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RESUMO  
Tornar-se uma mulher, tornar-se uma professora, tornar-se artista, manter o corpo em dia. 
Estes são alguns problemas que assolam um corpo feminino. Palavras e propostas que 
concernem às mulheres e aos seus corpos são pensadas em proposições poéticas em torno 
da vida em sala de aula, do trabalho doméstico e da pesquisa em arte. Um traje, simulando 
um aparelho ortopédico, é criado para uso em situações acadêmicas, desviando a 
performance de seus meios usuais, na medida em que acontece na prática cotidiana. A 
partir de Louise Bourgeois e seu Arco da Histeria alguns pontos sobre o que uma mulher 
pode e o que uma professora pode ser são explanados junto a exercícios e experiências 
com o neologismo ortopedoxia.   
 
PALAVRAS-CHAVE  
performance; obra vestível; ortopedoxia; mulheres. 
 
 
ABSTRACT  
Became a woman, became a teacher, became artist, keep everything in shape. These are 
the problems from some female body. Words and bids that concernes to womens bodies are 
treated in poetics propositions around classroom life, housework and art research. A 
costume, orthopedic device simulation, are created to academic situations, deviating  
performance  from trite uses when customary deeds are practices therewith. Out Louise 
Bourgeois and her Arch of Hysteria some points about what a woman can do and what a 
teacher could be are explained togheter exercises or experiences with the neologism 
orthopedoxy.  
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A arte não fala sobre arte.  
A arte fala sobre a vida, isso resume tudo.  

Lousie Bourgeois (2000, p.166)   
 

Situação do corpo: encaixotado, escrevendo diante de um monitor quadrado, com os 

dedos sobre teclas quadrangulares, dentro de um cômodo, em uma construção 

vertical, entre muitas vigas e paredes. Um corpo que respira solitariamente. 

Atravessada pela estratégia metálica de uma ascese sobre si, uma professora 

selvagem artista pesquisadora poeta doméstica, simplesmente, respira. Sem apoio 

que não as palavras adolescentes num curso de formação de professorinhas de 

séries iniciais que forjaram relação entre magistério e histeria: magistéricas. Entre o 

cuidado com o outro, o frágil da pele que rasga e o tornar-se uma mulher.  

A menina disse: “quando crescer quero ser astronauta e mergulhadora do fundo do 

mar”. A mulher se reconhece na menina que queria ir para outros mundos. A 

pesquisadora sabe que deste mundo não há possibilidade de saída. A dona de casa 

calcula o custo dos trajes espaciais e dos trajes de mergulho. A professora ensina 

que os meios para se chegar em territórios remotos exigem complexas relações, 

estudos e ciência. A mãe suspira, para tudo o que está fazendo para atenter à prole 

e procura pensar em qualquer outra coisa que não o espaço sideral e as 

profundezas do oceano. Amputado, tal corpo, em tantos papéis, usa mais o traje de 

imobilização corporal criado no Renascimento por Fabrici Girolamo 

d'Acquapendente, cujo desenho podemos apreciar em seu tratado Opera Chirurgica. 

Roupas que, detalhes a mais ou a menos, parecem armaduras, trajes de combate, 

de guerra, de proteção, vestimentas para o pior “tranco”, para atmosferas 

impossíveis, para sonhar com o tanto que jamais se alcança.  
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Girolamo Fabrizi Acquapendente (1533–1619) 

Operationes chirurgicae 
Página 288 do livro editado por Giacomo Cadorino, Pádua, 1685 

Biblioteca europea di informazione e cultura, Milão, Itália 
 

Arco da histeria 

Uma escultura de Louise Bourgeois, datada de 1993, mostra o corpo feminino 

arqueado de costas, posição que no século XIX descrevia os “paroxismos” 

posteriormente chamados, apenas, de orgasmo. Não se trata, aqui, de abrir uma 

discussão sobre as inúmeras palavras e posições que a sexualidade das mulheres 

toma ao longo da história, apenas de partir do ângulo lateral hiperbólico dessa 

escultura em bronze, ícone para o grupo de pesquisa ARCOE, Arte, corpo e 

enSigno, para introduzir uma tangente que pensa as submissões vividas pelas 

mulheres. Cada uma pode elencar as suas: ser mais magra, publicar em revistas 

bem qualificadas, não ter chiliques, ser agradável o tempo todo, não derramar água 

