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Resumo 

O objetivo central deste artigo é analisar aspectos do trabalho da artista 

pernambucana Oriana Duarte. O estudo aborda as obras Dos Heteróclitos: enquanto 

área de ação, Dos Heteróclitos: enquanto área de proliferação, Imersa em um 

Monumento, Boísmo, A Coisa em si e produções dos últimos cinco anos quando ela 

se volta para uma profunda investigação do corpo em relação aos limites e 

possibilidades que o envolve. O artigo faz parte de uma pesquisa maior intitulada A 

presença da mulher nas Artes Visuais em Pernambuco, que por sua vez integra as 

ações do Grupo de Pesquisa Arte Cultura e Memória da Universidade Federal de 

Pernambuco. 

Palavras Chave: Oriana Duarte, Corpo, Heteróclitos, Performance. 

 

The main goal of this article it’s to analyze aspects of the work of the artist from 

Pernambuco, Oriana Duarte. The study approaches the works The Heteroclites: as an 

area of action, The Heteroclites: as an area of proliferation, submerged  in a 

Monument, Boísmo, the thing in itself  and the output  of the last five years when she 

turns to a deep investigation from the body in relation to the limits and possibilities that 

surrounds it. The investigation is part of a larger research entitled “The woman 

presence in the visual arts in Pernambuco” which by its turn integrates the actions of 

the Research Group “Art, Culture and Memory” of the Federal University of 

Pernambuco. 
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“É aí que eu começo a fazer arte...”i  

No final dos anos 60, os acontecimentos políticos foram motivo de 

inquietação e marcaram a vida cultural e social da Europa e dos Estados 

Unidos. O clima era de fúria contra os valores estabelecidos e, enquanto 

estudantes e operários protestavam nas ruas, artistas jovens passaram a 

questionar a arte como questionavam a vida. As transformações geradas por 

esses fatores condicionantes refletiram-se no Brasil com características 

próprias (o regime militar obrigou os artistas a buscar os símbolos e as 

metáforas para driblar a ausência de liberdade de expressão), mas possibilitou 

a negação do pincel e do cinzel como meios prioritários do processo criativo 

contemporâneo assim como o advento de novos conceitos e materiais, entre 

eles o próprio corpo do artista.    

A utilização do corpo como material envolveu uma ampla variedade de 

interpretações inclusive relacionadas a rituais que tinham como estratégia um 

diálogo com o público estivesse ou não ele presente. Na segunda alternativa 

restava o registro da ação como forma de comunicação e a fusão da arte e da 

vida como objetivo final. O corpo do artista, como disse Vito Acconci, passou a 

ser usado como “uma superfície alternativa à superfície da página” (ACCONCI 

apud GOLDBERG, Rosalee, 1979, p.156) e considerado um condutor de 

energia e um instrumento didático para explicar as sensações que fazem parte 

da realização de uma obra de arte. 

Os anos 90 implicaram em mudanças internacionais que impactaram a 

nova geração de artistas no Brasil. As relações passaram a se construir em um 

mundo globalizado onde os meios de comunicação monopolizavam idéias. 

Conquistas científicas foram questionadas, a ecologia do planeta ameaçada 

tornou-se palavra de ordem e a internet possibilitou contatos virtuais e múltiplas 

possibilidades de relacionamentos. Tudo se tornou impermanente e 

questionável nesse mundo em transformação: a beleza, a sexualidade, a 

velhice, a identidade, a vida e, conseqüentemente, a arte que; 
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Move-se dentro de uma densa rede que envolve o mercado, o 
sistema de galerias e museus, as feiras nacionais e 
internacionais, os salões, os curadores e os críticos, as bienais, 
os colecionadores (CANTON, Kátia, 2000, p. 29) 

O Nordeste, que havia sofrido o peso da ditadura militar, viveu nas 

palavras de Ana Mae Barbosa (1997), “uma verdadeira diáspora cultural 

espalhando jovens artistas e intelectuais por entre os pólos dominantes do Rio 

de Janeiro e São Paulo”. Aliada à exclusão econômica seria de se esperar uma 

estagnação cultural de quem lá ficava longe dos centros de poder. Entretanto, 

na década de 90, as dificuldades pareciam não afetar o terreno cultural em 

Pernambuco que era efervescente. Talvez, essa distância tenha gerado um 

desenvolvimento de sua cultura visual que dialogou com as correntes 

contemporâneas da multiculturalidade: 

