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FRONTEIRAS DO EU E DO OUTRO:
A PELE NA ARTE CONTEMPORÂNEA
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Resumo: Este artigo propõe possibilidades de olhar para poéticas da arte
contemporânea que suscitam a noção de pele como espaço fronteiriço e
transicional onde se desdobram relações com o outro. A pele é aqui tomada
como campo de disputa no qual se travam essas negociações, reconstruções
e fricções. O desmembramento da ideia de corpo como objeto fechado e
coeso (para possibilitar a construção de outras noções de corpo e pessoa)
é o fio condutor para a reflexão sobre as potências de um corpo expandido,
ampliado, que já não coincide com os contornos da pele.
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Em seu romance O cavaleiro inexistente, publicado em 1959, Italo Calvino
narra a inusitada trajetória de Agilulfo, paladino do exército de Carlos
Magno, que se distingue por intrigante condição: ele não existe. Não há
vestígio da presença de um corpo dentro da exuberante armadura branca.
Apesar de sua disciplina, coragem e alto grau na hierarquia militar carolíngia,
tal característica o fazia diferente dos demais. Indagaram-lhe certa vez: “Deve
ser pesado (...). E a armadura, nunca sai de dentro dela? Agilulfo então
responde: “Não há dentro nem fora. Tirar ou pôr não faz sentido para mim”.
A desconcertante característica de Agilulfo tensiona um aspecto
fundamental da noção de pessoa: o binômio dentro-fora, a partir do qual um
indivíduo se fabrica como idêntico a si mesmo no contato de alteridade com
aquilo que lhe é outro (interior, superfície e exterior). O cavaleiro de Calvino
é apenas sua pele, não se encarna por inteiro, e, ao longo da narrativa, são
apresentadas suas angústias frente a tal situação:

Localizou-se debaixo de um pinheiro, sentado no chão,
arrumando as pequenas pinhas caídas segundo um desenho
regular, um triângulo isósceles. Na hora do alvorecer, Agilulfo
precisava sempre dedicar-se a um exercício de precisão: contar
objetos, ordená-los. (...) nesse meio tempo atravessam uma
espécie de limbo incerto (...): a hora em que se tem menos
certeza da existência do mundo. Ele, Agilulfo, sempre necessitara
sentir-se perante as coisas como uma parede maciça à qual
contrapor a tensão de sua vontade, e só assim conseguia manter
uma consciência segura de si. Porém, se o mundo ao redor se
desfazia na incerteza, na ambiguidade, até ele sentia que se
afogava naquela penumbra macia, não conseguia mais florescer
do vazio um pensamento distinto, um assomo de decisão, uma
obstinação. Ficava mal: eram aqueles os momentos em que
se sentia pior; por vezes, só às custas de um esforço extremo
conseguia não dissolver-se. (CALVINO, 2013, p.20-21)

O terror em dissolver-se no mundo marca a existência de Agilulfo, que
busca na experiência a substância de sua identidade: um corpo que não
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coincide com seu sujeito, figura que não remete a uma pessoa encarnada.
Se um Eu coincide com um corpo, isto é, se a delimitação de cada indivíduo
é definida pelos contornos de sua pele, o que afinal a armadura branca do
personagem de Calvino encerra dentro de si, uma vez que não há dentro ou
fora? Que possibilidade de Eu está no entre?
Jean-Luc Nancy, ao refletir sobre a questão do corpo, afirma que este “diz
inicialmente a distinção frente ao outro: o contorno onde começa e termina
uma existência” (2015, p.7). O autor prossegue: “existir significa distinguir-se
tanto do nada como de outras existências. (...) Nunca há, portanto, um corpo
sem outros corpos”. Se as fronteiras do corpo de Agilulfo são sua própria
existência e este Eu não coincide com seus contornos, que separa um interior
de um exterior, talvez seja possível conceber um Eu que não coincida com
um corpo. E, por conseguinte, um corpo cuja extensão não coincide com as
fronteiras de sua pele.
A pele, maior órgão do corpo humano, é também a superfície através da
qual nos fazemos visíveis ao Outro e a nós mesmos. A pele indica um sistema
virtualmente fechado, perfeito em si mesmo: “a pele perfurada, esburacada por
uma arma, deixa a vida ir embora. A pele intacta guarda a vida, mantendo-a
acumulada dentro de si” (ibid., p.55). Na medicina ocidental, o pudor em
lacerar a pele humana marca um extenso período na concepção moral do corpo:
apenas no século XVII temos registrada, por exemplo, a primeira descrição
anatômica da circulação sanguínea. A pele rasgada liberta monstruosidades.

