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UM CORPO (PARA UM) COLETIVO: DÁDIVA E (EM) POESIA DE NÁDIA GOBAR 
 
 

Doriedson Bezerra Roque – UP 
 
 

Paulo Emílio Macedo Pinto – UP (CNPq). 
 
 

RESUMO: O Coletivo Tuia de Artifícios (Recife/PE), como o nome sugere trabalha com uma 
"tuia” (tulha) de artifícios: pessoas, corpos, ideias, sentimentos, ações, espaços, criações etc. 
Nasceu das inquietações de uma família de amigos/irmãos, que dividiram a mesma casa 
durante anos. Os idealizadores convidam a própria família, amigos a partilharem 
experiências artísticas através de exercícios de criação poética. É nesse palco inventivo que 
a personagem de Nádia Gobar se insere, e em muitas ações empresta seu corpo para dar 
alma ao Tuia. A artista é uma espécie de musa inspiradora que encarna boa parte das 
provocações poéticas do coletivo. 
 
Palavras-chave: Nadia Gobar. Coletivo. Foto/Performance. 
 
 
ABSTRACT: The Collective “Tuia de Artificios” (Recife/PE), as the name suggests, works 
with a "Tuia" of artifices: people, bodies, ideas, feelings, actions, spaces, creations... Was 
born of the anxieties of a family of friends/brothers who shared the same home for years. The 
creators invite their own family, friends to share artistic experiences through exercise of 
poetic creation. It is in this space that the character Nadia Gobar appears, and in many 
actions lends her body to the soul collective the "Tuia". The artist is a kind of muse that 
embodies much of the collective poetic provocation. 
 
Key words: Nadia Gobar. Collective. Photo/Performance. 

  
 
 
Um (corpo) coletivo de criação e afeto... 

O Coletivo Tuia de Artifícios (Recife/PE), como o nome sugere trabalha com uma 

"tuia” (variação do termo tulha) de artifícios: pessoas, ideias, sentimentos, corpos, 

ações, espaços, criações etc. Idealizado por Paulo Emilio e Dori Nigro, dois 

educadores/artistas, nasceu das inquietações de uma família de amigos/irmãos 

(Nádia Gobar, José Jaqson e Soraia Cavalcante). Surgiu enquanto movimento 

pensante em 2007, participando de eventos universitários na grande Recife, em 

seguida apresenta-se para públicos mais amplos (Salão Universitário UNICO do 

Sesc/PE; SPA das Artes; Grupo Amplexo; 2a Maratona de Fotografia da 3a Semana 

de Fotografia do Recife). 
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Os dois idealizadores trabalham em parceria convidando a própria família, amigos, e 

outras pessoas a partilharem experiências artísticas através de exercícios de criação 

poética. O mote do coletivo é a poesia imagética traduzida pela fotografia, 

performance e intervenções em espaços íntimos/públicos, urbanos/rurais; e 

intercâmbios criativos com comunidades locais, porque crê que a arte tem mais 

sentido assim, junto, com uma “tuia” de gente. 

 

“O ovo e a bacia” (Performance, SPA das Artes 2010, Recife/PE). 

A produção do Tuia centra-se na região Nordeste, num eixo geográfico que foge do 

eixo hegemônico das artes dos grandes centros que ditam o que é arte no País. Este 

percurso compreende as ligações rodoviárias entre as seguintes cidades: Recife(PE), 

Fortaleza(CE), Juazeiro do Norte (CE) e Petrolina(PE). Percorrendo rodovias 

federais e estaduais, e marginais, que ligam as cidades acima, explorando também 

estados e cidades vizinhas que fazem limite com as localidades citadas, o Tuia 

pretende-se poetizar intuindo, para além das referências artísticas acadêmicas. 

