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RESUMO: Este artigo aborda o tema surfe, arte e filosofia que vem sendo uma proposta 

constante no trabalho da artista paraense Danielle Fonseca. A partir do vídeo A VAGA 

(2010) até as pranchas esculpidas em madeira de Pinho, Sucupira e Acapú originais das 

Regiões Sul e Norte do Brasil, o que ela chama de “extracorpo” (2012/2013), refletindo 

sobre essa junção tão peculiar que ela faz sobre SURFE+ARTE+FILOSOFIA, a partir da 

região que habita, que é cercada por águas como a Amazônia.  

 

Palavras-chave: Surfe, Arte, Filosofia, Amazônia. 

 

 

ABSTRACT : This article discusses the surf theme, art and philosophy that has been a 

constant in the work of the proposed Para artist Danielle Fonseca. Video from The wave 

(2010) until the planks carved wood pine, Sucupira and original Acapu of Southern and 

Northern Brazil, which she calls "extracorporeal" (2012/2013), reflecting on this junction so 

peculiar that it makes about SURF+ART+PHILOSOPHY, from the region it inhabits, which is 

surrounded by water as the Amazon. 
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A artista visual paraense Danielle Fonseca (1975), é de Belém do Pará, cidade em 

que nasceu e na qual seu trabalho vem sendo realizado em estreita relação com 

diversos de seus ambientes, dentre eles a ilha do Mosqueiro, local em que 

desenvolveu vários de seus projetos artísticos. Seu percurso inicia em 1995, e de lá 

para cá foi contemplada com significativos prêmios, dentre eles Grande Prêmio do 

Salão Unama de Pequenos Formatos (PA, 2011) e Prêmio Aquisição Salão Arte 

Pará (2001 e 2003), destacando-se três bolsas importantes para o desenvolvimento 

de projetos, como a Bolsa de Pesquisa e Experimentação Artística do Instituto de 
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Artes do Pará (IAP) (2005 e 2010) e Bolsa de Pesquisa em Artes Visuais da 

Fundação Ipiranga (PA, 2007), com os quais realizou os projetos Caminho de 

Marahú – Construção de um itinerário poético e real até a cabana de Max Martins, 

As ondas: um encontro de escorrego entre arte e surfe, e Rumo ao Farol: O destino 

da palavra é tornar-se água, respectivamente. Seu trabalho vem circulando em 

exposições nacionais, como: Amazônia – Lugar da Experiência, Museu da UFPA 

(Belém,2012,2013); Outra Natureza, Espaço Cultural BASA (PA, 

2013); Cromomuseu, Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS, 2012); O 

Triunfo do Contemporâneo, Santander Cultural (Porto Alegre, 2012); Corpo 

incógnito – água viva, Galeria Amarelonegro Arte Contemporânea (RJ, 

2012); Sobre ilhas e pontes, Galeria Cândido Portinari (RJ, 2010); FOTORIO 2009, 

Espaço Oi Futuro (RJ, 2009); 12º Salão da Bahia (2005) e Faxinal das artes, Museu 

de Arte Contemporânea – MAC (PR, 2002); e vem cada vez mais se destacando no 

cenário nacional.  

A artista traz uma discussão para o lugar da arte a partir de um local onde o surfe 

constitui um suporte para um trabalho estético-poético, através de performances, 

fotografias, pinturas, vídeos e atravessa as barrentas águas da Amazônia, com um 

elemento ícone da contra-cultura que é o surfe.  

Lançar-se nesse rio-mar amazônico é como começar um quadro, observar e ver 

que a densidade é outra. Fazer arte e surfar na Amazônia é pintar com os dedos, é 

sentir áspera à tela. 

Segundo o Filósofo Daniel Lins, que escreveu um texto especialmente para a 

primeira individual da artista, Contraia os olhos, subitamente o ar parece estar mais 

salgado, realizada na galeria Kamara-Kó, em 2013:  

Em bodas com ondas sem escrita, vindas de zonas solitárias do 
oceano, com seus tubos gigantes e catedrais translúcidas, é o 
devir-índio, sob o signo de forças e charme, encantação e magias 
que o atravessam como uma Pororoca. Estrondo. Gigantismo de 
ondas enlouquecidas em águas turvas. O encontro sem simbiose: 
Rio-Mar! Surfe com vibração. Sensação.  Tato (LINS,2013) 
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Imagem 1. Foto da artista-surfista (2013). Fonte: Acervo de Danielle Fonseca. 

1. A VAGA  

Danielle Fonseca se dedica ao surfe desde 1989 e o surfe chega ao estado do Pará 

provavelmente na década de 70 quando um grupo de jovens traz uma prancha do 

Rio de Janeiro após uma temporada de férias, porém devido a distância do mar a 

prática desse esporte na região é considerada amadora, entretanto, com 

aproveitamento das adversidades, como a prática de surfe nas diversas pororocas 

(encontro do rio com o mar, que gera gigantescas ondas) que ocorrem na região, a 

prática do surfe vai se estabelecendo dentro das condições locais da região.  