no chão da cozinha, não raspar as rodas do carro nas sarjetas, trazer comida para 

os filhos, não usar saias tão curtas ou muitas outras coisas, talvez totalmente 

contrárias a essas. Recomendações, exigências e pedidos intermináveis de alunos, 

chefes, colegas, pareceristas, filhos, parceiros, pais, maridos, padres, pastores, 

especialistas. Fato é que uma mulher professora que pesquisa hoje, na atual 
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situação do produtivismo acadêmico, encontra-se com no mínimo uma “submissão 

ativa” em algum periódico recomendado dentro de sua àrea de produção. Esse 

estado é ironizado e problematizado por uma série de propostas artísticas coletivas, 

individuais e em diálogo com artistas reconhecidamente artistas. Com Louise 

Bourgeois, tematizo os “artistas que deram certo” como aqueles que dão dinheiro 

para governos e instituições (2000, p. 167). Sem reconhecimento nos meios 

artísticos cujo sistema retroalimenta capital, com sua filiação junto aos dispêndios da 

Educação, a autoria destes trabalhos é de estrita aceitação e nenhuma inserção 

dentro da arte estabelecida como tal. Professor-artista, professorartista, subartista, 

underartist, pois foge à lógica do que sistematicamente torna fazedores de arte em 

artistas vendáveis.  Entre pulso, pressão e outros sinais vitais, uma mulher, aquela 

cujo sustento é magisterial, professorartista, exerce uma mestria corpórea para 

portar a aparelhagem em ordem. A criação poética questiona a ordem da qual a vida 

da mulher dificilmente pode deixar de dispor. O arco da escultura de Louise 

interessa à questão  porque remete a uma reorganização das vértebras. Outra 

ordem cria outro corpo, outro corpo a ser aparelhado pelo que os ordenamentos 

subjetivos impõem.  

 

 

Louise Bourgeois (1911–2010) 
Arch of Hysteria (Arco da histeria), 1993  

 Bronze, 83,8 x 101,6 x 58,4 cm 
National Gallery of Canada, Otawwa, Ontario 

 
Trata-se de um corpo contorcido em gozo, choque, dor, exercício físico para 

compensar horas e horas de contração entre a leitura e a escrita, entre o tanque, a 

pia cheia de louça e o fogão, entre o ir e vir de uma mãe motorista, uma mãetorista, 
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um corpo que não pode priorizar seus desejos e sua vontade de transitar sozinho. 

Para piorar, há corpos que não conseguem viver sem fazer arte, sem escrever 

versos, sem pintar e desenhar. O corpo que desenha não é corpo que ensi(g)na.  

Corpo que antes de chegar nessas palavras se adequa às normas de formatação do 

livro, às observações dos pareceres técnicos, à nova correção gramatical, à lingua 

culta da escrita acadêmica, à, ao, à, ao ad infinitum. Corpo de uma alma 

condensada no parafuso que arremata o aparelho que o molda de acordo com 

aquilo que o “bem-estar” exige.  

Um corpo esculpido em carne nas “panóplias corretoras” estudadas no texto de 

Georges Vigarello (2005), que trata de antigos aparatos corretivos. Destes, é 

possível traçar uma história bastante extensa em que as fronteiras entre as 

engenhosidades da arte e as invenções da medicina não possuíam limites precisos. 