A escolha destes caminhos tem fundamentação afetiva, nestas cidades e arredores 

encontram-se as famílias e os amigos das pessoas envolvidas no coletivo. Assim, 

um mapa de sentimentos e sentidos vai se desenhando pelas proposições subjetivas 

que partilhadas dão forma a um todo, num corpo comum. Em sua essência o Tuia é 

um projeto de vida artístico movido pelas relações de afeto. 
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Atualmente as ações do Tuia tem se concretizado nas realizações de seus dois 

idealizadores que moram e estudam em Porto (Portugal), desenvolvendo pesquisas 

de pós/graduação na área de práticas artísticas contemporâneas e educação 

artística. A oportunidade auxiliada pelo CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico) já favoreceu a participação em eventos e 

intercâmbios criativos em Portugal, Espanha e Cabo Verde, através do “Laboratório 

dos Sentidos”, espécie de residência poética experimentada em comunidades locais, 

em parceria com a APECV (Associação de Professores de Expressão e 

Comunicação Visual). É nesse palco inventivo do Tuia que a personagem de Nádia 

Gobar se insere, e em muitas ações empresta seu corpo para dar alma ao grupo. 

Um corpo histórico... 

 

“Paisagem Rural” (Foto/performance. Sítio Gavião, Juazeiro do Norte/CE, 2009). 

Nádia Gobar é uma espécie de musa inspiradora que encarna boa parte das provo-

cações poéticas do Tuia. Generosamente dispõe seu corpo para dar vida e forma às 
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composições imagéticas nascidas das ideias concebidas pelo (in)consciente coletivo 

criativo do Tuia. Sem medo de expor, seu corpo opulento, guia-se pela orientação do 

imaginário grupal como uma personagem fictícia que povoa o ideário comum, res-

surgindo com a parecença de arquétipos femininos fortes, como: a grande mãe, a 

noiva, as deusas ancestrais, a fertilidade, a morte etc. 

Os arquétipos são como pano de fundo de nossos pensamentos, sentimentos, emo-

ções, intuições, sensações e atitudes; e se expressam através de símbolos encon-

trados nos mitos e ritos das mais variadas culturas, que já fazem parte da bagagem 

histórica da humanidade. Segundo Jung “é preciso dar-nos sempre conta de que 

aquilo que entendemos por ‘arquétipos’ é, em si, irrepresentável, mas produz efeitos 

que tornam possíveis certas visualizações” (2003, § 417). 

Despindo-se dos arquétipos e de seus medos, a artista revela a anima do Tuia 

através de um corpo performático que anuncia a liberdade estética, para além dos 

padrões sociais impostos pela mídia, refletindo espelhos da condição humana. 

Como uma mulher e uma artista (in)comum, que abandona suas vaidades e 

intimidades, acaba por ativar uma micro-história que parte do subjetivo, atingindo um 

coletivo, demarcando o papel da artista na sociedade. 

Para Barbosa (2010), 

As mulheres artistas foram apagadas da História da Arte do século 
XIX no Brasil e só a partir do Modernismo é que mulheres passaram 
a ter visibilidade. A mega exposição que teve lugar no ano 2000, 
‘comemorativa’ dos 500 anos da colonização do Brasil pelos 
portugueses confirmou o banimento das mulheres artistas do século 
XIX. Não havia nenhuma mulher entre os quase duzentos artistas 
apresentados apesar de que muitas foram bem sucedidas em vida, 
ganhando prêmios até na Europa. A grande produção das mulheres 
nas artes visuais hoje no Brasil tem paulatinamente incorporado as 
conquistas feministas, mas o medo de ser considerada feminista 
ainda ronda as mulheres artistas. Além do preconceito de gênero, o 
preconceito social atinge também as mulheres artesãs que tendem a 
se perpetuar na repetição sem segurança para mudar e transformar 
seu trabalho. 

Ainda hoje, no país, são os homens artistas mais lembrados que as mulheres 

artistas. Isso acontece principalmente fora do eixo Rio de Janeiro/São Paulo, 
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revelando que a construção histórica e artística traz ainda em si uma tendência 

excludente, linear, centralizadora, colonialista, machista, racista etc., por mais que o 

movimento modernista tenha ensaiado essa conquista de igualdade na Semana de 

Arte Moderna de1922. Ser artista independe do gênero, o termo em si pode ser 

empregado para qualquer um. 