Rejeitando ou assimilando as correntes internacionais com 
autonomia pessoal e não por indução, construindo uma trama 
de diversidade cultural incomum, com qualidade, apontando 
para um pós-colonialismo muito mais definido que nas regiões 
dominadoras do país (BARBOSA, Ana Mae, 1997) 

Várias tendências artísticas surgiam e, por vezes, geravam 

estranhamento no público que ainda entendia a trama da arte baseada na 

tradição secular dos modelos estabelecidos. Os artistas pernambucanos 

lançavam-se em vôos solos ou grupais e as produções artísticas de tendências 

diversas se intensificavam no Estado: intervenções, vídeo-arte, performances, 

etc. É aí que Oriana se revela como artista performer, em um país e uma 

região de tradição implacável com o feminino, desenvolvendo uma temática 

que questiona o universo estabelecido como próprio da mulher ou vivenciando 

os limites do seu corpo / mente: a matéria prima da sua arte. 

Oriana nasceu em Campina Grande, Paraíba, mas vive e trabalha em 

Recife, Pernambuco. Esta informação, embora não relevante para a análise e 

fruição de sua obra - pois não existem fronteiras territoriais e de pertencimento 

em suas produções - é importante para podermos situar a ambiência artística 

da qual ela participa. Atualmente, ela mora em São Paulo onde faz doutorado 

em Comunicação e Semiótica na Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo-PUC. 
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 No seu percurso artístico, muitas interrogações lhe foram feitas e uma 

delas foi a que campos da arte seu trabalho situava-se: se na direção do 

Design(sua graduação) ou das Artes Plásticas. De acordo com a artista (2002), 

“estou numa zona de fronteira”. A pertinência de sua colocação é vista, 

sobretudo quando se analisa as transformações que a arte vem passando onde 

novas formas, materiais, atitudes e pesquisas artísticas se erigem e se 

desdobram em novas experimentações/ensaios que constituem o caráter 

transversal na obra. É a partir desse campo expandido que encontraremos 

respostas a essas indagações sobre o trabalho de Oriana.  

O caminho da arte que ela trafega não é um caminho solitário, ele está 

repleto de parceiros. É interdisciplinar. A filosofia é um deles. São os 

questionamentos constantes da artista que tornam fascinantes os seus 

trabalhos. Eles a incitam a buscar respostas para o seu ser-estar-artista. 

 Professora da Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de 

Design, desde 1993, ela é responsável por disciplinas teóricas na área de 

História do Design e Cultura Contemporânea e Práticas Experimentais de 

Criatividade e Plástica. Sua formação acadêmica envolve uma graduação em 

Design Industrial pela mesma Instituição e mestrado em Comunicação e 

Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Para ela, ser 

professora/pesquisadora/artista é depara-se com vivências conflitantes, pois 

significa estar ligada ao mundo objetivo da Universidade onde se privilegia o 

pensamento baseado na lógica cartesiana ao mesmo tempo em que se precisa 

“abstrair-se” dele para criar. São posicionamentos díspares, mas de diálogo 

possível.   Esse convívio oportuniza momentos de reflexão sobre o processo de 

conhecimento que vai gerar novas descobertas e renovação de atitudes, pois, 

de acordo com Oriana (2009): 

a pesquisa e a docência organizam meu pensar e fazer 
artístico. O meu pensar e fazer artístico alimenta meu desejo 
de conhecimento e abre vias inesperadas no processo de 
pesquisa que, por sua vez, potencializa minha atuação 
docente.    

