podem parecer bárbaras, 

grotescas ao revelarem algo de inumano. No entanto, essas imagens desafiam o 

nosso olhar e convidam-nos a enxergar outras possibilidades para o corpo e para 

a existência humana. O ser bruto ou ser selvagem apresenta-se no quiasma 

natureza e cultura, objeto e fenômeno, consciente e inconsciente, dor e prazer, 

vida e morte, razão e loucura, potencializando a busca pela liberdade (Merleau-

Ponty, 1992). 

As imagens e performances da body art preenchem, acentuam e 

ultrapassam os paradoxos da nossa existência e do conhecimento como inscrições 

corpóreas, sendo significativas para refletirmos sobre o conhecimento da 

Educação Física, como área que tematiza as práticas corporais em diferentes 

instituições sociais, inclusive na educação. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 

O CONHECIMENTO DO CORPO NA EDUCAÇÃO FÍSICA 
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Figura 47: Enfeite costas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No amplo campo de significações revelados pela body art, principalmente a 

respeito do conhecimento do corpo humano, não poderíamos deixar de resgatar 

alguns sentidos para a Educação Física. Potencialmente, a Educação Física produz 

e divulga conhecimentos sobre o corpo, em várias instituições, inclusive na 

educação, por meio de uma diversidade de manifestações, tais como a dança, o 

esporte, os jogos. Nessas práticas, o movimento humano produz um intenso 

campo de significações. Esse campo, por sua vez, é denominado, por alguns 

pesquisadores da área, como cultura de movimento (Kunz, 1991; Mendes, 2002; 

Melo, 2003; Nóbrega, 2003). 

Apresentamos alguns apontamentos a partir da reflexão sobre a body art, 

evidenciando relações com a Educação Física, tais como: a racionalidade científica 

e a conseqüente objetivação e padronização do corpo; a relação natureza e 

cultura e, por fim, a consciência do corpo.  

Como foi discutido no primeiro capítulo desse estudo, a Anatomia, ciência 

que forneceu um primeiro estudo aprofundado do corpo humano, surgiu no século 
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XVI e apresentou seu maior desenvolvimento no século XVII. Esse século 

promoveu o nascimento e a estruturação da ciência moderna, promovendo uma 

nova visão de mundo, com novas descobertas em torno do corpo humano e 

outros fenômenos da natureza e da própria cultura.  

Sob o advento da ciência moderna, ratificou-se a independência do ser 

humano com relação à natureza e com relação aos outros seres vivos. Além disso, 

homem e natureza passaram a ser objetos da racionalidade científica, que cada 

vez mais impunha sua objetivação e dominação aos fenômenos, dentre eles, o 

corpo humano.  

Assim separados, natureza e humanidade foram constituindo-se como 

objetos de ciências diversas, e como objetos eram tratados e definidos por meio 

da universalização científica, visando uma homogeneização. Com isso, a 

totalidade, a unidade presente no mundo quebrou-se, em busca da justificação do 

homem e da natureza como objetos de conhecimento. Há um desligamento dos 

seres humanos com a totalidade. São agora objetos autômatos e 

instrumentalizados (Silva 2001). 

A racionalidade científica moderna, portanto, prega a universalização, por 

meio do método científico que é considerado a única fonte segura da verdade. A 

razão científica passou a ser considerada como o único meio de conhecer as 

coisas profundamente e verdadeiramente, e, portanto, construir as leis que 

deveriam ser seguidas, por meio da universalização das idéias. 

Nesse contexto, a Anatomia, com sua razão instrumental, foi-se 

consolidando e constituindo-se como a ciência do corpo humano. Essa ciência 

estava capacitada para fornecer o conhecimento seguro acerca do corpo humano, 

realizando estudos minuciosos e generalizando suas descobertas. Na concepção 
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anatômica, o corpo é objeto e o seu funcionamento depende da disposição dos 

órgãos, caracterizando um funcionamento mecânico, como propunha Descartes. A 

Anatomia como uma técnica de leitura e como responsável pela realização do 

primeiro mapa do corpo humano, serviu também como base para o surgimento de 

outras ciências, tais como as ciências biomédicas. 

As ciências biomédicas propagaram e ratificaram a instrumentalidade do 

corpo, com estudos cada vez mais microscópicos e fragmentados do corpo 

humano. O corpo estava cada vez mais instrumentalizado, mais objetivado; 

funcionando, diante dos estudos científicos, a partir de seu aparato anatômico e 

biológico (Silva, 2001). 

A Educação Física surgida com base nessas ciências, absorveu a 

racionalidade científica, a objetivação e homogeneização em sua concepção de 

corpo. Embora a partir da década de 80 esteja ocorrendo no Brasil e na Europa, 

uma ampliação dos estudos do corpo na Educação Física, o significado de corpo 

dessa área, muitas vezes ainda encontra-se ligado ao adestramento físico, um 

corpo “treinado”, não só no sentido de treino físico, mas treinado para propagar 

técnicas e dogmas, tais como do corpo máquina, advindo da ciência; um corpo 

que funciona a partir de respostas mecânicas ou respostas reflexas aos estímulos 

do ambiente. Um corpo que funciona, ainda, em detrimento à soberania da razão. 