Em alguns casos, como o dos extirpadores de mama, que no século XVI eram 

instrumentos de tortura e depois se tornam instrumentos cirúrgicos, os usos são 

reinventados. Não eram exatamente os descuidos da sorte que estavam na berlinda 

em 1761, quando Nicolas Andry publicava, com a “aprovação e os privilégios do 

Rei”, A Ortopedia ou A arte de prevenir e corrigir desde a infância as deformidades 

do corpo. No século seguinte, com  a sedimentação da medicina quase tal como a 

conhecemos, podemos encontrar diversos equipamentos médico-mecânicos de 

ginástica e correção postural, como o de Gustaf Zanders  (1892) ou o aparelho para 

coluna vertebral do Dr. Clark (1878), exemplares no que diz respeito à moldagem 

corporal.  Séculos e séculos de espartilhos, cintos de castidade e as máscaras que 

impediam as mulheres de falar, fofocar ou ralhar - branks, usadas na Inglaterra e 

nas colônias no início da idade moderna - são dispositivos notórios no que tange as 

relações entre disciplinamento da atitude e postura do corpo. No século XIX, 

especialmente os desenhos de Daniel Gottlob Moritz Schreber mostram como tais 

dispositivos ultrapassaram a “simples terapia, para ter uma ambição pedagógica” 

(VIGARELLO, 2005, p. 21). Tal aplicabilidade “normalizadora”, entretanto, não era 

privilégio das mulheres e das crianças, como podemos observar num gráfico em 

forma de termômetro, do médico John Coakley Lettsom (1744–1815), que media a 

moral social de acordo com as doses de bebida e as respectivas graduações 

alcoólicas  ingeridas.  
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Esse breve inventário de aparelhos físicos leva aos aparelhos morais cujas forças 

são exercidadas sobre o corpo com pressão maior do que as depositadas sobre sua 

carne. O corpo da professora-pesquisadora moldado na instituição educacional e o 

da mulher submetidos às demandas da casa produz uma poética que trata das 

aparelhagens disciplinares em suas múltiplas instâncias contemporâneas. Pensar 

como o poder se exerce na vida em sala de aula, na vida doméstica e nos liames 

institucionais constituindo uma  subjetvidade feminina dentro de rígidos parâmetros 

de conduta é uma questão que complexifica os desenhos e gravuras Femme maison, 

que Louise Bourgeois fez entre 1945 e 1946.   Uma mulher que é casa, mas agora 

também perfil em rede social, colégio dos filhos, plataforma de dados, carro, sala de 

aula,  artigos publicados valendo pontos, currículo atualizado, pesquisa, comissão, 

coordenação. Entretanto, uma mulher nunca deixa de ser um corpo. Todas essas 

instâncias, pele, carne, condutas, palavras,  estão sob uma régua que mede as 

maneiras certas de se escrever, de se dar aulas, de postar palavras e imagens na 

internet, de comunicar, de se vestir, de expressar pensamentos. Sob o jugo da correção 

corporal,  moral e intelectual, o corpo pensamento convicto de que a arte é a única 

garantia de sanidade, seguindo as palavras de Louise,  se permite errar.  

A necessária criação de uma palavra:  orto ped doxia 

O prefixo orto, em grego “correto”, junto ao paidós, criança, originou a palavra 

ortopedia, que hoje designa uma especialiadade médica bem mais complexa do que 

“a arte de corrigir deformidades”. A  palavra  pedagogia, ao juntar paidós com agoge, 

que em grego significa conduzir,  implica, desde suas bases modernas no que tange 

ao governo das crianças, uma operação sobre a conduta. Por sua vez, a palavra 

doxa, a qual designa o senso comum, a verdade tomada de modo inquestionável 

num pensamento cujas crenças não distinguem as proposições lógicas que o 

constróem, carrega o sufixo de sentidos inflexíveis, ortodoxos.  Ortopedoxia surge 

para dar conta de uma uma ascese performática do corpo em sala de aula, do corpo 

da professora, dona de casa, pesquisadora submissa à regras, aos moldes e às 

qualificações arbitrárias. Trata-se de uma poética implicada na crítica aos ideais 

ascéticos que Nietzsche faz em A genealogia da moral, marcando sua distinção da 

ascese corporal performativa demandada na prática artística magisterial.  
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Desenvolvimento do projeto em sala de aula no Instituto de Artes da UFRGS, 2015. 

Foto da acadêmica Patrícia Guterrez. Fonte: Arquivo pessoal.  
 