 Seu interesse pela arte se intensificou com o seu envolvimento com a 

investigação em Design. Extrapolando as discussões sobre o objeto e espaço 
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de estudo viu-se interrogando sobre o ser-estar e espaço-tempo e os elencou 

como conteúdos para sua pesquisa artística.  Adentrou-se, portanto nas 

discussões pertinentes à filosofia pautada no pensamento pós-estruturalista de 

Michel Foucault, Gilles Deleuze e Félix Guatari. Seu posicionamento teórico 

“implica em uma construção de conhecimento transdisciplinar, voltada a 

realizar pontes teóricas entre diversas áreas de pesquisa científica e fazer 

artístico” (DUARTE, Oriana, 2009) 

A trajetória artística de Oriana inicia-se no fim dos anos 80, mas suas 

produções ganham maior visibilidade a partir da década de 90, mais 

precisamente em 1995 através da exposição no Museu do Estado de 

Pernambuco (MEPE) com a mostra individual “Playground”. A partir de então, 

ela entra no circuito artístico contemporâneo. Sua produção é parte do 

repertório que a arte carrega atualmente. Uma identificação com a vida. Vive-

se um momento onde o campo da arte proliferou-se. É o momento Dos 

Heteróclitos: enquanto campo de ação.  

Dos heteróclitos 

A obra de arte contemporânea pode constituir-se de parte matérica, 

mas, especialmente, de componentes relativos ao conhecimento, ou seja, uma 

dimensão teórica que, de acordo com Sandra Rey (2002, p. 127): “é o alicerce 

da obra”. Por isso, todas as informações concernentes a ela são importantes: 

os textos críticos e curatoriais, os posicionamentos do artista, matérias em sites 

específicos e uma bibliografia multidisciplinar. São estes dados que vão facilitar 

nossa compreensão da linguagem utilizada e as concepções teóricas contidas 

nos trabalhos.  

Dos heteróclitos remete-se a uma série de trabalhos que venho 
realizando desde 1996 e que aludem a uma idéia esboçada por 
Foucault que, por sua vez, alude a um espaço onde códigos a 
priori da percepção direta (área, forma, padrão, volume, etc.) 
tornam-se obsoletos. (DUARTE, Oriana, 2002). 

Nesse exercício de construção, Oriana trabalha quatro anos. De 1996 a 

2000. Paralelamente à exposição na Bienal, (2002), a artista publicou o 

“espaço-livro-heteróclito”, uma espécie de livro/catálogo denominado Dos 

heteróclitos: enquanto campo de ação que teve como principal objetivo 
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registrar as imagens e textos sobre as obras produzidas a partir do termo 

heteróclito. Na mesma publicação encontramos um texto do crítico de arte 

Fernando Cocchiarale que também faz alusão ao termo “Heteróclito” como um 

“não-modelo” tomando como base a concepção foucaultiana da análise sobre o 

texto de Jorge Luis Borges que cita “uma certa enciclopédia chinesa” onde 

consta uma classificação de animais que segundo o próprio Foucault (2002, 

prefácio): 

Perturba todas as familiaridades do pensamento (...). Seria a 
desordem que faz cintilar os fragmentos de um grande número 
de ordens possíveis na dimensão sem lei nem geometria, do 
heteróclito; e importa entender esta palavra no sentido mais 
próximo de sua etimologia. 

É através da idéia do “heteróclito” desse filósofo que podemos 

compreender a poética da artista. A sua pesquisa adensa-se na investigação 

de estruturas relacionadas ao ser e aos objetos que percebemos consensuais 

e estruturalmente localizados, dando-lhes novo sentido e lugar e, para isto, vai 

buscar no conhecimento teórico subsídios para sua empreitada. O trabalho 

dialoga com outros saberes que vão além da História da Arte e, no caso dos 

Heteróclitos com a Filosofia que, segundo Sandra Rey (2002) significa 

“excursionar em campos interdisciplinares”. Oriana se apropria de idéias, no 

caso, do significado de “heteróclito” através de Foucault.  Adentra-se numa 

busca de possibilidades do objeto/corpo e suas conexões com o espaço 

urbano sem, todavia, “representar” o pensamento de Foucault, que de acordo 

com Icleia Cattani (2002, p.47) “as obras jamais podem servir de exemplo ou 

ilustração de teorias: aspectos destas últimas têm que estar nelas 

presentificados e não apresentados”. 