No século XIX, a pele já era utilizada para a elaboração de poéticas sobre
corpos distópicos e disruptivos. No romance Frankenstein, de 1818, Mary
Shelley narra as experiências de um cientista que dá vida a um ser híbrido a
partir de excertos de diferentes corpos humanos. A monstruosidade da criatura
está em perverter a pureza e a unidade de um Eu coeso, reunindo diferentes
peles costuradas. De modo análogo, na mitologia grega, o escalpelamento
aparece como punição de Apolo ao sátiro Mársias, que, com sua flauta, ousa
desafiar a lira do deus olímpico. Escorchado, sem a pele que protegia sua carne
contendo seu interior, Mársias torna-se criatura abjeta, perde sua dignidade
de indivíduo, destituído do órgão que o separa do mundo e resguarda seu
sentido. Em ambos os casos, a pele surge como elemento de legitimação de
um Eu, enquanto sua ausência ou debilidade marca uma perda de si.
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Se na célebre frase de Paul Valéry “o mais profundo é a pele”, a arte
contemporânea cria possibilidades de restabelecer as fronteiras de si. A obra
Divisor (Figura 1), de Lygia Pape, é composta de mais de uma centena de pessoas
cujas cabeças irrompem de um imenso tecido branco. Ao transpassarem
com o pescoço cada um dos orifícios dispostos no pano, os participantes
tornam-se um só corpo, como num gigantesco e pulsante organismo que
indiferencia suas partes. Há ali uma comunhão a ser experimentada: ao
espectador é lançada a proposta de repensar seu corpo, sua propriocepção,
sua espacialidade. O Cérbero de Pape perverte a lógica cefalocrática do
corpo humano, embaralhando as hierarquias da verticalidade. Como num
colossal xifópago branco, os contornos de cada indivíduo são redesenhados,
dinamitando a noção prevalente de indivíduo. Sobre corpos atravessados por
uma noção dilatada de pessoa, o sociólogo David Le Breton diz:

A emoção une provisoriamente os indivíduos num sentimento
de fazer-se um com a equipe, dissolvendo-se em um nós
espetaculoso. O corpo como fronteira de identidade é então
esquecido. O mesmo ocorre nos protestos de rua, onde os
manifestantes são levados por um sentimento de unidade,
em função de um combate comum. Os foliões carnavalescos,
de uma festa, de uma rave party, compartilham do mesmo
sentimento de que as fronteiras do próprio corpo se apagam ao
misturar-se aos outros (LE BRETON, 2016, p.273).
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Figura 1. Divisor, Lygia Pape (1968)

A noção de pessoa, constituída entre identidade, alteridade e alteração,
transforma-se radicalmente: da fábrica como modelo o corpo burguês,
higienizado e delimitado pela pele, elementos da abjeção e fragmentação
do corpo sempre povoaram o imaginário artístico-literário, dos bestiários
monásticos às representações da Salomé de Oscar Wilde no fim do século
XIX, do cubismo analítico às poéticas viscerais da arte contemporânea. A
desagregação desses corpos emerge como transformação, auge e falência
das referências construídas, sobretudo a partir de Descartes, de um corpomáquina, pensado de maneira segmentada, estratificada e hierárquica; de um
corpo que não somos, mas possuímos.
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Ao propor a pele como possibilidade poética da redefinição de um Eu,
destacam-se as experiências com os Parangolés de Hélio Oiticica (Figura
2), frutos do primeiro contato do artista com a comunidade do Morro da
Mangueira na década de 1960. A ideia dos Parangolés surge da ocasião na
qual o artista percebe, num terreno baldio, uma “espécie de construção”, como
conta em entrevista a Jorge Guinle Filho em 1980, feita por um morador de
rua: “eram quatro postes, estacas de madeira de uns dois metros de altura,
que ele fez como se fossem vértices de retângulos no chão. (...) a única coisa
que eu entendi, que estava escrito, era a palavra ‘Parangolé’”. A estrutura
improvisada parecia estabelecer diálogo com as experiências neoconcretas
do artista, quando sua poética rompe com a bidimensionalidade da tela e
parte em direção ao espaço do mundo. Desse modo, os Parangolés são
constituídos de bandeiras, panos, capas e estandartes com os quais o público
se veste e, ao movimentar-se, cria o sentido da obra. Em algumas das peças,
frases incendiárias como “estou possuído” e “incorporo a revolta”.

