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Começo a conhecer-me. Não existo.
Sou o intervalo entre o que desejo ser e os 
outros me fizeram,
Ou metade desse intervalo, porque tam-
bém há vida...
Sou isso, enfim...

Álvaro de Campos (Fernando Pessoa) s.d.

A epistemologia moderna nasce de um sonho que nega o corpo, quando o fi-
lósofo francês René Descartes (1596 – 1650) sonha, inserido num estado de 
incerteza pela não capacidade de distinção de um mundo suposto como real e 
o sonho que tanto o perturbou. Todas as sensações são colocadas em suspenção 
ao recorrer a dúvida como método. Assim, não se pode confiar nos sentidos, 
todo o saber e experimentação do mundo que se produz pelo corpo, na moder-
nidade é posto em suspeita. Ocorre a aposta na razão, 
instância máxima que deveria revelar a verdade últi-
ma sobre as coisas. Hoje já vivemos nas ruínas desse 
projeto e não se pode mais ignorar as outras esferas 
da vida. Outros modos de ser e estar no mundo são 
positivados, a arte surge imbricada e em relação com 
a vida, como potência para novas possibilidades.
O corpo não é mais negado: ele é a fronteira entre o 
eu e o mundo, e como toda fronteira é limite e de-
marcação, mas também é passagem, zona porosa 
onde ocorre o contato. Como diz o antropólogo 
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David Le Breton a corporeidade humana se efetua 
como fenômeno social e cultural, motivo simbólico, 
objeto de representações e imaginários1. Uma per-
gunta primeira deveria ser: existe vida possível para 
além do corpo? Uma resposta taxativa não seria sim-
ples, já que o assunto constitui questão basilar da es-
piritualidade humana fundada na oposição material 
versus espiritual.
Todavia, nenhuma resposta pode ignorar que toda a 
potência da vida experimentada se realiza mediada 
pela corporeidade. Corpo espaço fronteiriço em sua 
materialidade, fronteira movediça, sempre amplian-
do ou retraindo as superfícies de contato no local o 
qual está inserido. Pois, o corpo sempre é um cor-
po no mundo, sempre dentro dele, esfera máxima de 
nossa condição relacional, tendo em vista, que sem-
pre se relaciona com esse mundo, o qual é formado 
por outros corpos.
Judith Butler diz que sua própria materialidade e 
condição limítrofe de movimento em si mesmo, sem-
pre joga as reflexões acerca das questões para além de-
les mesmos, mas que não se pode mais na filosofia, ou 
em qualquer outra disciplina, considerar o corpo como 
categoria desencarnada2. A respectiva afirmação que 
dá título ao seu livro – corpos que importam, evoca a 
responsabilidade ética que todas essas elucubrações 
trazem. Quais são os corpos que importam? Por ser 
relacional e estar inserido no mundo o corpo sempre é 
político. O que desperta para a pergunta: quais são as 
políticas e práticas vigentes entre os corpos?

Na arte contemporânea, não mais preocupada apenas com 
o poder da emulação da mimese da criação de imagens, o 
corpo ganha papel proeminente não só como meio, mas 
de própria obra de arte, como já demonstrado em 1970 
pelo trabalho de Antonio Manuel O Corpo É a Obra. Nessa 
terceira edição do Encontro dos Estudantes de Graduação 
de Arte do Rio de Janeiro – PEGA III, esses seis diferentes 
pesquisas artísticas, refletem e desenvolvem não apenas 
novos modos de ser e estar no mundo, mas novas camadas 
subjetivas de encontros e desencontros com a corporeida-
de, a forma material e de fronteira da vida é uma questão 
da arte, principalmente nesse imbricamento arte/vida. 

Quais são os corpos que fizeram a história da arte? SEMA 
nos interroga. Quais corpos são passíveis de olhar? E quais 
são os cânones e modelos impostos? Partindo dessas per-
guntas, o Coletivo Egéria também questiona o desejo no 
olhar. Clara Mayall parte de um sonho, o de ser honesta, 
para dar a ver as infinitas possibilidades que os corpos têm, 
ao se relacionar com o outro e consigo mesma. 

Mateus A. Krustx fusiona a corporeidade da técnica com 
o espectador: o corpo não pode ser visto como tabu, afi-
nal, quais são os segredos do desejo que os corpos escon-
dem e o que deixam revelar?

As performances de Thiago Saraiva e Gabriel Caetano são a 
aposta relacional do cuidado de si. É na relação com o outro, 
na alteridade, que novos modos de ser e estar no mundo são 
possíveis. É no outro e com o outro que o eu pode existir. 
A vida é experimentada e afirmada, e nessa perspectiva são 
abertos novos caminhos relacionais.

LE BRETON, David. A sociologia do 
corpo. 4.ed. Rio de Janeiro: Vozes, 
2010. p. 7.
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