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Abstract—The environment, in this case, is the space that is
built from the limits of the body and unlocks the possibilities of
being. In this context, this work aims to present the visual
performances of the visual artist Paula Tura, from the series
Corporeal Poetics, developed in natural environments, more
precisely, on the coast of the State of São Paulo. It is concluded
that, in the view of the artist, the sensible body is exemplary in
the construction of knowledge and in the production of
subjectivities, for the body translates the environment and
recreates it in its action.
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I.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este trabalho objetiva apresentar as performances
corporais da artista visual Paula Tura, das séries Poéticas
Corporais, que foram desenvolvidas em ambientes naturais,
das quais fazem parte as séries: Poéticas Corporais.
Trabalhar num ambiente natural faz com que o artista
tenha consciência de que ocorrem situações bem diferentes
das que ocorrem num ambiente fechado ou controlado. No
ambiente natural é mais provável que o artista corra o risco de
trabalhar com acasos inesperados que a natureza oferece:
como mudanças climáticas, vento, chuva, animais, sons e
presença de pessoas, além de encontros inesperados com
animais. Quanto aos acasos, o artista os utiliza no seu processo
criativo durante a elaboração da obra, pois o artista bem sabe
que quando se deixa os acasos a participarem de um trabalho
criativo, eles indicam novas possibilidades quando
respeitados, pensados no contexto da obra em produção,
agindo com eles para que não se transformem em ruídos
visuais na composição da obra. Ao trabalhar no ambiente
natural, as possibilidades de os acasos acontecerem são
maiores do que num ambiente fechado.
O artista deve ter em mente que o espaço para os acasos
em suas obras exigirá uma maior capacidade criativa para
resolver as suas performances no meio ambiente natural.
Quanto a isto, Howard Gardner, enfatiza que:
Indivíduos criativos identificam “espaços” de problemas e
soluções que parecem promissores, investigam esses espaços