 Os Heteróclitos nos levam a caminhos que desarticulam os pré-

estabelecidos. A artista passa a intervir no espaço urbano com várias 

“constituições heteróclitas”, que são “exercícios processuais” artísticos que 

envolvem objetos, espaço/tempo e que vão culminar em obras como de Dos 

heteróclitos: enquanto área de proliferação (1997-1999), Imersa em um 

monumento (1999-2000) e Boismo (2001-2002).  
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Na Bienal de 2002 ela trouxe essas obras à mostra sob a forma de uma 

Instalação onde estavam presentes apenas seus fragmentos. No trabalho Dos 

heteróclitos: enquanto área de proliferação ela expõe gaiolas, em número de 

nove, penduradas nas paredes, contendo seixos, oito mil anzóis, papéis 

carbono, pedaços de feltro verde, lâminas de vidro e colheres de alumínio. 

Nela, se observa a utilização de materiais já empregados por outros artistas, 

porém com outros sentidos atribuídos, Segundo Oriana (2002): 

Os heteróclitos são um exercício de construção. É, na verdade, 
um processo de dar local às coisas do mundo. Então eu juntei 
uma série de materiais que, a princípio, não têm uma relação 
imediata: um jogo de anzóis, seixos, lâminas de vidro, feltro, 
colher de inox, lâmpadas e gaiolas também. Era uma operação 
artística de você se desprover do discurso e de uma 
mensagem estética imediata e dar palavra às coisas. As coisas 
ali é que definiam seus lugares; ficava meio apavorante o 
negócio, parecia realmente que eles, os heteróclitos, falavam. 

Como Marcel Duchamp, no início do século XX, a artista seleciona 

objetos com os quais nos deparamos no cotidiano e que saem de seus lugares 

originais, funcionais, e passam a ser vistos como obras de arte. Um e outro, 

através de obras diferentes em contextos também diferentes, nos faz ver que 

os objetos/materiais originalmente não artísticos produzem arte. São essas 

obras que, em sua materialidade, impulsionam o nosso olhar para as 

entrelinhas e nos remetem a constantes reflexões, dinamizando nossa forma 

de pensar. 

Imersa em um monumento foi o tema de dissertação de mestrado de 

Oriana em 2000 na PUC (SP). A proposta era a discussão sobre o imenso 

Copan em São Paulo (maior edifício, vertical, da América Latina) como 

estrutura arquitetônica e sua relação com o espaço urbano. A reflexão gerou 

uma série de oito obras. Uma delas teve o mesmo nome do seu trabalho 

acadêmico onde a artista constrói um fluxograma sobre o Edifício Copan. Na 

bienal a obra se visualizou no chão em uma área aproximadamente de 90m2. O 

espaço urbano que se verticaliza na obra de Niemeyer, se horizontaliza nas 

instalações do Ibirapuera. Com essa mudança de espacialidade ela desmonta 

a perspectiva arquitetônica tradicional e, em seu lugar, constrói outro Copan 

estruturalmente fragmentado pelos recortes que o compõem. É nessa 
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transposição que o Copan é analisado. São notas sobre aspectos 

arquitetônicos, número de alvará e dados sobre a história do edifício. Algumas 

informações se conectam, outras permanecem como imagens a espera de 

significados. A artista constrói outras narrativas sobre esse lugar. Ela abre 

fronteira para um novo diálogo com o edifício que se re-constitui a partir da sua 

vivência nesse ambiente, gerando novas referências sobre o lugar. 

Outro trabalho dentro dessa mostra e que também seguiu a mesma 

premissa foi Boismo. Trata-se de uma intervenção no espaço que agora é o 

mar. Oriana usa a performance como meio nessa intervenção. É uma obra 

coletiva junto aos artistas: Marcelo Coutinho, Ismael Portela e Paulo Meira, 

integrantes, na época, do Grupo Camelo. É importante lembrar que o Grupo 

extinto desde 2004, surgiu na década de 90 e contribuiu fortemente para a 

visibilidade das produções contemporâneas em Pernambuco.  

No Boismo os artistas usam bóias, câmaras de pneus de automóveis 

para flutuarem sobre o mar. Perseguem a idéia dos “Heteróclitos” pactuando 

entre si produções artísticas de horizontes diferentes. No Boismo eles 

assumem a bóia como uma prótese, um prolongamento do corpo. Os artistas 

aderem ao movimento do mar, transformando-o com seus corpos 

“protetizados” e interferindo na paisagem. Essas próteses funcionam como 

extremidades do próprio corpo e se instalam como instrumentos articuladores 

do movimento, mas principalmente do pensamento.  A ação vem reafirmar a 

condição de artistas que, enquanto grupo, compartilham propostas sem 

fronteiras materiais ou espaciais e, principalmente, comungam idéias que se 

renovam na medida em que se libertam de conceitos já concebidos e geram 

outros através da obra.  O cenário, a paisagem que se vê no vídeo, nos 

reporta, ainda, à criação, ao nascimento de um ser dentro do útero de outro ser 

onde estes estão ligados por um fio, um cordão que os une. Também alude à 

história pessoal de cada componente do grupo, suas afetividades, seus 

desejos, suas paixões e as interfaces do grupo e deste com o mundo.  

