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Resumo

Corpografias: incursão em pele imagem escrita pensamento 
abarca, sob certos aspectos e intensidades, a dinâmica de 
experimentação do pensamento num contexto acadêmico. 
Para tanto, realiza-se como diário e caderno, que cartografam a 
investigação empreendida, textual e plasticamente, expondo o 
constituir-se da pesquisa através de um corpo sensível. A forma 
de composição e apresentação do trabalho ressalta sua natureza 
híbrida, na qual estão imbricados texto dissertativo e experimentos 
poéticos (Diário de corpo do pensamento e Caderno Decurso). 
A partir dela, são discutidas as relações entre Arte, Ciência e 
Filosofia, inclusive a constituição disciplinar do saber. Embora 
não seja o tema central da pesquisa, tal reflexão a ela se impõe, 
imprimindo uma dimensão política neste fazer Ciência. 



A partir das ideias de Michel Foucault (1966) sobre as heterotopias 
e o corpo utópico, soma-se, às discussões sobre o corpo do 
pensamento, a noção de corpo heterotópico. Sendo este trabalho 
um dispositivo que expressa e carrega a questão de que um corpo 
poético é um corpo do pensamento, ele problematiza o toque e 
seus âmbitos de alcance, propondo ao leitor o mesmo modo de 
operar com o qual foi realizado. É preciso investigar ainda, tatear, 
compor um corpo no encontro, que toca e é tocado; que busca a 
relação e se faz nela. Desmonta-se, portanto, o jargão Que corpo 
é esse?, na medida em que é salientada a condição de invenção 
infinita do corpo do pensamento, que não cessa de transmutar. 
Palavras-chave: Corpo; Corpo do pensamento; Pesquisa; 
Criação; Corpografia.



Abstract

Bodygraphies: an incursion into skin image writing thinking 
covers, in some aspects and intensities, the thinking process 
experimentation dynamics in an academic perspective. This 
research performs itself as a diary and a (note)book. Both of these, 
textually and plastically, make a cartography of this undertaken 
inquiry, turning the research doing process up through a sensible 
body. The composition and presentation forms of this work 
highlight his own hybrid nature, in witch the dissertation text 
and the poetics experimentations (Body of the Thought Diary 
and Course Book) overlap one another. From this very nature, 
the relation between Art, Science and Philosophy are discussed, 
including their own notion of knowledge. This last reflection, 
while not the head issue of this work, imposes itself, mainly cause 
of the politics dimension in  doing science process. 



The Michel Foucault ideas of heterotopies and utopian body 
(1966) were taken for this work purposes, bringing the concept 
of heterotopic body. As this work is a device that manifests and 
carries the issue that the poetic body is a body of the thought, it 
argues the very touch and its extent, affording the reader just the  
same way to perform him/herself. It’s still necessary to investigate, 
feel, draw up a body-in-rendezvous, that touches and is touched; 
seeks for relation and exists only in relation. Thus, the question 
“What body is this?” is disassembled, as infinite invention is a real 
condition for body of the thought, that doesn’t stop transmuting 
itself. 

Keywords: Body; Body of the thought; Poetic Research Process; 
Creation Process; Bodygraphy.
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Caderno Decurso



Sob os dedos do outro que te percorrem, 
todas as partes invisíveis do teu corpo se põem a existir

Michel Foucault 



Demorei em entender que, embora tão distintas, apenas um triz separava 
as experiências anteriores, realizadas através da Faculdade de Medicina, 
Faculdade de Comunicação e Escola de Dança, na Universidade Federal 
da Bahia (UFBA). Que tais estudos continham a mesma questão latente. 
Esse caminho sempre corpo.

Corpo paciente, que toquei: pele com pele: outra temperatura, outra 
respiração, outra dor; esquadrinhadas em nome das evidências, 
formolizadas em peças anatômicas, coração-músculo, rosto seccionado, 
metade superficial, metade profundo, ossos desmontados, envernizados 
e pendurados; alguma vida interrompida. Tornada coisa. Alguma vida 
continuada.

Corpo imagem, que imaginei, apesar do acurado treinamento para relatar 
fatos (anamneses, história da doença, história pregressa; depois, fontes, 
entrevistas, matérias...). Pois foi inventando roteiro de sensações que 
conheci outro modo: escrever com imagens. Ações entregues ao vídeo – e a 
elas, ele. A lente destacando da pele ainda mais imagem; alguma vida a um 
só tempo recortada e ampliada. Tornada vídeo.

Corpo dançante, que acompanhei e, por videografar com seus passos, 
também me desloquei. Achava que era só o olhar, a câmera, mas meu corpo 
estava inteiro lá. Vi-me pele. Entre avatares, cabos, telas, suores, lycras, 
luzes, palco, cortina, plateia, linóleo, pele, figurino, cenário, sinal, fita crepe, 
cabos, cabos, cabos, pele, curativo, pele, pele; alguma vida. Tornada risco.

Corpo do pensamento, este.

Dizer corpo é já perdê-lo
E que tarefa é esta, então? 

Se não cristalizá-lo é da ordem da impossibilidade, 
o que faço aqui – insisto? 