em busca de abordagens apropriadas ao problema em questão
e de conduta que tragam bons resultados, avaliam soluções
alternativas para os problemas [1].
Paula Tura trabalha com um processo dinâmico de
transformação, flexível e não linear, mesmo que já tenha
idealizado uma performance com estudos preliminares, e que
seu impulso criador seja indefinido, isto não significa que a
artista trabalha com a ausência de intenções ou metodologia
artística pré-concebida. Em sua busca expressiva corporal, a
artista induz onde gostaria chegar num ir e vir não linear,
permitindo assim dar espaço ao acaso para as suas resoluções
performáticas. O estado subjetivo que leva a artista a criar
suas performances, é caracterizada pela mobilização ativa da
mente e das emoções, pois não só fatores internos são o
suficiente para a artista realizar as suas criações mesmo que já
tenha planejado uma performance, a artista vai em busca da
escolha de um ambiente, como também, do seu entorno, da
sua geografia com seus elementos que favoreçam e estimulem
o potencial para a criação. Verifica-se o quanto é importante a
convivência do indivíduo com o meio ambiente no processo
de criação, levando-se em conta a geografia, a história, o
social, o político, a consciência ecológica e a cultura. O
homem, no convívio com o seu meio ambiente, vai se
situando, vai se formando ao mesmo tempo dialogando e ao
dialogar vai criando formas e diálogos com os elementos
naturais.
Luigi Pareyson [2] coloca que o processo formativo da
obra implica em atitudes no mesmo tempo da invenção e da
maneira de fazer. O formar significa tanto o fazer, executar,
levar a termo, produzir, realizar, como alcançar a maneira de
fazer, inventar, descobrir, figurar, saber fazer. Para Pareyson
[2], os elementos da natureza com suas formas, texturas e
cores como as plantas e suas florações em suas determinadas
épocas, as pedras, os animais, pássaros, insetos, aves; tão
admirados aos nossos olhos, apresenta uma analogia com a
arte, portanto diante de um produto da arte bela tem-se que
tomar consciência de que ele é arte e não natureza.
Paula Tura está atenta à sua contemporaneidade e o que
acontece com relação ao homem, à natureza e à arte de hoje
que se caracteriza por apresentar uma ampla disposição para
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as experimentações artísticas, levando os artistas a realizarem
uma verdadeira fusão de linguagens, materiais e tecnologias, a
uma linguagem interdisciplinar da arte. A arte, durante a
história da humanidade apresenta a cultura, a política, a
economia refletindo a sociedade de uma determinada época
[3,4].
Quanto à arte contemporânea, não há uma data que afirma
precisamente o seu início, mas estudiosos da área colocam que
surgiu mais precisamente após o término da Segunda Guerra
Mundial em 1945, iniciada em 1939, e que se prolonga até aos
nossos dias, período chamado de pós-modernismo. Foi
somente a partir da década de 1960 que ficou mais
evidenciada, quando os intelectuais e artistas começaram a
questionar a sociedade do pós-guerra [4,5].
A arte contemporânea prioriza principalmente a idéia, o
conceito, a atitude, acima do objeto artístico final. A arte
contemporânea rompeu com alguns aspectos da arte moderna,
abandonando diversos paradigmas e trazendo valores para a
constituição de uma nova mentalidade, ao mesmo tempo que o
aparecimento de novos acontecimentos artísticos, criando
interdisciplinaridades com as mais variadas linguagens
artísticas como a dança, música, moda, fotografia, pintura,
cênicas, escultura, literatura, performances, happenings,
instalações, vídeo-arte [6, 7, 8].
Com relação à Performance como linguagem artísticas, ela
objetiva levar alguma tarefa onde o corpo humano vá dialogar
com o público ou não, pois, muitas performances não
envolvem necessariamente a participação dos espectadores.
Em geral, segue um roteiro previamente definido, podendo ser
reproduzida em outros momentos ou locais. No caso da
Performance não são necessários intermediários, de
mediadores, porque o corpo do artista fala por si só e pode ser
lido pelo fruidor diretamente.
Nas suas performances, Paula Tura faz de seu corpo o
elemento preponderante do seu trabalho, tanto como suporte
pictórico que dará como resultado outras obras, ora entintado
como que para uma impressão sobre tecido ou papel, ora como
elemento plástico, interferindo e dialogando com o meio
ambiente documentadas em fotografias e vídeos. Para a
artista, o seu corpo é o objeto principal em suas obras; é usado
como um protesto em que o homem contemporâneo imerso no
conformismo do consumo e econômico da paisagem urbana,
faz com que suas obras reflitam a função da arte como
extensão do significado da vida na terra.
A artista dialoga com a sua contemporaneidade artística,
caracteriza-se por apresentar uma ampla disposição para a
experimentação, levando os artistas a realizarem uma
verdadeira fusão de linguagens, materiais e tecnologias. Os
artistas contemporâneos mostram, através da arte, o
pensamento de determinada época, a sociedade em que estão
vivendo, as questões políticas, religiosas, econômicas e sociais
que os envolvem. Para tanto, a artista utiliza de seu corpo de
forma
cênica,
exalando
emoções,
sentimentos,
questionamentos, posicionamento. Não significa que isto não
aconteça em outras vertentes artísticas, mas no caso da
Performance como linguagem artística, não são necessários
interlocutores, o corpo do artista é o elemento que se expressa
dialogando diretamente com o espectador.

A autora realizou Performances que propõe a
desconstrução do corpo no ambiente natural como se, de
alguma forma, a realização de experimentos artísticos neste
ambiente propusesse um novo contexto ao corpo. O ambiente
natural é composto por incertezas: mudanças climáticas,
encontros inesperados com animais, presença de sons
desconhecidos; estas incertezas trazem à tona a
vulnerabilidade humana e a clara falta de controle do homem
sobre a vida, fatos que ficam impressos no corpo, este que é a
“imagem do poder do sentimento” [3].
II.