Figura 2. Parangolé, Hélio Oiticica.
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As fronteiras do Eu tornam-se instáveis em Hélio: corpos cujas fronteiras
são violadas para darem espaço a novas possibilidades de corpos. Um
rearranjamento poético dos limites que separam o corpo do Eu do corpo
do Outro. Nos Parangolés, a pele é substituída pela cor em movimento,
enquanto o corpo permite-se ser atravessado, “possuído”, “incorporado”. No
movimento, o Eu dissolve-se temporariamente e o corpo, esvaziado de suas
camadas de significações, permite-se ser transpassado por outras sensações e
consciências: abre-se para o mundo.
Tim Ingold propõe, a partir do esgotamento do “objeto”, uma retomada
da noção de “coisa”, “porosa e fluida, perpassada por fluxos vitais, integrada
aos ciclos e dinâmicas da vida e do meio ambiente” (INGOLD, 2012, p.25).
Para ele, o modelo hilemórfico – que contrapõe forma (morphé) e matéria
(hyle) –, que se tornou hegemônico, concebe “a forma (...) como imposta
por um agente com um determinado fim ou objetivo em mente sobre uma
matéria passiva e inerte” (ibid., p.26). Sua proposta é pensarmos os “processos
de formação ao invés do produto final, e aos fluxos e transformações dos
materiais ao invés dos estados da matéria”.

Suponhamos que nos concentremos numa árvore qualquer. (...) A
árvore é um objeto? Em caso positivo, como a definiríamos? O que
é a árvore, e o que é não árvore? Onde termina a árvore e começa
o resto do mundo? (...) A casca, por exemplo, é parte da árvore?
Se eu retiro um pedaço e o observo mais de perto, constatarei que
a casca é habitada por várias pequenas criaturas que se meteram
por baixo dela para lá fazerem suas casas. Elas são parte da árvore?
E o musgo que cresce na superfície externa do tronco (...)? Além
disso, se decidimos que os insetos que vivem na casca pertencem
à árvore tanto quanto a própria casca, então não há razão para
excluirmos seus outros moradores (...). Se considerarmos que o
caráter dessa árvore também está em suas relações às correntes
de vento no modo como seus galhos balançam e suas folhas
farfalham, então poderíamos nos perguntar se a árvore não
seria senão uma árvore-no-ar. Essas considerações me levaram a
concluir que a árvore não é um objeto, mas um certo agregado de
fios vitais (INGOLD, 2012, p.28-29).
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Pensar o corpo como coisa e não mais como objeto, isto é, concebê-lo como
processo, emaranhado de “fios vitais”, e não como um volume fechado, terminado,
surge como alternativa aos binômios sujeito-objeto, dentro-fora. No rearranjamento
das fronteiras de si proposto nas obras de Pape e Oiticica, somos convidados a
pensar o corpo como porosidade, abertura, relação. Há, no instante poético, uma
suspensão da pele como invólucro de um conteúdo coeso: somos corpo-no-ar,
corpo-no-espaço, corpo-na-dança: corpo que é também composto de fios vitais,
pêlos, bactérias, ar, água, flora intestinal, suco gástrico, vírus, merda, poeira.