Esse pensamento que revela o corpo como uma substância desprovida de 

sentidos e significados, de gestos, movimentos mecanizados, é posto em crise 

pela concepção de corpo expressa na Educação Física e na body art, revelando a 

partir de práticas corporais e de performances, outras formas de ser e de atribuir 

sentidos à materialidade do corpo. 
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Algumas performances da body art expõem um leque de possibilidades 

corporais, a partir de trabalhos artísticos que consistem em “desalienar”, 

“desestereotipar” uma gama de ações atribuídas ao corpo, tornando-o objetivado, 

ou seja, pretende-se tornar os gestos livres e criativos, papel primordial da arte, 

que nos permite novas possibilidades de conhecimento; conhecimento este 

progressivo e abrangente das formas corporais, pois, “ao rejeitar o estereótipo 

corporal, o número de possibilidades de ação vai resgatar as mais variadas formas 

de utilização do corpo, possibilidades estas alimentadas ou não a partir da cultura 

e da sociedade” (Glusberg, 2003, p.89). 

Essas performances revelam, ainda, que todo gesto humano provém de um 

significado e de uma atitude. O adestramento, por outro lado, quebra a 

potencialidade e a criatividade, fazendo com que o corpo volte a ser uma 

máquina, com gestos desprovidos de sentidos e significados. Na perspectiva da 

body art, o corpo é considerado produto e produtor de seus atos e de sua 

existência, assim como na perspectiva fenomenológica, recusando a 

unilateralidade de um objeto a ser “moldado” tecnicamente. 

Além dessa contestação de corpo presente na body art, não poderíamos 

deixar de destacar pesquisadores da área da Educação Física que contestam essa 

objetivação do corpo, (Santin, 1987, 1992,; Moreira, 1992, 1995; Silva, 2001; 

Soares, 2001, 2002) entre outros. Nóbrega (2001) afirma que os movimentos não 

são realizados apenas pelo aparato anatômico do corpo, são realizados também a 

partir da relação com o mundo, que aprendendo as coisas do mundo de forma 

original, há um fornecimento de respostas adequadas a novas situações. “Se o 

movimento não possui essa significação, essa intenção que o anima, ou melhor, 
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se isso não é despertado, o movimento deixa de expressar a originalidade do 

sujeito e o corpo passa a condição de objeto, de coisa” (Nóbrega, 2000). 

De acordo com a autora o que deve ser atentado por essa área que 

trabalha com o corpo e com a motricidade humana, é a inseparabilidade dos 

movimentos entre o mundo exterior e a consciência; o corpo não é, portanto, 

intermediário entre essas duas substâncias [corpo e alma], “ele possui uma 

inteligibilidade, uma intenção, um sentido de totalidade que se manifesta no 

movimento e no entendimento simultaneamente, numa palavra, na motricidade” 

(Nóbrega, 2000, p. 59). 

Diante dessa perspectiva da relação entre corpo-objeto, corpo sujeito, 

Merleau-Ponty reflete sobre essas descontinuidades, reexaminando-as, 

apresentando uma perspectiva que une essas duas substâncias. O autor aponta 

que somos sujeitos, mas não deixamos de ser coisas entre as coisas presentes no 

mundo; os objetos se relacionam com nosso corpo, assim como nos envolvemos 

com os objetos. Para compreender o corpo é preciso considerar a reversibilidade 

entre sujeito e objeto. 

 
 
 
 
O corpo sentido e o corpo que sente são como o direito e o 
avesso, ou ainda, como dois segmentos de um único percurso 
circular que, do alto, vai da esquerda para a direita e, de baixo, da 
direita para a esquerda, constituindo, todavia, um único 
movimento em suas duas faces (Merleau-Ponty, 1992, p.134). 

 
 

Dessa forma, na perspectiva da reversibilidade, o autor discorre sobre a 

visão e sobre o tocar, numa reflexão que dilui as dicotomias atribuídas ao corpo e 

ao mundo. Com relação à visão, Merleau-Ponty afirma que ao mesmo tempo em 

que vemos, somos vistos. O mesmo ocorre com o toque, a mão que toca é ao 
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mesmo tempo tocada. Cada visão denota uma palpação e cada palpação 

apresenta também uma visão. Nesse sentido, ocorre uma junção do corpo 

fenomenal que toca e vê, com o corpo objeto que é tocado e é visto.  

 
 

Cada visão monocular, cada palpação de uma única mão, embora 
tenha seu visível e seu tangível, está ligada à outra visão, à outra 
palpação, de modo a realizar com elas a experiência de um único 
corpo diante de um único mundo, graças a uma possibilidade de 
reversão, de reconversão de sua linguagem na delas, possibilidade 
de reportar e de recriar segundo a qual o pequeno mundo privado 
de cada um, não se justapõe àquele de todos os outros, mas é por 
ele envolvido, colhido dele, constituindo, todos juntos, um 
sentiente em geral, diante de um sensível em geral (Merleau-
Ponty, 1993, p. 138). 

 
 
 

A partir da perspectiva da reversibilidade dos sentidos, Merleau-Ponty 

apresenta o entrelaçamento entre sujeito e objeto, tempo e espaço, vidente e 

visível, tocante e tangível. Tal entrelaçamento é percebido como uma possibilidade 

de pensarmos sobre o corpo humano, tão fragmentado e diluído em conceitos que 

o inferiorizam e o simplificam. 