Falar de uma incessante transmutação. Isso ainda é um

sim

Metamorfosear-me pesquisadora sem corpo? 
Diante do impasse, a tarefa investida nesta pesquisa foi não apenas 
falar e estudar sobre corpo: 
fazê-lo. 
Por isso o dia a dia de um corpo de pensamento que se pesquisa.

Corpo este estranho ser em mim
Corpo este estranho ser
Corpo este estranho
Corpo este
Corpo

Esta dissertação abarca contradições – aquelas que me trouxeram 
a este percurso e as que insurgiram dele. (Esse caminho sempre 
corpo, embora ele seja sempre outro, outro corpo). A ideia era 

produzir conhecimento e, quando vi, estava eviscerada – fora de 
mim estando mais nele. Já não há (nunca houve) um dentro e um 
fora. Quanto mais tento dizer sobre este corpo, ele menos o é. Por 

isso o pensando quase alto – corpo no corpo no corpo.
                                                               Talvez coubesse um verbo?  
              

 
Corpar

Comecei o curso de Mestrado buscando reconhecer um problema: 
qual seria o objeto desta pesquisa? No trajeto, percebi que o problema 
é que me perseguia e já fazia tempo – o tempo da vida inteira.

Diante do espelho: suspendida. Pela primeira vez estava descolada 
da carne. – Por que chamavam aquilo (aquele corpo) de Maruzia? 
(E eu via aquela imagem com os mesmos olhos que avistava nela). 
Eu objeto e sujeito. Eu coisa

Coisa nominada

A proposta intuída e instituída em Corpografias: incursão em pele 
imagem escrita pensamento é de texturas do pensamento: 

sua busca como método, seu encontro como corpo e seu 
reconhecimento como grafia. 

Assim, esta pesquisa suscita a experiência de auscultar o corpo 
do pensamento. Uma vez que ele é, simultaneamente, fala, visão 

e escuta, toma-se o desafio de alçá-lo de maneira tal que esse 
processo não o aliene. Para tanto, esta dissertação realiza-se sob 
a forma de diário e de caderno, que cartografam a investigação 

empreendida. Estas corpografias são camadas que se suplementam, 
uma vez que podem atuar de forma independente e, quando 

adensadas, reverberam novas intensidades.

Mencionar esse encontro é uma pista para compreender sua cisão 
– corpo imagem corpo. É mostrar a marca mobilizada por esta 
pesquisa. Nesse jogo especular, já não há como dizer de objetos, 
nem de sujeitos, muito menos do eu. Aqui não era para ser um 
caderno, nem diário – isto é uma dissertação. Mas

uma
coisa
será a
outra

A proposta inicial desta pesquisa era realizar um panorama 
da produção audiovisual no Brasil, através do projeto “Vídeo 
interativo: possibilidades, limites e reapropriações artísticas”. 

Na tentativa de definir esse tipo de vídeo, esboçou-se a ideia do 
corpoimagem – espécie de imagem que sente, como a pele. 

Deste ponto, questões acerca da imagem, do corpo e do 
pensamento provocaram novas inflexões ao projeto, deslocando o 
corpus da pesquisa: a pele tomada como imagem, e o pensamento, 

como corporesultou, pois, no trabalho aqui apresentado.

A
nt

ec
ed

en
te

s
Este estudo de corpo

C
orpus da pesquisa por vir



Que corpo é esse 

A palavra “livro substantivo masculino; do latim, liber 
1. Coleção de folhas de papel, impressas ou não, cortadas, dobradas 
e reunidas em cadernos cujos dorsos são unidos por meio de cola, 
costura, etc, formando um volume que se recobre com capa resistente; 
2. Considerado também do ponto de vista do seu conteúdo: obra 
de cunho literário, artístico, científico, técnico, documentativo etc. 
que constitui um volume com mais de 48 páginas, além da capa, em 
qualquer suporte; 3. Cada um dos volumes que compõem um livro; 
tomo; 4. Cada uma das partes em que se divide uma obra extensa; 5. 
Caderno (‘volume’) para registro ou anotação de algo;  6. Coletânea de 
documentos diplomáticos relativos a determinado assunto, publicados 
por um governo para conhecimento do público; 7. Conjunto de lâminas 
de qualquer material, em formato de folha, geralmente unidas umas às 
outras como as folhas de um livro (ex.: livro de amostras); 8. Derivação: 
sentido figurado – aquilo que pode ser descoberto e conhecido, como 
se fosse um livro (ex.: seu corpo é um livro).”





Um suspeito anônimo é insuspeitável

A você, de quem não sei o rosto, exponho recônditos. Neles, 
conhecerá paragens, tocará em algumas até, amigo improvável. Aliás, 
quem sabe, em sua escolha por estas páginas, haja algo maior que o 
compulsório: uma afinidade guardada, uma aproximação desejada; 
certo afeto, ainda que secreto para si. Eis, pois, por caminhos que 
também não conheço, nós. 

Nesse seu agora, estamos em suas mãos: depende de você, nosso 
encontro. Imagino, neste meu agora, seus contornos, as palpitações 
que te trouxeram – desejo te adivinhar. Mas é vã qualquer tentativa. 
Eu, que sempre tive nas cartas a segurança de um leitor conhecido, 
escolhido, planejado. Melhor dedicar-me ao gosto de seu anonimato – 
saber que vai saber-me mais do que eu a ti. Esta é nossa condição.






















































































































































































