Um aparelho simulado 

Ao indagar o que pode o comportamento de uma professora em sala de aula, o 

projeto ortopedoxia iniciou com a criação de simulacros das amarras, aparelhagens 

ortopédicas e uso de aparelhos ortodônticos, dispositivos que procuram educar o 

corpo, esse que não se educa,  para uma “posição” correta. A primeira inspiração 

parte de aparatos como os que foram usados por Frida Kahlo, figurados no célebre 

autorretrato The Broken Column (1944), 50 x 70 cm. A confecção de um traje 

aparelho, feita a mão em vários testes sobre meu próprio corpo, envolveu a 

interlocução com o escultor Félix Bressan, sendo uma visita a seu ateliê e a 

disposição de um de seus coletes escultóricos determinante nos desdobramentos 

posteriores do que o uso de um aparato metálico em conferências e na sala de aula 

regular, intenção primeira do projeto. Usar o traje nas tarefas habituais rompe com o 

senso comum sobre como deve se apresentar uma professora a sua audiência. As 

aulas em que este figura acontecem de acordo com o programado, com poucas 

menções ao traje, sendo, em muitos casos, o traje confundido com um aparelho 

ortopédico regular. Apenas na disciplina Laboratório de Texto a invenção da palavra 
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através de afixos existentes foi apresentada.  Já nas palestras, a poética é discutida 

desde os estriamentos e esquadrinhamentos do sistema artístico, da produção 

intelectual, da vida em sala de aula, das demandas domésticas, deixando em 

abertos questões sobre o que pode ser e o que se espera do corpo de uma mulher.  

A intenção é eliminar a opinião não apenas em torno da aparência, mas pensar 

dogmas e formas de dominação. Dentro do projeto, Ortopedoxia foi concebida junto 

com Woman in cage, ou Mulher na Jaula, intervenção performática que requer 

financiamento, pois envolve cachê para performers e produção de uma cela de 

metal pesado como as usadas no circos do século XX para conter feras entre jaulas-

vagões e apresentações em picadeiros. Não se trata de um trabalho denuncista 

sobre as condições precárias em que vivem a maioria das mulheres e sim operar 

com a problematização dos instintos, experimentando trocas de perspectiva. Colocar 

mulheres, nuas, vestidas, disfarçadas, ocultas, bonecas de cera em uma jaula 

instalada em saguão de instituições de ENSINO não é apenas combater o que é 

prescrito para a mulher: como deve se portar, como deve ser seu corpo, o que deve 

fazer para ser aceita, digna, respeitada, ter garantias, nunca certas, de que terá 

valor. A intenção é afirmar paradoxos plásticos e visuais vivendo as sensações de 

animais confinados no corpo enjaulado, preso, engaiolado, sendo contemplado por 

passantes ocasionais e espectadores curiosos – recita a performance Lar doce lar 

do duo Cow Bees, projeto de Clau Paranhos na I Bienal B de Porto Alegre, em 2007, 

na qual viveu com seu parceiro Beto Chedid quarenta dias numa gaiola dourada no 

Shopping Center Moinhos de Vento. Dar valor ao animal, compreender a mulher, 

mais que corpo, alma, ânima, matriz da vida é pensar o que nos faz deixar de ser 

animais sem deixar de ser bicho, preso, acuado, facilmente capturados pelo 

consumo, pelos anseios do mercado, pelas normas e regimentos educativos e 

outros efeitos discursivos. Quem, dentro das coletividades, tenta prevalecer seus 

interesses aprisionando corpos?   
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Traje ortopedoxia em palestra na Universidade Luterana do Brasil, Campus Canoas/RS. 
Foto de Carina Carlan da Costa, 2015. Fonte: Arquivo pessoal.  

 

M.A.L.H.A.  

Sigla para Movimento Apaixonado pela Liberação de Humores Artísticos, algo que 

secreta fluxos, vaga, propõe, dispõe e faz. Ainda que entrelaçada ao ARCOE, grupo 

de pesquisa que deglute a perspectivas de Foucault, Deleuze, Guattari e autores 

afins, MALHA funciona por aderência, não por filiações, ainda que também existam. 