Explicitaremos a coesão do tempo, a do espaço, a do espaço e a 
do tempo, a “simultaneidade” de suas partes e o entrelaçamento 
do espaço e do tempo, e a coesão do direito e do avesso de meu 
corpo, o que faz que, visível, tangível como uma coisa, seja ele 
quem opera esta visão de si mesmo, este contato consigo em que 
si desdobra, se unifica de sorte que o corpo objetivo e o corpo 
fenomenal giram um em volta do outro ou se imbricam um no 
outro. Basta mostrar, por ora, que o Ser único, a dimensionalidade 
à qual pertencem esses dois momentos, estas folhas e dimensões, 
está além da essência e da existência clássicas, tornando 
compreensível suas relações (Merleau-Ponty, 1993, p. 116). 

 

Essa unificação, esse entrelaçamento refletido por Merleau-Ponty, também 

pode ser percebido na body art. O artista passa a ser sujeito e objeto de sua obra 

de arte. Objeto enquanto matéria-prima, o corpo humano se torna a tela do 

artista. Este apresenta toda sua intervenção no próprio corpo. Mas, ao mesmo 
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tempo o artista também é sujeito de sua obra, sob o principio de buscar novas 

perspectivas para o corpo, novas formas de sentir, novos caminhos que possam 

unificar esse corpo fragmentado. 

Nas experiências de ramificação e ampliação do corpo podemos observar 

um enfraquecimento da oposição entre corpo-objeto, corpo-sujeito,  

na medida em que o corpo objeto, passível de ser conhecido do 
exterior por analogia ao corpo do outro, e o corpo sujeito, 
experimentado do interior e indispensável à exploração objetiva, 
pois não está jamais diante do sujeito, mas é o próprio sujeito 
como condição de toda exploração do mundo, corpo que não se 
possui, mas corpo que se é (Bruno, 1999, p.107). 

 

Pensamos que essa mesma perspectiva, apresentada pela body art, no 

pensamento sobre o corpo humano, soma-se às pesquisas realizadas na Educação 

Física, como citado anteriormente, para que essa reflexão sobre os movimentos 

seja prioritária nas práticas corporais, em instituições escolares e não escolares, 

como possibilidade de auto-conhecimento e de aprendizagem da cultura de 

movimento. De modo geral, o que percebemos, são repetições de gestos 

padronizados, ora com fins performáticos, como presente no esporte de 

rendimento, ora com finalidades utilitárias, modificações corporais e fins estéticos. 

Essa estética, também empregada pela racionalidade científica, ratificando o 

quanto essa área de conhecimento ainda encontra-se vinculada ao modelo de 

corpo proposto pela ciência moderna nascida no século XVII, apenas 

apresentando-se com outras faces e nomes. 

Silva (2001) evidencia que na atualidade há a formação de uma expectativa 

de corpo que tornou-se hegemônica, expectativa essa construída pela ciência e 

racionalidade modernas; que implica medidas de corpo, modelos estéticos 

padronizados, tais como o padrão magro, retilíneo, loiro e, principalmente, jovial. 
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Esses padrões justificados pela racionalidade científica ganharam a aceitação do 

público que segue fervorosamente, desconsiderando, em muitos casos, suas 

características étnicas e culturais, através de intervenções muitas vezes drásticas, 

respondendo aos objetivos da racionalidade científica que visa a universalidade e 

homogeneização do corpo humano. 

Segundo a mesma autora, esse modelo hegemônico chega muito fácil à 

população através dos recursos dos meios de comunicação de massa, tanto pela 

grande preocupação em torno da forma corporal, em nosso mundo 

contemporâneo por parte da população, quanto pela eficiência dos meios de 

comunicação, os quais veiculam os modelos criados pela e racionalidade científica, 

em busca de um modelo hegemônico de corpo. 

Esse modelo imposto ao corpo nem sempre é possível de ser transformado 

e adquirido, gerando insatisfações por não poder corresponder a tais padrões e 

modelos universais. Isso pelas características corporais e pelo próprio limite 

biológico do corpo e, também pelos limites econômicos pois, está sempre 

mudando, seguindo determinados padrões, pode custar caro, já que essa beleza, 

esse modelo estético disseminado é efêmero. Nem todas as pessoas, portanto, 

irão conseguir perpetuar modelos que incluem magreza, jovialidade, causando 

grande frustração a um grande número de pessoas. 

Esse mercado das aparências, através de suas estratégias de marketing, 

ganha cada dia mais força pelas constantes pesquisas realizadas sobre o corpo 

humano, no tocante à saúde e à estética. Divulga-se de modo acrítico que cuidar 

do corpo, estar bem de saúde, está relacionado à boa aparência, passando a ser 

uma necessidade de todos os indivíduos (Silva, 2001). 
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 A autora supracitada evidencia ainda que esse modelo hegemônico de 

corpo, com sua ideologia, é tão presente que a consciência dos indivíduos, para 

outras formas e possibilidades de comportamento, devido a utopia propagada e 

disseminada a partir da normalização, homogeneização, efetivada pela ciência, 

pela técnica e pela mídia, encontra-se fechada e passa a considerar essa forma 

universalizada como a única possibilidade de viver e de buscar a felicidade. O 

corpo humano, com isso, passa a ser “fruto das relações mercantis e formalizado 

por uma racionalidade restrita a uma lógica experimental, incapaz de refletir sobre 

si mesma” (Silva, 2001, p.65). 