O Boismo foi apresentado, também, na 22ª Bienal (2002) através de dois 

vídeos junto com os outros “Heteróclitos” já citados. O primeiro vídeo continha 

apenas ondas do mar. O segundo é este que estamos tratando; é a 
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intervenção deles no mar sobre as bóias. Nesse vídeo escuta-se o som das 

ondas do mar; o canto de um hino com letra semelhante ao de uma torcida de 

futebol de campo. A palavra “Camelo” é entoada com ênfase como um refrão, 

de forma melódica. Na ação do Boismo arte e vida se confundem. Aqui, mais 

uma vez quebram-se fronteiras, mas no sentido de liberdade, de entrega total 

dos corpos naquele espaço e de júbilo por este estado de comunicação com a 

natureza. 

 A Coisa em Si (Sopa de Pedras) é outro “Heteróclito”. A obra que 

assume seu caráter performático parte da idéia da artista em “fazer algo muito 

normal (...) vou tomar essa sopa de pedras. Eu não estou trabalhando com 

pedras? Eu vou engolir meu trabalho e vou fazer isso da forma mais normal do 

mundo.” (DUARTE, Oriana, 2007). Nessa ação a artista bebe, literalmente, a 

sopa de pedras.  Os elementos antes exteriorizados (as pedras) vão sofrer 

ações interiorizadas, pois estão sendo processados dentro do seu próprio 

corpo.  Percepções singulares surgem nesse processo de ingestão da própria 

obra. A “sopa de pedra” que se configura como uma metáfora, também nos 

leva a um pensamento rizomático, que se constitui como um processo de 

múltiplas possibilidades do sentir. 

 Uma vez que as pedras foram coletadas em diversos lugares, o corpo 

da artista interioriza mundos. O espaço se faz presente, torna-se real pela ação 

que foi realizada. É um ser-estar permissível e conquistado que rompe as 

fronteiras entre os lugares. Não existe mais território definido, eles se juntam se 

metamorfoseiam, se unem numa trama de comunicações.  O espaço em 

Oriana se dá através de uma experiência perceptiva e como tal, sua relação 

com ele torna-se dotada de sentido.  

Em todas as “constituições heteróclitas” percebemos um diálogo da 

artista com seu próprio corpo. Diálogo este que vai se aprofundando através da 

vivência de novas experiências que se evidenciam nos últimos cinco anos. 

Oriana reflete continuamente sobre o corpo e suas relações com o espaço, 

onde ele ora está sitiado e ora é o próprio sítio. 
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Reinventando o corpo 

O corpo proporciona meios para explorar múltiplos questionamentos tais 

como: identidade, gênero, sexualidade, doença, morte ou violência. Assim, ao 

mesmo tempo em que alguns artistas manipulam seus corpos como objetos 

outros desenvolvem performances mais estruturadas que exploram o corpo 

como um elemento no espaço, por vezes de forma ritual, por vezes visando à 

superação de limites do próprio corpo. Esta última é a matéria que acompanha 

grande parte do trabalho da artista e particulariza-se nas últimas pesquisas e 

ações de Oriana (2008) que fala: 

O que me interessava de fato era a possibilidade de lançar 
meu corpo à prática de esportes radicais (...) experienciar 
situações de corpo que desafiassem os limites da natureza. 

Sua proposta reflete um pensamento que refuta a noção tradicional do 

sujeito e do corpo. É o lugar desse corpo, seus limites e possibilidades de 

transformações nas suas relações exteriores que norteiam seu trabalho.   