AS SÉRIES

A. Encaixes
Paula Tura elaborou as suas experiências de intervenções
corporais no ambiente natural das praias do litoral norte do
Estado de São Paulo. Seu corpo é o elemento performático
principal que dialoga com os locais escolhido pela artista para
desenvolver o seu trabalho
Para a elaboração deste trabalho, optamos pela obra
Encaixe III - da série Encaixes, realizada nas Ruínas da
Lagoinha, localizadas na Praia da Lagoinha em Ubatuba/SP,
originalmente chamada de Fazenda da Lagoinha, em
Ubatuba/SP, onde a artista utilizou seu corpo grávido,
dialogando com as formas arredondadas da natureza: raízes,
troncos e galhos, com formas arredondadas e curvas para
dialogar em simbiose com as raízes de uma árvore centenária
do lugar.
A série Encaixes é composta por três performances que
retratam o corpo grávido da artista, evidenciando o ventre
gestante em encaixe côncavo e convexo com uma cavidade
entre ruínas de construção com raízes da árvore centenária.
Para a realização desta obra a autora colocou algumas pedras
no solo produzindo um degrau no qual subiu permitindo assim
que seu ventre alcançasse a altura necessária para moldar-se à
cavidade. Também foi necessário segurar com as mãos na
parede, acima da cavidade, para manter o corpo estável e
imóvel. A realização do Encaixe III exigiu que a autora
permanecesse agachada e recostada sobre o tronco de uma
árvore permitindo moldar seu ventre na curva de uma das
raízes presas ao muro de pedras. A representação do corpo
imóvel como uma escultura conseguiu uma participação
formal dialogando com os demais elementos compositivos da
cena. A idéia original estava no moldar-se às formas da
natureza.
As Ruínas da Lagoinha, com o passar do tempo tornaramse uma escultura a céu aberto; abandonadas ao acaso, embora
tomadas como patrimônio histórico, já foram outrora cuidadas
com zelo, mas hoje ficam disponíveis aos visitantes sem que a
grama seja aparada ou suas árvores podadas, desta forma, as
ruínas são tomadas como habitat para os animais silvestres e
vêem crescer aleatoriamente as ervas daninhas, as maria-semvergonha, as raízes e copas das árvores. Serviu assim de
cenário perfeito para um corpo que também se expandia sem
qualquer controle, pois, a gestação lhe oferecia quadris largos,
ventre arredondado, pernas grossas e pés gordos o que lhe
indicava que estava inserida nos ciclos naturais e que nada,
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absolutamente nada poderia conter a expansão de sua nova
forma e da vida que se fazia crescer dentro de si.
Em Encaixe III, Figura 1, a artista para conseguir moldar
seu corpo grávido às pedras exigiu imobilidade, equilíbrio e
atenção. A autora precisou manter-se sobre algumas pedras
para que seu ventre ficasse à altura da cavidade a qual
pretendia preencher. Com relação ao Encaixe III, exigiu-se
além de concentração, uma disposição física maior para se
manter agachada permitindo que o ventre e a raiz da árvore
encontrassem em perfeita angulação.

De acordo com Paula Tura, Corpo de Areia:
É um ritual de metamorfose onde uma mulher nasce
a partir da forma de si mesma. Como ritual, há uma
função de transformação, de morte, de descoberta, de
efemeridade uma vez que não é possível que a obra
permaneça intacta devido ao ambiente que está sendo
construída. Este ritual é em si sutil e passível de
interferência da ordem do natural [4].
Depois de construído, fruído, documentado, Corpo de
Areia teve a participação da maré cheia, que
performaticamente a apagou, permitindo que a autora
recuperasse as pedras transparentes.
Na performance Mulher deitada na areia, Figura 3, a artista
ao sair do mar, deita-se lateralmente com o seu corpo e o
mesmo é novamente contornado com areia clara, sais de
banho e pedaços arredondados de tecidos coloridos que
colaboram na estruturação formal da obra. O seu corpo
grávido com suas formas arredondadas apresenta o seu ventre
com a vida que carrega e gesta, aconchegado à areia.

FIG. 1. SÉRIE ENCAIXES - ENCAIXE III, 2013. RUÍNAS DA LAGOINHA,
UBATUBA-SP.
Foto: Will Aguiar. Acervo do artista.

B. Corpo de areia
A obra Corpo de Areia, Figura 2, foi realizada na Praia do
Perez que tem acesso ao litoral sul de Ubatuba/SP. A escolha
do lugar ocorreu por conta da coloração de sua areia que é
composta por areia escura e areia clara. Para a realização
desta performance, a artista deitou-se de barriga para cima e o
seu corpo foi contornado e definido graficamente com a areia
clara sobre a areia escura e outros elementos naturais como
pedras transparentes, flores maria-sem-vergonha e cogumelos
colhidos no local no momento da realização da obra.
Para Paula Tura [4], esta performance é um ritual de
metamorfose de uma mulher que nasce a partir da forma de si
mesma. O corpo da artista como elemento material e
performático, transcende à materialidade abordando aspectos
pessoais, estéticos, sociais, políticos e o meio ambiente.
FIG. 3. PAULA TURA. MULHER DEITADA NA AREIA. AREIA, TECIDO E SAIS DE
BANHO. PRAIA DO PEREZ. UBATUBA/SP.
Foto: Paula Tura. Acervo da artista.