Para além do aspecto financeiro ou mercadológico, ressalta-se a 

compreensão fenomenológica do corpo sujeito situado no mundo, relacionando-se 

com a cultura, os afetos, os desejos e a própria liberdade de escolha. Essa 

compreensão enfatiza a experiência vivida como ponto de reflexão sobre ser e 

estar no mundo. Nesse sentido, as práticas corporais precisam ser pensadas de 

modo amplo, dado que o gesto revela e esconde aspectos da subjetividade, que, 

na fenomenologia, envolve a relação de sujeito com o mundo da cultura. 

Percebemos em algumas performances da body art uma crítica a essa 

realidade corporal imposta, o modelo hegemônico de corpo. Nas performances de 

Orlan, como foram discutidas no capítulo antecedente, que acontecem 

principalmente por meio de cirurgias plásticas, as quais a artista vem tornando-se 

o mais “feia” possível, se considerada a partir dos padrões científicos. Essa artista 

deixa claro que não admite se tornar um estereótipo, e que as pessoas devem 

refletir sobre esses modelos estereotipados, porque nem sempre estes trarão a 

felicidade, porque a felicidade é encontrada, primeiramente dentro de nós e não 

de forma superficial. Orlan, a partir de sua reflexão, pretende se transformar em 
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um arquétipo, um outdoor de si mesma e ratifica que não deve prestar contas a 

ninguém, no que diz respeito ao seu corpo. 

Outros artistas da body art também criticam essa superficialidade, essa 

incessante busca do belo que passa a tomar parte da vida de todos. Esses artistas 

refletem que o corpo humano é muito mais que isso, é muito mais do que um 

exterior que quer e precisa ser mostrado bonito, a partir das normas impostas. O 

corpo deve ser reconhecido no seu todo e não reduzido a uma maquiagem que 

deve ser constantemente mudada de acordo com os padrões que estão sempre se 

modificando de acordo com o mercado. 

Percebemos, portanto, diante das performances da body art, a necessidade 

de refletir sobre a noção de estética e beleza disseminada pela sociedade, 

principalmente por meio das modificações corporais. Modelos de beleza são 

impostos socialmente para que as pessoas consumam cada vez mais; muitas 

vezes sem saber, de forma clara, o que estão fazendo, o que estão e por que 

estão consumindo, perdendo de forma crescente sua identidade, já que a beleza é 

efêmera e portanto, apresenta-se em constante mudança.  

A noção de estética também tem sido refletida pela Educação Física. 

Porpino (2003) apresenta uma reflexão sobre essa noção que marca determinadas 

práticas corporais divulgadas na área e a relação com o ideal clássico.  

 
 
 
 
A concepção clássica do belo, pautada na proporcionalidade, na 
medida, na simetria e na harmonia de formas, está relacionada a 
um modelo de beleza preconcebido ou a um princípio supremo. A 
beleza está nos objetos belos, estes devem se enquadrar em 
predefinições (Porpino, 2003, p.149). 
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A autora aborda ainda que o modelo de beleza disseminado e imposto a ser 

seguido, principalmente com o aparato da ciência, da tecnologia e da mídia, não 

considera os diferentes contextos sociais. Esse fato é evidente na Educação Física 

que seguiu principalmente a pedagogia tradicional, “para ensinar seus códigos por 

meio da repetição e imitação do gesto, sem considerar os aspectos históricos e 

culturais neles implícitos” (Porpino, 2003, p. 151). 

A referida autora afirma ainda que o modelo de beleza clássico é 

importante, mas não deve ser o único para se pensar sobre a estética, é preciso 

ampliar essa visão, considerando-se a diversidade cultural, outras concepções de 

beleza e o universo da arte que revelam outros aspectos do belo e da estética 

(Porpino, 2003). 

Outro apontamento evidenciado nas reflexões sobre a body art, refere-se à 

relação entre corpo, natureza e cultura. Conforme enfatizamos, com o nascimento 

da ciência moderna e sua racionalidade, os seres humanos passaram a 

diferenciar-se da natureza e, inclusive, dos outros homens. Com o 

desenvolvimento científico, os estudos sobre o corpo foram ampliados, 

particularmente nas ciências biomédicas, enfatizando o detalhamento de suas 

partes de modo microscópico, e de suas funções fisiológicas. Nesse entendimento, 

o corpo foi compreendido como um aparato anátomo-fisiológico. A cultura, a vida 

social, em conjunto, não é considerada. 

 A relação entre a parte considerada natural do corpo, ou seja, a parte 

biológica, com a cultura, pode ser compreendida por meio das reflexões de 

Maturana & Varela (1995). Esses autores evidenciam que o estado do sistema 

nervoso, considerado, muitas vezes como sendo o controlador das respostas do 

comportamento humano, não se encontra determinado, depende de sua 
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estrutura, e esta encontra-se em constante transformação, a partir da interação 

com o meio. 

 
 
As mudanças de estado de um organismo dependem de sua 
estrutura, e essa de sua história de acoplamento estrutural 
[interações], as mudanças de estado do organismo serão 
necessariamente congruentes ou comensuráveis com seu meio, 
não importando quais condutas ou meios descritos (Maturana & 
Varela, 1995, p.167). 

 

Os autores afirmam que a conduta dos seres vivos não é invenção do 

sistema nervoso, nem está relacionada exclusivamente a ele, pois condutas 

podem ser observadas em qualquer ser vivo. O que o sistema nervoso faz é 

“expandir o domínio de possíveis condutas, ao dotar o organismo de uma 

estrutura versátil e plástica” (Maturana & Varela, 19995, p. 167). Não podemos 

deixar de considerar a interação do sistema nervoso em conjunto como o meio 

que nos circunda, o qual estamos em estreito contato, por meio das interações 

sociais, as quais permitem o acoplamento estrutural, ou seja, a interação entre 

unidade e meio. 