O surfe se integra ao fazer artístico da mesma quando, em 2009, após a leitura do 

texto Deleuze: o surfista da imanência, do Filósofo Daniel Lins, resolve pensar o 

surfe, arte e filosofia juntos - numa cena artística e líquida. 

Surfe deveria fazer parte de nosso estilo de vida, 
naturalmente. Uma das coisas que mais me fascina no surfe é o fato 
de serem três “corpos” em movimento, surfista, prancha e onda. E 
ao mesmo tempo um equilíbrio perfeito entre essas forças. Ver o 
Gerry Lopez surfar é tão bom quanto ir a um museu de arte, a força 
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contemplativa é a mesma. (FONSECA,2013)  

 

O projeto As Ondas: Um encontro de escorrego entre arte e surfe, que foi 

contemplado com a Bolsa de Pesquisa, Experimentação e Criação do Instituto de 

Artes do Pará em 2010, teve como objeto final o média-metragem A VAGA (2010), 

onde a artista propõe uma reflexão sobre a relação do surfe com a arte e a filosofia. 

Nesse média aparece uma série de entrevistas com artistas, filósofos e surfistas, 

que foram captados em imagens entre Rio de Janeiro e Belém. Além disso, recebeu 

vídeos de convidados que estavam na Indonésia, como o poeta Felipe Stefani, a 

Monja Isshin de Porto Alegre, e o surfista, filósofo e editor da Revista Francesa Surf 

Session, Gibus de Soultrait. Ali, no filme, a artista lança questão aos artistas, 

surfistas e filósofos sobre o que é esse habitar a “dobra” da onda, o que é esse ócio 

e essa liberdade. Fonseca coloca ali questões de maneira delicada, acerca da 

descoberta desse “dançarino líquido”, desse performer que é o surfista, que é ela 

também. São reflexões acerca da sabedoria do surfista, como afirma o Filósofo 

Charles Feitosa, um dos entrevistados do filme, “que competência é essa própria do 

surfista: o surfista sabe pegar onda”. Ela vai mais além, questionando-nos “Que ócio 

é esse que incomoda?”. Impulsionada por toda essa discussão, Fonseca vem 

apresentar a sua escrita particular, arte e surfe e literatura, que são elementos que 

compõe a existência da artista. Ali vemos a sua inscrição particular, seu 

pensamento, seu modo de operar no mundo. Como diz a artista sobre essa 

proposição entre arte e surfe:  

Na verdade acredito estar em busca de um caminho onde possa 
apresentar o surfe como uma expressão de singularidade artística 
de tal maneira que ele fique próximo da arte ou do pensamento 
artístico. Surfar é criar movimento. Arte é criação. (FONSECA, 
2010) 
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Imagem 2. Frame do filme A VAGA (2010). Fonte: Acervo de Danielle Fonseca 

 

2. UM RETRATO DA ARTISTA QUANDO SURFISTA 

Destaco também a série de fotografias Um retrato da artista quando surfista, feitas 

durante uma ação de bodysurf na ilha do Mosqueiro (PA) com uma prancha 

(handplane) esculpida pela artista, feita de Pinho. O titulo desse trabalho é uma 

alusão ao livro do escritor irlandês James Joyce: Um retrato do artista quando jovem 

(1916), este romance de estreia do aclamado escritor serviu de comparativo com o 

que relaciono com uma busca autobiográfica da artista, com duas coisas que 

caminham juntos intrinsecamente na própria artista, o amadurecimento da 

personagem do livro, Stephen Dedalus, é mesmo que busca Danielle Fonseca: o 

artístico e o intelectual, e acrescento o corporal. O que derivou para um resultado 

fotográfico.   

Ali percebo ainda que para os surfistas uma base é a prancha, objeto que 

proporciona o escorrego, a fricção entre o Corpo e a Onda. Fonseca é também 

performer nesse trabalho, quando prepara o ritual, está inserida no cenário 
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flutuante, faz parte dele, se fotografa pegando o tubo. É acolhida pela dobra, pela 

onda, uma verdadeira imersão nas águas barrocas da Amazônia. O corpo 

delicado/esguio/dançarino que desliza, que ilumina sob o fino filete de água, e que 

fazem saltar aos olhos poemas aquáticos. Fonseca habita a onda com seu 

corpo-movimento, se entrega ao acontecimento, o devir-artista.  

 

Imagem 3. Da série Um retrato da artista quando surfista. Danielle Fonseca, 2012. 
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Imagem 4. Da série Um retrato da artista quando surfista. Danielle Fonseca, 2012. 