Ao apresentar Nádia Gobar, interessam-nos aqui dar voz e corpo aos “pouco 

lembrados”, ou os que não se importam em serem lembrados, mas que fazem sua 

arte com o tempo e o espaço que têm em mãos. A despretensão nominal destes 

artistas talvez diga mais que a pretensão rotular de outros, que dizem fazer arte e 

política com megafone nas mãos. Para além dos modismos, arte e política sempre 

estiveram presentes na história (da arte) da humanidade. Misturar-se com os 

'excluídos', registrar fotos e filmes com poses diversas e depois sair disso tudo (ileso) 

com o objetivo de desfilar pelas paredes, chão e teto das galerias e museus de arte, 

emoldurando jornais e revistas, recebendo prêmios por isso e/ou por aquilo, não faz 

nenhum artista político. 

Ao doar-se ao Tuia e ao despir-se a artista esboça seus enfrentamentos subjetivos e 

coletivos. A artista não é a primeira, nem a última a usar seu corpo como obra. Na 

segunda metade do século XX o corpo foi focalizado em happenings, ações, 

performances, experiências sensoriais, fragmentos orgânicos, o que afirmaria a 

noção de um corpo literal como singularidade da arte contemporânea. Num primeiro 

momento, a arte moderna subverteu a tradição do nu, através da fragmentação e 

deformação do corpo; num segundo essa crise é ainda mais acentuada uma vez que 

a matéria, a animalidade e a crueza passaram a ser explorada (MATESCO, 2009). 

No processo de criação do Tuia, abraçado por Nádia Gobar, seu corpo (coletivo) 

pode ser (e não) tudo. É um corpo que se impõe pela expressão, e que permite 

leituras várias. Rompendo com as idealizações femininas fetichistas, assume-se 

como instrumento de trabalho, experimentação e pesquisa criativa, e social. 

Desfetichizar o corpo humano - eliminando toda exaltação à beleza a 
que ele foi elevado durante séculos pela literatura, pintura e escultura 
– para trazê-lo à sua verdadeira função: a de instrumento do homem, 
do qual, por sua vez, depende do homem. Em outras palavras, a 
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body arte se constitui numa atividade cujo objeto é aquele que 
geralmente usamos como instrumento (GLUSBERG, 2009, p. 42 e 
43). 

O corpo da artista desafia criar num mundo cheio de padrões, e através da arte 

consegue se inserir socialmente. Os números ditados pela moda não o abarca mais. 

Despir-se é uma forma de sublimar esse corpo, deixando revelar os signos do qual 

ele está crivado. As imagens poéticas oferecidas por este corpo ao Tuia e à 

sociedade estão rodeadas de sentido político e nos possibilitam outras formas de ver 

e sentir. A artista e o coletivo ao deslocarem e desconstruirem esse corpo acabam 

assumindo (in)conscientemente uma estética de política sensivel em sua obra. 

 

Um corpo Kairós... 

 

“Paisagem Rural” (Foto/performance. Sítio Gavião, Juazeiro do Norte/CE, 2009). 

Pierre Cabanne (1987), ao se referir sobre Marcel Duchamp, disse que a grande 

obra do artista era o emprego do tempo. Refletindo sobre a atuação de Nádia Gobar 

junto ao Tuia, dizemos que sua obra é não se preocupar com o tempo, nem muito 

menos com o espaço, ou com a exposição de seu corpo. Em seu corpo vemos e 

temos as mudanças provocadas pelo tempo. Um corpo que passeando entre 

paisagens naturais e urbanas, retrata também paisagens humanas fantásticas, 
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misturando realidade e fantasia. A artista, movida pelo afeto que sente pelo grupo, é 

puro sentido de coletividade em contraposição aos individualismos. Contradição 

porque bem sabemos que na vida e na arte não é fácil pensar coletivamente e 

assumir esta condição, pelos determinantes de uma sociedade capitalista, neoliberal 

e individualista, que aposta na estética de uma roleta russa dos egos inflados de 

criadores auto (e hetero) denominados (semi) deuses, gênios da arte (midiática). 