 
As unidades resultantes dos acoplamentos de terceira ordem, 
ainda que transitórias, geram uma fenomenologia interna 
particular, em que os organismos participantes satisfazem suas 
ontogenias individuais, fundamentalmente, segundo seus 
acoplamentos mútuos na rede de interações recíprocas que 
formam ao constituir as unidades de terceira ordem (Idem, 1987, 
p.216). 
 

 

A partir dessa reflexão, entendemos que o corpo humano, o 

comportamento humano, está intimamente ligado à troca entre as instâncias ditas 

naturais e o meio que as circundam, enfraquecendo a idéia de um corpo apenas 

biológico ou apenas cultural. 
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Esse fato nos faz refletir sobre a questão do inato e do adquirido. Como 

percebemos, para cada indivíduo, a história de interações resulta em caminhos 

específicos de mudanças estruturais; estas transformam-se a partir de estruturas 

iniciais, em que o sistema nervoso participa em conjunto, ampliando o domínio de 

estados possíveis (Maturana & Varela, 1987). Isso significa que a aprendizagem 

futura não apresenta-se apenas inata, a aprendizagem também é uma forma, um 

resultado cultural, desencadeada pelas histórias das interações. 

Como exemplo, os autores supracitados apresentam uma reflexão sobre as 

meninas-lobo, criadas por uma família de lobos que não apresentavam nenhum 

tipo de comportamento humano; ao separar essas meninas de sua “família” de 

lobos, a mais nova morreu, a outra passou a ser reeducada no sentido de 

readquirir comportamento humano. Esta, embora tenha aprendido certos 

comportamentos humanos, nas situações de emergência voltava às origens de sua 

criação com os lobos. 

Isso implica a reflexão de que mesmo as meninas apresentando a anatomia 

humana, seu comportamento e aprendizagem são resultados do meio, pois de 

acordo com Maturana & Varela, os seres de carne e osso, não são alheios ao meio 

em que vivem e as histórias de interações revelam as mudanças estruturais. 

Essa compreensão vem sendo considerada pelas práticas corporais, bem 

como pela Educação Física, área esta, que por vezes, ainda evidencia a 

naturalização do corpo, principalmente nos conceitos de rendimento esportivo, nos 

quais os gestos são considerados a partir de mecanismos lineares do tipo 

estímulo-resposta e, portanto, na realização previsível dos movimentos. Porém, 

autores da área abrem perspectivas que superam essa naturalização do corpo. 
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Mendes (2002), ao refletir sobre a relação entre natureza e cultura, afirma 

que todo ato humano é biocultural e os gestos expressam a própria vida e a 

cultura. O corpo vai sendo construído e desconstruido a partir das relações 

complementares entre o “corpo natural” e o “corpo cultural”. 

Silva (2001) evidencia que o corpo humano se faz em conjunto com a 

cultura, o corpo mostra essas duas faces. Ao considerar o corpo apenas pelo seu 

aspecto biológico, são apagadas as diferenças étnicas, as subjetividades dos 

corpos, enfim, a cultura. A autora diz ainda, que ao criarem-se modos de viver 

diferente, criam-se modos de funcionamento orgânico também diferentes e que 

“apesar de se mostrarem como constantes fisiológicas, são equilíbrios instáveis 

entre as diferentes necessidades que se apresentam no cotidiano” (Silva, 2001, 

p.35). 

Em contato com o mundo vamos nos constituindo enquanto sujeitos. Nosso 

corpo está em constante troca com o mundo e essa troca vai alimentando nossa 

existência. Nossos corpos, em sua porosidade vão absorvendo as nuanças do 

mundo e refazendo-se constantemente. Sem essa dinâmica, não poderíamos nos 

tornar seres autônomos, protagonistas, em conjunto com o mundo e com o outro. 

“Quer se trate do corpo do outro ou de meu próprio corpo, não tenho outro meio 

de conhecer o corpo humano senão vivê-lo, quer dizer, retomar por minha conta o 

drama que o transpassa e confundir-se com ele” (Merleau-Ponty 1999, p.269). 

Portanto, as explicações científicas, biológicas ou culturais, são aproximações da 

vivência do ser no mundo como um ser encarnado. 

A partir de algumas performances da body art, percebemos a consideração 

e ratificação da interpenetração da natureza e da cultura no corpo, não podendo 

separá-la, já que se confundem e se complementam; assim como percebemos, na 
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aprendizagem, na dança, no esporte. Percebemos que, com o aparato da 

tecnologia, cada vez mais a cultura inscreve-se no corpo, como evidenciado na 

body art, no momento em que a tecnologia é instalada no interior do corpo 

humano, que passa a funcionar em conjunto com ele. Nas performances 

realizadas por Stelarc com a conexão, com a tecnologia, podendo ser de ordem 

sub ou intracorporal, percebemos o quanto o corpo torna-se irrestrito apenas à 

parte orgânica, na medida em que objetos, câmeras, são implantadas em seu 

interior, trabalhando em conjunto com o funcionamento natural do corpo humano, 

abrindo possibilidades de experimentarmos novas sensações e significados à vida 

e ao nosso corpo. 