Para Tura [4], suavemente acomodado, o seu corpo grávido
na areia mescla-o ao ambiente natural. Ao dar vida ao seu novo
corpo com pele de areia continua silenciosamente a refletir
água salgada e a luz do sol e através dele mesmo sente-se
como elemento do contexto do ambiente natural como:
maresia, folhas, água, céu, terra, mar, pedra concha.

FIG. 2. PAULA TURA. CORPO DE AREIA. FLORES, COGUMELOS E AREIA CLARA
SOBRE ESCURA. PRAIA DO PEREZ. 2013.
Foto: Will Aguiar, 2013. Acervo da artista.

A dialética corpo-ambiente apresentada por Paula, por
intermédio das performances, propõe que façamos uma
reflexão do corpo como lugar central do processo de Educação
Ambiental. Tal ação ecoa no que Merleau-Ponty [5]
proclamou através da relação homem-mundo através do corpo.
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Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o
sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência de
mundo sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer
nada. [...] O mundo está ali antes de qualquer análise que eu
possa fazer dele, e seria artificial fazê-lo derivar de uma série
de sínteses que ligariam as sensações, depois os aspectos
perspectivos do objeto, quando ambos são justamente
produtos da análise e não devem ser realizados antes dela [5].
III.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Paula Tura elaborou as suas experiências de intervenções
corporais – performances artísticas no ambiente natural das
praias do litoral norte do Estado de São Paulo. Trabalha com
fusão de linguagens de artes visuais contemporâneas onde o
seu corpo grávido dialoga com o ambiente natural, propondo a
representação e a desconstrução do próprio corpo criando um
novo corpo – objeto de arte, pois no ambiente natural a artista
se predispõe a trabalhar com incertezas da natureza, com
acasos, como as mudanças climáticas, com os encontros
inesperados com animais, com a presença de pessoas e sons
desconhecidos e outros mais [4,5,7,8,9,10].
A realização de suas performances no ambiente natural
propõe um novo contexto ao corpo. As suas intervenções
corporais com o ambiente natural elaboradas com, além do seu
corpo, com a coleta de materiais do próprio ambiente e de
materiais industriais encontrados descartados, além dos
levados por ela. Paula Turra ressignifica-os como elementos
expressivos para realisar as suas performances. A artista
trabalha com referências das linguagens artísticas da Arte
Contemporânea, como a Body Art, a Performance Art, e a
Land Art, utilizando-se mais especificamente da Performance
Art. Na Arte Contemporânea o artista adota novas atitudes
para o seu fazer artístico, utilizando-se de materiais diversos,
incorporando objetos e imagens do cotidiano natural e urbano
(materiais industriais), elementos naturais perecíveis,
precários, o corpo do artista se transforma em suporte
[6,7,8,9,10, 11,12].
Para a elaboração deste trabalho, optamos pelas obras da
série Encaixes que se desdobra nas séries: Encaixes, Corpo de
Areia e Mulher Deitada na Areia. O estado subjetivo que leva
a artista a criar suas performances, é caracterizado pela
mobilização ativa da mente, realizada nas Ruínas da Lagoinha,

onde a artista utilizou seu corpo grávido evidenciando o ventre
gestante, dialogando com as formas arredondadas da natureza:
raízes, troncos, galhos, folhas, flores e produtos
industrializados descartados no espaço e escolhidos como
também os levados pela artista sem possibilidades de poluição
ambiental. A artista trabalha não só com a mobilização ativa
da mente e das emoções, pois não só fatores internos são o
suficiente para a artista realizar as suas criações, mesmo que já
tenha planejado uma performance, a artista vai em busca da
escolha de um ambiente, como também, do seu entorno, da
sua geografia com seus elementos que favoreçam e estimulem
o potencial para a criação.
Verifica-se o quanto é importante a convivência da artista
com o meio ambiente no processo de criação de suas
performances corporais, mas não somente isso, deve-se levar
em conta a geografia, a história, o social, o político, a
consciência ecológica e a cultura.
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