Suas novas experiências partiram de um estado de hipoxia que sofreu 

durante uma performance realizada em Faxinal do Céu, Paraná, em 2002 . Um 

ano após o ocorrido, preocupada com sua saúde, ela se aprofundou numa 

pesquisa sobre o corpo quando exposto a situação-limite. Moveu-se, dessa 

forma, para uma minuciosa escuta do corpo, num trabalho de consciência 

corporal e de condicionamento físico que resultou na obra E.V.A (Experimentos 

em vôos artísticos) desenvolvida por ocasião 46º Salão Pernambucano de 

Artes Plásticas.  

Foram três performances envolvendo o corpo-atleta que, para sua 

realização, exigiram extrema dedicação da artista no sentido intelectual e 

corporal. Um enorme disciplinamento do corpo foi seguido a fim de desenvolver 

capacidade física e emocional para a prática dos esportes radicais: bungee-

jumping, rappel e escalada em suas respectivas performances. Nos 15 meses 

de preparação de E.V.A. a artista foi impregnada de novas percepções que a 

fizeram refletir sobre seu cotidiano e seus hábitos. Ações como parar de fumar 

e ler Clarisse Lispector levou-a a um novo olhar sobre sua existência. Querer 
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Viver foi o projeto-obra-renascimento fruto dessa introspecção que se 

desdobrou em A selvagem Sabedoria e Me animalizando. 

Outras sensações não premeditadas durante a ação com o bungee-

jumping marcaram a artista: o sentimento de solidão durante os 5 minutos que 

ficou pendurada há 92 metros do local do salto e os limites do seu corpo 

presenciados pela hemorragia intra-ocular. A obra foi exposta através de vídeo-

instalação. Num ambiente se via uma “sala de espera de consultório” e noutro 

a exibição das performances. Medo, dor, vazio, solidão, tensão, força, 

fragilidade, coragem, cansaço e amor – citando apenas algumas sensações –  

figuravam o humano em Oriana. 

Na história do esporte a competição é fator determinante. A artista não 

compete com outros corpos, mas se relaciona com o seu corpo do passado; o 

corpo feminino que, historicamente, sempre esteve aquém do potencial 

masculino. Na obra ela quebra o recorde de sua constituição mulher, movendo 

sua identidade de um lugar já tão demarcado nas sociedades ocidentais para o 

campo do possível, dado o seu enfrentamento e desejo.   

E.V.A também marca e imprime a pele da artista. Ela registra através da 

tatuagem a escritura das performances. A fotografia também capta os recortes 

dessa vivência que recebe os títulos: Riscando E.V.A. em mim e Artista dez 

dias após o salto. Ela mostra o seu corpo tatuado e seus olhos que sofreram o 

processo hemorrágico. 

Na crueza que permearam os momentos vividos nessas performances 

instauravam-se atos poéticos como a semeadura de orquídeas e inscrições 

efêmeras com giz nas superfícies de subida e descida. 

Plus Ultra é seu trabalho mais recente e teve início em meados de 2006. 

Dentro da mesma proposta do corpo-atleta e do corpo-ambiente ela 

desenvolve “operações artísticas” agora com outro esporte, o remo.  A ação 

revela-nos a paisagem que margeiam os rios.  Usa o remo como prótese, o que 

vai possibilitar visualidades poéticas nem sempre reveladoras da beleza, mas 

denunciadoras de uma antiestética do marginal na paisagem. Por meio do 

vídeo imbrica imagens de um e de outro rio permitindo uma comunicação entre 
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paisagens e águas e assim sucessivamente.  A visão de um remador é 

limitada, de sentido avante, próprio das regras do meio de locomoção. Porém, 

seu campo de visão permite visualizar fragmentos de paisagens 

intencionalmente projetadas nas imagens no vídeo. Seu desejo está em fazer 

ver ao público aquilo que seu corpo sente: o ruído, o cheiro, as sensações de 

brisa, o calor, etc., e aventura característica de suas conquistas.  

Todo processo artístico da artista pressupõe riscos. Os mesmo riscos e 

aventuras que Clarice Lispector experimenta na sua poesia. Riscos para uma 

“aproximação real em relação a viver”. Riscos que envolvem a construção de 

novos mundos. 

 

Notas 

1 Frase da artista durante a entrevista publicada pelo site 2ptos-Arte Contemporânea em Pernambuco, em 

04 de janeiro de 2007. 
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