Essas performances também explicitam a relação dos corpos uns com os 

outros, enfraquecendo a idéia de que o corpo vive sozinho, é independente do 

outro e da cultura, como se só o aparato biológico fosse indispensável à vida. 

O corpo humano esteve sempre sendo separado, “resultando em um 

homem sem ligação, um sujeito disforme e mal remendado, uma colcha de 

retalhos com costura grossa” (Almeida, 2002, p.44). A autora evidencia que, por 

um lado, esse homem é considerado apenas pelo aparato biológico do corpo e 

que a superação desse biologismo só se dará na medida em que nos 

conscientizamos de que não viemos do mesmo, mas do outro, como lembra 

Freud. “Agora sabemos que a emergência da condição humana se deu pela 

derivação e bifurcação do outro” (idem, 2002, p.44). 

Por outro lado, além das ciências da vida simplificarem o corpo segundo o 

funcionamento biológico, de acordo com a autora, as ciências sociais por muito 

tempo pregaram horror a tudo que fosse biológico, encerrando, com isso, um 

sociologismo, um historicismo, um antropologismo, explicando o comportamento 
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humano isolado do aparato biológico. Assim, Almeida (2002) afirma que, diante 

dessas separações que rodeiam e fracionam o corpo, a condição humana emerge 

da relação entre o vivo e o não vivo, a natureza e a cultura, o 

inato e o adquirido e, por meio da relação com o outro. 

Esse pensamento, no que se refere ao outro, também pode ser encontrado 

em Kehl (2003). A autora afirma que nosso corpo não é nossa propriedade 

privada, ele pertence muito menos a nós do que imaginamos; ele pertence ao 

universo simbólico, pertence ao outro. O corpo de um homem está todo 

impregnado do outro, o que se faz necessário à constituição do eu. 

Em relação a essa reflexão acerca do outro, nas performances da body art 

percebemos que, ao implantar uma micro-câmera dentro do corpo, como o que foi 

efetivado por Stelarc, bem como, uma cirurgia realizada e distribuída ao vivo na 

internet, o que se apresenta é uma aproximação do corpo do artista com o corpo 

dos espectadores. Esses corpos dos espectadores passam a ser reconhecidos pela 

analogia e representação do corpo do outro. De alguma forma se reconhece, se 

sente, se refaz, pois, “o outro nasce ao meu lado, por uma espécie de broto ou de 

desdobramento, como o primeiro outro, diz o Gênese, foi feito de um pedaço de 

Adão” (Merleau-Ponty, 1993, p. 65). 

Outro fato observado em algumas performances é a reflexão acerca da 

animalidade do corpo humano. A separação dos homens em relação à natureza 

ocorreu principalmente, quando esta passou da condição de contemplação à de 

dominação. Com o poder imposto à natureza, esta foi considerada separada dos 

homens, autorizando o domínio, em todos seus detalhes, estando cada vez mais 

diferenciada dos homens, considerada como um “outro” distante de nós, um 

objeto 
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exterior ao homem (Feitosa, 2004).  

Feitosa (2004) afirma que a sociedade ocidental é antropocêntrica, ou seja, 

o homem é tido como o centro da natureza e como a medida de todas as coisas. 

Esse fato justifica a rejeição por parte dos homens à sua condição animal, 

impondo por vezes sua superioridade em relação aos animais.  O autor evidencia 

que realmente somos diferentes dos animais, mas não nos encontramos 

separados destes. Portanto, há a necessidade de refletir sobre essa separação e 

conseqüente superioridade dos homens com relação aos animais e aos outros 

seres. A compreensão fenomenológica de natureza é significativa para 

redimensionarmos o seu entendimento, esta compreendida como algo que faz 

parte de nós, e não como algo que nos carrega e não só um objeto presente 

diante de nós (Feitosa, 2004). 

Algumas performances da body art nos fazem refletir sobre a animalidade 

do corpo. Priscilla Davanzo, por exemplo, ao tentar transformar sua pele, na 

aparência da pele de uma vaca, diz que os homens se sentem muito superiores 

aos animais, com sua capacidade racional, mas nem sempre costumam refletir 

sobre as informações que recebem no seu dia-a-dia. 

Feitosa (2004) evidencia que os homens, por utilizarem a linguagem, 

ratificam sua superioridade; porém, a morte faz com que voltem à condição de 

animal, já que seu poder de fala lhe foi arrancado, voltando ao silêncio que 

acompanha o dia-a-dia dos animais. 

Essas considerações reforçam a impossibilidade de pensarmos que 

o corpo é capacitado para viver sozinho, sem sua interconexão com outros corpos, 

com a natureza, com o mundo que o alimenta e que por ele é alimentado. 
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Ratificamos que essa relação entre a natureza e a cultura deve ser 

considerada e refletida pela Educação Física, considerando que os movimentos 

são, além de respostas biológicas, também formas culturais, e como é discutido 

na fenomenologia, apresentam-se em relação recíproca, confundem-se. 

As reflexões advindas da body art, remetem também à reflexão sobre a 

consciência do corpo humano. Nessa pesquisa, adotamos a referência 

fenomenológica, compreendendo a consciência como percepção vinculada à 

motricidade, ou seja, aos movimentos com sentidos e significados (Nóbrega, 

2000). 