 

3. CONSTRUÇÃO DOS EXTRACORPOS 

Com as mãos escultóricas, Danielle Fonseca pensa nas pranchas de surfe como 

extensão do corpo, como extracorpo, termo usado pelo Filósofo Daniel Lins no texto 

Deleuze: O Surfista da Imanência. A proposta da artista era desenhar e construir 

pranchas de madeira, a exemplo da história “A terceira margem do rio” do escritor 

Guimarães Rosa, nos diz ela sobre os extracorpos: “a ideia era como o personagem 

da história do Rosa era construir uma embarcação especial”.  

A série Extracorpo (2012-2013) são pranchas esculpidas em madeira de Pinho, 

Sucupira e Acapú originais da Região Sul e Norte do Brasil, onde ela constrói 

pranchas especiais, “construída em madeira de corpo único, feito um fundo de 

canoa, que é quase uma prancha sem as margens. Prancha é lugar para caber 

justo um remador ou um surfista”, aponta Fonseca. A ideia de fazer as pranchas 

surgiram de projetos pintados em aquarelas, e, a partir das pinturas, são 
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executadas as pranchas que traz como referência não somente os surfistas 

ancestrais, mas principalmente a um dos “pais” da Arte Conceitual, o artista italiano 

Piero Manzoni.  

A artista traz também questões levantadas por Pierre Lévy em seu livro O que é o 

virtual?. Lévy trata de um corpo súrfico, mas não sobre somente aquela ideia de 

corpos saudáveis e atléticos das revistas de esportes radicais, mas de um corpo 

que ultrapassa limites, conquista novos meios e intensifica sensações, como revela 

ainda: 

Entre o ar e a água, entre a terra e o céu, entre a base e o vértice, o 
surfista ou aquele que se lança jamais está inteiramente presente. 
Abandonando o chão e seus pontos de apoio, ele escala os fluxos, 
desliza nas interfaces, serve-se apenas de linhas de fuga, se 
vetoriza, se desterritorializa. (LÉVY, 1999, p. 32) 

 

 

Imagem 5. Da série Extracorpo. Danielle Fonseca, 2012/2013. 
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Imagem 6. Da série Extracorpo. Danielle Fonseca,2012/2013. 
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Imagem 7. Da série Extracorpo. Danielle Fonseca, 2012/2013. 

 

4. MERGULHO 

“É preciso aprender a ficar submerso por algum tempo, há dias de sol por cima da 

prancha, há outros onde tudo é caixote, vaca, caldo. É preciso ficar submerso por 

algum tempo. É preciso aprender a persistir, a não desistir.” Este trecho do poema 

de Alberto Pucheu está presente no média-metragem A VAGA (2010) de Fonseca e 

constitui uma metáfora fina para o aprofundamento do trabalho, seja do artista, do 

filósofo, ou do surfista, para aquele que se permite adensar questões, incorporar 

pensamentos, sentir-se no espaço no qual habita. De acordo com Lins (2008, p.57): 

 [...] o surfe, máquina de fabricar sonhos, é sobremaneira um jogo 

fabuloso entre o homem e a onda, uma produção, uma invenção do 

inútil, perfeita definição da arte. O surfista, deus que brinca com os 

deuses aquáticos, força desmesurada de uma ontologia sísmica, é 

alguém que diz sim à vida. 

Corpo e movimento. Surfe é movimento. O corpo súrfico é dança. Fonseca é 

investigadora do surfe, é dançarina, bailarina ao deslizar sobre as ondas explorando 

movimentos tão delicados. Fonseca mistura vida e arte, é a artista que é a surfista, 

que é a dançarina liquida. Aliás, o que há de mais espetacular, do que habitar um 

não-lugar nem tanto à terra, nem tanto ao céu, apenas a flutuação numa base de 

madeira, numa base mágica?  

Se João Guimarães Rosa tivesse conhecido algum surfista diria que 

são seres que executam a invenção de se permanecer em espaços 

de rio ou mar, de meio a meio, sempre em cima da prancha, como 

se dela não fossem saltar nunca mais (FONSECA, 2013, p.36)   

Metaforizar o surfe em arte é a investigação que a artista vem fazendo, mas não 

pretende transformar o esporte em arte, apenas enxergar através das entrelinhas 

similaridades entre as duas coisas, a fluidez, a criação, a não-profissão, as vagas - 
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um no sentido literal da palavra onda e outro no sentido da poética -, os ócios ou 

janelas de espera, enfim ambos são concernidos pela filosofia. Partem de um modo 

de pensamento.  

A artista, essa acqua-woman, através de seu trabalho nos lança desafios, 

intensifica sensações, desperta vontades, dessa entrega do artista, desse mergulho 

profundo e interior. Nos encanta, e, certamente nos salga os olhos. 
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