Seu projeto artístico é apresentar-se corporalmente espontânea, mutável, diversa, 

etc.; situando-se no limite dualístico da vida, rompendo com a pressa linear do 

tempo Chronos; assumindo no corpo o Kairós, como a experiência do momento 

oportuno, de (re)encontro com o eu e o outro; tatuando em si a assertiva de Merleau-

Ponty (2006), que diz que “à medida que retomamos o contato com o corpo e com o 

mundo, reencontramo-nos”. 

Encarnando a dádiva, entrega-se por inteira a cada trabalho como se fizesse uma 

oferenda mítica para o coletivo e para quem quiser recebê-la visualmente. Quando 

um exercício poético se finda, desprende-se logo dele, tornado-se disponível para 

outro, sem receios e medidas. O Tuia, em suas composições propostas ao corpo da 

artista, aborda o nu como força de uma narrativa poética que sugere vida própria, 

que não está preocupada, em sua ideia primeira, em vincular-se com a sexualidade. 

“O tema do nu é ai tratado no campo da intimidade na tentativa de objetivar 

experiências do sensível, de colocar o real em movimento e tornar visíveis as forças 

que o animam” (MATESCO, 2009, p. 12). 

A política sensível está em reivindicar para o corpo um espaço e tempo para além 

dos estabelecidos. Esse corpo representa a generosidade e abertura para assumir 

desafios. Despir-se é uma forma de sublimar esse corpo, afastando-se das 

promessas sociais que lhe foram negadas, permitindo revelar seus signos e suas 

demandas ancestrais. Como (sobre)viver e (re)criar num mundo que (re)define 

padrões de comportamento, beleza, tamanho, bem estar, etc.? O imaginário 

defendido pelo corpo da artista, por mais poético que se apresente, é carregado de 

provocações, dialogando com outras imagens sociais. E faz valer o que aponta 

Rancière (2009), quando nos diz que todas “as imagens que nos rodeiam tem um 
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sentido político”. 

Com a artista o Tuia (re)constrói realidades através da fotografia, redimensionando 

temas e provocando tensões na simbiose: vida e arte. Preparar a imagem para o 

registro denuncia uma performance pré/existente para aquisição dela. O exercício de 

olhar congelando uma cena artística ao vivo exige o zelo do todo, este todo aqui são 

os elementos que dão corpo ao Tuia. A experimentação com foto/performance nasce 

da observação atenta aos gestos, às intenções, às luzes, às cores, às formas, ao 

tempo/espaço etc., e ao que mais inspirar a composição. Para o coletivo o essencial 

são as pessoas envolvidas na construção daquela imagem. 

Embora a observação - emoldurando um momento específico numa 
sequencia de eventos - continue fazendo parte do processo (...) o ato 
artístico central consiste em direcionar um evento especialmente 
para a câmera. Esta abordagem significa que o ato de criação 
começa muito tempo antes de a câmera ser efetivamente fixada na 
posição adequada e de a imagem ser registrada, uma vez que se 
inicia com o planejamento da ideia criativa (COTTON, 2010, p. 21). 

O trabalho de foto/performance partilhado entre o Tuia e a artista é uma artesania 

que encontra sentido quando descortina-se os momentos prévios da imagem. A 

impressão final nunca vai dizer do processo, que revela a intimidade e a convivência 

tempo/espacial de seus membros. As relações afetivas construídas pelas vivências 

em comum possibilitam os intercâmbios de ideias e realizações, preservando o 

espaço do subjetivo dentro do coletivo. Os registros desta interação criativa formam 

um portfólio artístico com qualidade de álbum de família. 