Nessa concepção, a produção da subjetividade é um caminho para a 

percepção do corpo, ao conhecimento de si, seus limites e potencialidades. O 

corpo humano percebido como o último e primeiro caminho em busca de uma 

subjetividade que foi e vem sendo a cada dia mais objetivada pala ciência e pela 

técnica, “não esse corpo possível que é lícito afirmar que é uma máquina de 

informação, mas esse corpo que chamo meu, a sentinela que se posta 

silenciosamente sob minhas palavras e sob meus atos” (Merleau-Ponty, 2004, 

p.14). 

Esse fato é fortemente evidenciado nas performances da body art. 

Compreendemos que estas representam formas de contestação dos padrões de 

corpo. As fragmentações que o conhecimento sobre o corpo também sofreu, 

diluído em conceitos oriundos dos saberes científicos, por vezes nos afastaram do 

entendimento de nós mesmos. A proposição fenomenológica, busca o retorno ao 

corpo e as experiências vividas, sem reduzí-lo a normas que o simplificam. 

A body art possibilita o “querer” e o autocontrole, já que a vida é cada vez 

mais governada e manipulada, por meio de regras de como se deve viver, como 
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deve ser um corpo e como devemos tratá-lo. Esse fato faz parecer que nossa 

subjetividade é mesmo uma das últimas coisas que nos restam, pois, “o que 

temos que sentir, o que temos que ver, o que temos que fazer, são sempre 

prescrições de uma vida cada vez mais governada e controlada” (Miller, 1997, 

p.5). 

A body art exterioriza o interior, a subjetividade, através de uma marca na 

carne, uma transformação que propicia, de maneira prática, o maior 

conhecimento de si mesmo. “A noção de carne refere-se à natureza humana, a 

essência entre a matéria, a mente e o espírito, compreendendo essa relação 

dentro da reversibilidade, revelando a maleabilidade do humano, sua flexibilidade 

e abrangência” (Nóbrega, 1999, p.91). A fenomenologia do corpo trata de uma 

subjetividade encarnada, sendo a body art uma técnica, dentre outras, que 

amplifica essa fenomenologia de corpo. 

O corpo, a partir do conceito de carne da fenomenologia de Merleau-Ponty, 

não é considerado como um receptáculo de órgãos, que funciona a partir de sua 

justaposição. Nosso corpo é sim, “interioridade que se exterioriza, [...], é um 

pleno poroso que a cada plenitude remete 

a um vazio sem o qual não poderia vir a ser” (Chauí, 2002, p. 156). 

A arte 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” (Merleau-Ponty, 2002, p.82). 

Podemos dizer que na body art, há uma busca de um maior conhecimento 

de si, uma maior percepção e se distanciam dos dogmas do corpo, vivem como os 
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espíritos selvagens evidenciados por Merleau-Ponty, e aqui descritos por Marilena 

Chauí (2002, p.152): esse espírito, “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 nasce de uma lacuna ou uma carência que 

exigem preenchimento, uma significação que ultrapassa a dicotomia entre as 

ordens da natureza e da cultura, do sujeito e do objeto. 

Muitos artistas da body art partem da necessidade de amplificação da 

experiência, ou seja, a arte é realizada em seus próprios corpos, nos quais 

buscam uma subjetividade, uma diferenciação. A arte como possibilidade de 

comunicação do sujeito, uma significação que é realizada por meio da experiência 

da arte no corpo. Podemos aproximar a reflexão da body art ao ser selvagem, na 

medida que realiza um trabalho que exprime o co-pertencimento, uma intenção e 

um gesto inseparáveis do sujeito que os efetuam (Chaui, 2002). 

Essa reflexão que busca da diferenciação, de afirmação da subjetividade 

visualizados na body art, assim como o espírito selvagem proposto por Merleau-

Ponty, somam-se aos estudos de corpo realizados na Educação Física, dentre eles, 

(Nóbrega 1999, 2000; Porpino, 2001; Soares, 2001, 2002; Silva, 2001). 

Em relação à percepção do corpo, refletimos sobre a dor como elemento 

presente no esporte e nas performances da body art. Assim, de acordo com Melo 

(2003), muitos dos treinamentos esportivos que visam à performance, novos 

recordes e índices, acarretam vários sacrifícios ao corpo humano, devendo ser 

superados a qualquer custo. O corpo, continua a ser visto como uma máquina, um 

objeto que precisa ser moldado para conseguir superar esses sacrifícios. As 

reclamações advindas do corpo não podem ser consideradas, devem ser 
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ultrapassadas. A dor, então, deve ser encarada como um obstáculo que deve ser 

superado pelo atleta. 

Essa reflexão sobre a dor e seu significado, nos remete também às 

performances da body art. Nesta, as experiências corporais de dor apresentam-se 

como uma forma de mapeamento corporal, a fim de conhecer as possibilidades e 

limites corporais. Na body art os desafios impostos ao corpo servem como busca 

de um maior conhecimento de si; embora essa reflexão também possa remeter ao 

pensamento do corpo  máquina,  que  é  submetido  a  vários  sacrifícios,  já  que  

estes 

existem de forma explícita na body art. 

A noção restrita de percepção corporal, a qual não possibilita aos indivíduos 

uma maior percepção de si, por meio de atividades que levem a um auto-

conhecimento, bem como os conceitos cristalizados e dualísticos ainda presentes 

nessa área de conhecimento, como os expostos anteriormente (corpo objeto, 

corpo sujeito, corpo e razão, natureza e cultura), são inscrições ainda 

provenientes da racionalidade científica moderna que ainda é predominante no 

âmbito da Educação Física. 