Na revista Documents, editada por Georges Bataille entre 1929 e 1930, havia,
ao final de cada edição, uma seção chamada dicionário crítico, na qual Bataille
e outros autores criavam verbetes poéticos para palavras como rouxinol,
arquitetura e boca. A empreitada batailleana consistia em desafiar a lógica
racionalista, que classifica e dá formas fechadas aos objetos. É neste contexto
que surge o verbete informe, termo elaborado por Bataille para pôr em xeque
a razão que classifica o mundo (tendo na figura do dicionário um dispositivo
dessa razão, por seu caráter idealista e asséptico). Para ele, o universo é
comparável a um escarro, isto é, uma forma aberta e fluida, que se recompõe
constantemente e jamais se fecha. É também no dicionário que surgem dois
verbetes para a palavra homem. Num deles, Bataille opera uma vivissecção
simbólica no corpo humano e redistribui suas substâncias orgânicas em outros
objetos, evidenciando a porosidade entre as matérias que compõem um homem
e um sabonete, implodindo as fronteiras que nos separam do mundo:
Um eminente químico inglês, o Dr. Charles Henry Maye,
empenhou-se em estabelecer de forma exata de que é feito
o homem e qual é seu valor químico. Eis os resultados de
suas sábias pesquisas. A gordura de um corpo humano de
constituição normal seria suficiente para fabricar sete porções
de sabonete. Encontram-se no seu organismo quantidades
suficientes de ferro para fabricar um prego de espessura média
e de açúcar para adoçar uma xícara de café. O fósforo daria
para 2.200 palitos de fósforo. O magnésio forneceria matéria
para se tirar uma fotografia. Ainda um pouco de potássio e de
enxofre, mas em quantidade inutilizável (...)2.
2
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A pele, pensada a partir dessa perspectiva, atua como limite que nos
distingue de qualquer outro objeto banal. Quimicamente, apenas um
conceito arbitrário classifica nossa matéria como humana. Uma ideia – frágil
abstração – separa a carne humana da carne de um animal ou de uma cadeira.
Partilhamos, em nossa composição, as mesmas substâncias que qualquer
outra coisa. Comemos o mundo, metabolizamos e transformamos sua carne.
A pintura a óleo, quando inscrição de pigmento sobre tela – pensada
como superfície neutra –, vive, até as experiências modernistas, o paradoxo
de Agilulfo, o cavaleiro de Calvino: não há dentro ou fora. A materialidade
do quadro é suprimida por sua ilusão tridimensional, ou seja, quando
olhamos uma pintura renascentista, por exemplo, buscamos algo que está
além daquele objeto, não como matéria em si. O objeto-pintura abre-se
como janela, um médium que encarna um conteúdo metafísico. É somente
com o modernismo que a tela passará a ser concebida como matéria real no
espaço: quando os pintores deixam voluntariamente seus gestos na tela como
estratégia pictórica e ela é percebida pelos olhos do espectador como corpo.
Lucio Fontana cria, a partir do fim da década de 1940, uma série de obras
chamadas Conceitos Espaciais (Figura 3), na qual cria fissuras e lacerações
na superfície cromática da tela. Com isso, o artista opera um rasgo – literal e
simbólico – na tradição da pintura, ultrapassando o plano da tela e expondo
sua materialidade. Em 2001, Adriana Varejão cria Parede com incisões à La
Fontana II (Figura 4), na qual constrói incisões numa superfície que simula
uma parede de azulejos. É desse mesmo período a peça Azulejaria verde
em carne viva (Figura 5), em que artista exacerba a ideia de rasgos na tela,
expondo o quadro como estrutura orgânica da qual, a partir das mutilações,
pendem vísceras. A superfície da pintura é, afinal, transformada em corpo
vivo e pulsante. A tela abdica de sua vocação ilusionista (de representação
naturalista sobre um plano liso, asséptico e seco) para perverter a lógica
pictórica da pintura como objeto fechado. Ela torna-se coisa.
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Figura 3. Conceito Espacial, Lucio Fontana (1965)

Figura 4. Parede com incisões a la Fontana (parte do tríptico de 2002),
Adriana Varejão
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Figura 5. Azulejaria verde em carne viva, Adriana Varejão (2000)