Um corpo sem rosto... 

Nascida em Recife, uma das cidades do Brasil onde a violência contra a mulher 

assume índices alarmantes, Nádia Gobar, 50 anos, trabalhadora desempregada, 

mãe, separada, vive o avesso do que se espera de uma mulher de sua idade, 

condição e região. Fazendo-se artista que usa seu próprio corpo como suporte de 

sua arte, dando cara e corpo à tapa, à critica social, pouco se importa com os 

olhares de fora(dentro). Diz-se liberalidade em pessoa (topa quase tudo), arriscando-

se performaticamente; usando a nudez como metáfora, modela-se pelas lentes de 

um coletivo, renascendo em cada foto/performance; mas ver-se enquanto imagem 
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pode ser um parto mais complicado do que se desnudar. Sua nudez “não 

padronizada, não desejada” incomoda, os outros e às vezes a ela mesma, mesmo 

assim a artista vive sem se dar conta de que está vivenciando outros tempos e 

espaços, outra liberdade que para ela ainda não tem nome. Ao realizar estes 

exercícios de criação poética conecta-se com o que há de mais verdadeiro em si, a 

vontade de ser como é sem máscaras. 

 

“Rodovia” (Foto/performance. Barbalha/CE, 2009). 

O artifício da máscara, do pano ou do simplesmente desviar o rosto para não 

mostrar-se plenamente está associado ao desejo de abertura para o mundo, fazendo 

com que seu corpo seja o espelho de qualquer outra mulher que se reconheça nele, 

ou que se motive como ela a ser um ser desejante de vida e libertação. Ser artista é 

nunca estar no centro de si mesmo, é estar sempre fora de si, rodeado pela miséria 

empírica do mundo e pelo mundo que deve realizar e revelar pela obra que compõe. 

Um(a) artista sempre duvidará dos próprios resultados, interrogando o mundo, a si 
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mesmo(a) , e a seu trabalho (CHAUÍ, 1994). 

Ao olhar as imagens da performer o observador confronta-se com os limites da 

representação. Entre os anos 60 e 90 do século passado, o corpo impregnou-se de 

problemas a serem investigados visualmente como representação na arte. Hoje o 

problema surge da criação frente a conflitos e crises subjetivas/coletivas, daquilo 

que está em nós e que devolvemos ao mundo. Ao esconder o rosto, a artista revela 

mais que o corpo, que a carne, revela as mulheres que se escondem na sua história 

e geografia de vida. “O rosto identifica uma única pessoa e evoca seu modo de ser, 

sua personalidade e, eventualmente, suas ideias” (KUBRUSLY, 1991, p. 35).  

A ausência do rosto, na constituição da imagem é proposital, contrariando a natureza 

documental que a fotografia comumente é empregada, que é representar o caráter 

fiel de uma identidade. Decompor esse caráter fiel é uma escolha afetiva do Tuia 

para proteger a artista, ampliando as (im)possíveis visualidades de seu corpo, que 

por sua vez torna-se um corpo simbólico de/para outros corpos, assumindo 

identidades diversas. 

O desejo de fixar o rosto na fotografia sempre foi grande, desde a sua invenção na 

primeira metade do século XIX. Talvez ele não tenha sido o primeiro motivo a ser 

fotografado por causa dos exaustivos tempos de exposição e espera. Era necessário 

ficar parado cerca de oito horas diante da mira da lente objetiva para se conseguir 

uma representação imagética. Com o passar do tempo e os avanços tecnológicos 

em máquinas analógicas esse tempo diminuiu consideravelmente. Assim, de todos 

os motivos postos diante de uma objetiva, o rosto humano passou a ser, 

seguramente, o mais fotografado (KUBRUSLY, 1991).  

Atualmente, com a profusão de aparatos e dispositivos técnicos digitais onde é 

possível conseguir registrar em átimo(s) de segundo a imagem de um rosto, o Tuia 

prefere esconder a identidade de Nádia Gobar, em consonância com a artista, 

constituindo um mistério de revelação poética e afetiva.   