Nessa perspectiva, enfocamos a expressão do corpo na body art e sua 

relação com a produção do ser selvagem proposto na fenomenologia, como ser da 

indivisão entre razão e sensibilidade, natureza e cultura, indivíduo e sociedade. 

Uma técnica de corpo que pode levar o sujeito a sacrifícios extremos, mas que 

abre novos horizontes, novos olhares para o conhecimento do corpo, da 

percepção de si e do outro.  

A Educação Física tem se preocupado com a racionalidade científica e os 

impactos nas práticas corporais. Lima (2000) aponta a necessidade de uma 
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relativização do conhecimento, para que a Educação Física possa escapar da 

soberania da racionalidade científica como espelho do mundo. O autor sugere o 

pluralismo e o jogo de racionalidades, ou seja, não estaríamos, com isso, 

desconsiderando a racionalidade, mas abrindo perspectivas para o diálogo entre 

as racionalidades, uma prática das diversidades, o que possibilitaria uma 

compreensão mais alargada do campo da Educação Física. 

Para a consolidação dessa área de conhecimento, sobretudo com relação 

ao corpo,a Educação Física tem considerado a existência de outras técnicas 

corporais, havendo necessidade de diálogo entre as diferentes áreas do 

conhecimento que pesquisam e que refletem também sobre o corpo humano, 

como a Biologia, as Ciências Humanas, a Filosofia, a Arte; para que, com isso, 

abram-se perspectivas que não restrinjam o corpo, não o reduzam e simplifiquem, 

devendo reconhecer que o corpo humano é complexo, e que, assim sendo, o 

diálogo entre as áreas só amplifica e fortalece o conhecimento produzido sobre o 

corpo. 

Há, portanto, a necessidade de uma constante refabricação da 

compreensão do corpo, no sentido de desfazer conceitos dualistas e 

simplificadores, uma busca pela constituição do sujeito, ou seja, devemos estar 

atentos aos novos sentidos atribuídos ao corpo, sentidos esses que estão cada vez 

mais se distanciando da submissão e da racionalização do pensamento ocidental, 

das dicotomias e dos dogmas repressores e simplificadores aos quais o corpo foi e 

vem sendo submetido, quando é considerado como desprovido de sensações e 

significados.  

Diante dessa perspectiva, acreditamos que, para que haja uma educação 

sensível do corpo, e para que essa prática seja possível, o lugar do corpo deve ser 
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repensado na educação, como evidencia Nóbrega (2004). Para tanto, é 

necessário, em primeira instância, a compreensão de que o corpo não é 

instrumento das práticas educativas e que o ato deve ser religado à significação, 

pois, “quando canto, danço, jogo todos os meus projetos existenciais estão ali 

representados” (Nóbrega, 2004, p. 14). 

Além disso, a autora afirma ainda que é preciso compreender as práticas 

corporais como abordagens educativas diversas. As diferentes práticas corporais, 

tais como a body art, discutida e refletida nesse estudo, constituem-se como 

“linguagens que comunicam sentidos diversos que nos fazem pensar sobre os 

modos de ser e de viver de determinados grupos sociais, culturas e que aportam 

pedagogias diferentes, modos, usos e compreensões de corpo também diferentes” 

(Nóbrega, 2004, p. 16). 

Apontamos a necessidade de que sejam despertados os sentidos do corpo, 

em conjunto com o conhecimento produzido pelas técnicas de corpo, pois toda 

técnica de corpo amplia a metafísica da carne (Merleau-Ponty, 2002), ou seja, 

qualquer intervenção no corpo humano ou sobre o corpo humano, amplia a 

percepção e os sentidos da existência do sujeito, como propõe nosso argumento 

de pesquisa.  

Esses sentidos, muitas vezes, são silenciados pelas técnicas ou 

conhecimentos repressores e simplificadores do corpo, que o instrumentaliza e o 

simplifica levando à condição de objeto. Esses sentidos, portanto, precisam ser 

contemplados, para que revelem gestualidades inusitadas, buscando novas 

sensações, novos conhecimentos, desafiando os limites do  corpo,  como  

percebemos  na 

body art.  
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Por meio das práticas corporais, a Educação Física disponibiliza sentidos e 

significados sobre o corpo, sobre a cultura, sobre a existência. A compreensão 

fenomenológica de corpo poderá contribuir com o conhecimento da Educação 

Física, uma vez que disponibiliza argumentos importantes sobre a experiência do 

corpo em relação à natureza, à cultura, à história. Ser corpo é estar atado a um 

mundo que não possuímos completamente, mas que não cessamos de buscá-lo 

Merleau-Ponty, 1999). 

Percebemos a importância de buscar trocas com as práticas corporais como 

a body art, uma técnica que muitas vezes leva o corpo ao máximo em suas 

performances, mas que amplifica a compreensão do corpo fenomenológico, este 

entendido como corpo vivo atado ao mundo, um corpo que é movimento, 

sexualidade e linguagem. 

Na Educação Física, a linguagem do corpo comunica sentidos diversos, 

incluindo as relações com a aparência do corpo, a beleza, a felicidade, o prazer, a 

dor. Na body art esses sentidos são potencializados e nos permitem ampliar os 

horizontes de compreensão sobre a existência, o corpo, e o conhecimento da 

linguagem do corpo em sua polifonia. 
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