É a partir desse corpo expandido, atravessados por devires, metamorfoses,
comunhões e trocas que parte da arte contemporânea tece suas poéticas. Um
corpo permeável, oco, que permite encher-se e esvaziar-se, pulsar. Nessa
possibilidade de corpo, já não cabe pensar suas fronteiras como muralha,
mas como arena, palco onde acontecem negociações, transformações,
performatizações. Esse corpo já não existe a partir do esquema ontologizante
que o define como algo coeso, como essência ou natureza. Tampouco seria
uma ferramenta a serviço da mente ou um receptáculo inerte. O corpo do
qual falamos se redefine incessantemente, está em movimento: pulsa, vibra,
expande-se e contrai-se, convulsiona.
No filme Memória do corpo, dirigido por Mario Carneiro em 1984, Lygia
Clark conta sobre suas experiências terapêuticas com o corpo em seu ciclo de
trabalhos chamado Estruturação do Self. No início do vídeo, Lygia apresenta
os objetos relacionais que criou e utiliza com seus clientes: sacos plásticos
com ar, água, areia ou isopor, tubos, tecidos etc. Para ela, tais objetos “só têm
relação com o sujeito, de per si [sic] ele não tem qualidade nenhuma”, isto é,
é através do contato que se fabricam seus sentidos, objetos fronteiriços cujas
múltiplas significações possíveis estão no entre. Lygia narra, em seguida, o
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caso de um de seus clientes, uma pessoa que, durante a ação de Lygia com
os objetos relacionais, sentiu todas as células de seu corpo vibrarem e, depois
do encontro, ao entrar no táxi e conversar com o motorista, lhe disse que
se sentia capaz de ter uma “comunicação integral com o mundo inteiro,
com o coletivo”. O trabalho de Clark operou um deslocamento desse corpo,
descentralizando suas possibilidades de comunicação, consciência e contato
para todas as moléculas, segundo conta ela.
A certa altura do filme, Lygia aplica sua técnica no crítico Paulo Sérgio
Duarte. Enquanto ele permanece deitado de olhos fechados, a artista
manipula os objetos relacionais sobre seu corpo: ao fim do processo, com
um conta-gotas, ela pousa delicadamente uma gota de mel em sua língua.
Duarte narra sua experiência da seguinte forma: “(...) eu era sobretudo pele,
sobretudo superfície (...) é como se eu conseguisse ficar todo na superfície. E
a superfície é o lugar da gente com o mundo, é o lugar onde a gente está com o
mundo (...) o mel me preencheu, me encheu, eu estava sem existir dentro, eu
não estava vazio, não existia dentro, não existia interior, só existia superfície
(...)”. Ao trazer para a superfície da pele a experiência daquele corpo, Lygia
oferece uma possibilidade outra de vivenciar a si próprio. Ao lembrá-lo de
sua superfície como parte intrínseca e pensante daquele corpo, a artista o
convidou a ser a pele.
Nas últimas páginas do romance de Calvino, Agilulfo, o nobre cavaleiro
inexistente, tem um fim inusitado. O conflito da narrativa se dá quando
um jovem guerreiro do exército de Carlos Magno põe em xeque o título
de Agilulfo. Este, enraivecido, questiona-lhe: “Gostaria mesmo de ver,
Torrismundo, você encontrar em meu passado algo de contestável. (...) Talvez
queira contestar, por exemplo, que fui armado cavaleiro porque, há exatos
quinze anos, salvei da violência de dois bandidos a filha virgem do rei da
Escócia, Sofrônia?”. Torrismundo então lhe responde: “Sim, vou contestá-lo:
há quinze anos, Sofrônia, filha do rei da Escócia, não era virgem”. Agilulfo,
profundamente consternado, decide então partir em busca de Sofrônia para
descobrir se o título lhe era realmente equivocado. Quando encontra a mulher
e lhe pergunta se conhece Torrismundo, ela responde: “Se é Torrismundo,
fui eu mesma quem o criou. (...) Cometi um incesto nefando!”. Ao ouvir
tais palavras, o cavaleiro inexistente esporeia seu cavalo e, gritando “Não
voltarão a ver nem a mim! Não tenho mais nome!”, e some bosque adentro.
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“Na verdade”, continua Sofrônia, “Torrismundo não é meu filho, e sim meu
irmão, ou melhor, meio irmão”. Mas era tarde, Agilulfo já havia fugido. Sem
seu título, sustentáculo de sua existência, ele já não se permitia viver. Após
procurá-lo por certo tempo, Rambaldo encontra, numa clareira, espalhadas
pelo chão, as partes da armadura de Agilulfo. Na alça de sua espada, havia um
bilhete “Deixo essa armadura ao cavaleiro Rambaldo”.
Tempos depois, Torrismundo encontra sentado à beira de uma estrada
o escudeiro de Agilulfo, Gurdulu, falando com o gargalo de um frasco, e lhe
pergunta: “o que procura aí dentro, Gurdulu?”. “Procuro meu patrão”, responde
o excêntrico escudeiro. “Dentro daquele frasco?”, indaga Torrismundo.
Gurdulu então explica: “Meu patrão é alguém que não existe; assim, pode
não estar tanto num frasco quanto numa armadura”.
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