O rosto esquivado dá vez à sua alma, que é capturada pelo congelamento de um 

instante passado, tornando-se perene. Sem rosto a artista pode e não existir 
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enquanto mulher, pode se arriscar mais, comprometendo-se com aquilo que crê 

poeticamente ou não. A necessidade de se reinventar, fez com que Nádia Gobar 

aportasse no Tuia de Artifícios. 

O que chamou minha atenção e me fez querer fazer parte do 
Coletivo foi seu objetivo: criar utilizando diversas linguagens da arte. 
No Tuia me vejo sendo eu mesma, sem máscaras. Dispo-me de tudo 
para ser inteira. Sinto-me à vontade para realizar o que for proposto, 
porque existe um laço de confiança entre nós. Para mim, é tranquilo 
ver as imagens. Às vezes sinto certo estranhamento... Noutras, rio de 
mim mesma. Gosto de ficar observando a reação das pessoas, 
quando em alguma exposição. Fico de longe guardando na memória 
a reação das pessoas, principalmente quando elas ficam paradas um 
bom tempo olhando para alguma imagem. Gosto também de me 
esconder para que não me reconheçam. No início, cobria o rosto 
para preservar minha identidade, para me manter íntegra. Agora, 
cobrir ou não, não importa mais, porque cheguei à conclusão de que 
faço porque gosto, acho bonito, não me desabona em nada e isso 
não tira a minha integridade. Pelo contrário, me deixa bem, feliz. Hoje 
faria sem problemas qualquer trabalho revelando o rosto, afinal é arte 
e é também poesia. No coletivo eu quero contribuir mais com a 
função da arte, que pra mim é espalhar poesia (ou não) através do 
meu corpo (Nádia Gobar, por ela mesma). 

 

Um corpo (fr)ágil... 

O testemunho da artista aponta para uma verdade corpórea onipresente.  

No decorrer do século XX e até hoje o corpo foi deixando de ser uma 
representação, um mero conteúdo das artes, para ir se tornado cada 
vez mais uma questão, um problema que a arte vem explorando sob 
uma multiplicidade de aspectos e dimensões (SANTAELLA, 2004, p. 
65). 

O corpo de Nádia Gobar é uma fonte a ser revisitada, não se esgota fácil. Seu 

destino é o esboço de percursos nunca chegados, as imagens alcançadas por ele 

são caminhos que levam a outras imagens. Por se constituir um corpo desapegado, 

cheio de intenções e provocações visuais, que se desnuda como paisagem humana 

acaba por tornar-se leve diante de toda sua densidade, transbordando em 

fragilidades e vulnerabilidades sociais. 
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“Marginal” (Foto/performance. Trecho de rodovia federal, Rio Grande do Norte, 2009). 

Quando investigamos outras sociedades, percebemos que o corpo é 
categoria historicamente baseada nas ideias de corpo perfeito no 
mundo grego e na tradição judaico-cristã. Da mesma maneira a 
importância da imagem em nossa sociedade é indissociável do modo 
como o corpo foi concebido no oriente (MATESCO, 2009, p. 13). 

As fissuras que este corpo incita com sua poesia (des)proposital inquietam olhares 

acostumados com as formatações estéticas mais usuais, assumindo o entardecer da 

vida como uma linguagem a ser respeitada pelas novidades, que um dia serão 

descartadas. Esse descarte surge como metáfora do nu, abraçado pela artista como 

uma revelação de sua condição feminina, costurando poesia e política naquilo que 

aprendeu a experimentar com o Tuia. 

“O que o nu revela é que não há nada a revelar, ou melhor, que ele é somente a 

própria revelação, o revelador e o revelado ao mesmo tempo; é o gesto que 

desnuda” (MATESCO, 2009, p. 12). 
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“Via Norte” (Foto/Performance. Avenida Norte, Recife/PE, 2013). 
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