Movimenta corpos ligados, de diversas maneiras, em universidades e programas de 

pós-graduação. Bando, alcatéia, cardume, junção. Mas não é um coletivo de 

artistas, pois o que vem a ser um “artista”, quem é considerado artista, como se 

legitima um trabalho dito “artístico” é um dos pontos para  nossas muitas 

problematizações. Esse movimento já foi M.A.T.I.L.H.A. , mas o Trabalhando 

Incansavelmente perdeu sua razão no cansaço de se resistir por esforço, buscando 

forças corpóreas e espaciais que a instituição não comporta tranquilamente. Como 

ex-força animal se tece institucionalmente, operando como máquina de guerra 

dentro da própria aparelhagem estatal  na qual se depara com estratos que 

intencionam seu aniquilamento e destruição. Embora não as combata, extrai uma 

poética do juízo moral, da abolição do corpo, das punições exercidas nas unidades e 

departamentos, dos boletins de desempenho quanto à produtividade, dos 



 

482 ORTOPEDOXIA: EXERCÍCIOS E EXPERIÊNCIAS EM TORNO DE UM CORPO 
Paola Zordan / UFRGS 
Comitê de Educação em Artes Visuais 

 

incessantes formulários a serem preenchidos e do número crescente de solicitações 

para serem protocoladas. MALHA desenvolve ações coletivas e individuais, junta um 

povo, morre e renasce, não se registra senão em textos e imagens. O movimento 

performa a cidade, suas instituições  e seus espaços. Aparelhos disciplinares são 

estudados e suas relações de poder dispostas numa esquizoanálise feita pela 

perspectiva de um plano de composição. O uso da palmatória, os castigos e o caráter 

torturante de estar em sala de aula (STAHL, ZORDAN, 2011; LEMOS, 2012) trazem 

conceitos que passam a ser material político questionado na perspectiva da arte.  

As experiências já realizadas coletivamente foram o manifesto A’CORDA (ZORDAN, 

2014b, 2015), livros (ZORDAN, 2013, 2014a) e ainda a performance A corda na 

FORCA.  O primeiro partiu da seguinte interpelação “Você se sente preso a uma 

instituição? Amarrado em tarefas infindáveis?” Dialogando com uma proposição de 

Dione Veiga Viera, não realizada, para a Faculdade de Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, fizemos uma manifestação no parque urbano da 

Redenção. A corda é passada nos corpos manifestantes pelos artistas “não 

institucionalizados” (pelo menos naquela estação) Carina Levitan e Daniel Escobar. 

Tal ação se desdobrou em uma escultura performática que implicou um trabalho 

corporal restrito aos pesquisadores do MALHA que foi realizada na Semana da 

Consciência Negra. Envolveu a criação de um figurino de algodão cru, novas 

configurações para o uso da corda de sisal, agora cortada e disposta numa forca de 

madeira móvel que ocupou a Praça Brigadeiro Sampaio, antigo Largo dos 

Enforcados. Ação de longa duração que procurou dar ênfase a um local de Porto 

Alegre onde, nos séculos XVIII e XIX, aconteceram os enforcamentos dos escravos 

condenados à morte. Trata-se de uma proposta escultural que questiona os 

julgamentos sobre o corpo dos infames e, na perspectiva atual, pensa a servidão e a 

escravidão voluntária, procurando analisar   o que vem a ser, hoje,  a liberdade. Uma 

série de outras ações, individuais e em grupos de alunos, também acontecem 

paralelamente  às pesquisas de cada um. Educar com poesia: malha em carne e 

vida institucional parte desse aglomerado de pesquisas, apresentando um livro que  

afirma a escrita poética na pós-graduação stricto senso. Proposições não-científicas, 

de cunho lírico e artístico tornam-se parte da formação de professores 

pesquisadores que atuam entre as artes, a história, as ciências sociais, a filosofia e 
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a educação. Os textos e imagens, situados na borda das dissertações formais, são 

lançados a vôos não interpretativos.  

Numa reinvenção o algodão cru das roupas usadas pelos performers em A’corda na 

Forca, juntamente com pedaços da corda de sisal usadas nas ações, vira esculturas 

moldáveis e adaptáveis ao ambiente no qual são instaladas, dialogando com o 

trabalho MOLDES, de Diane Sbardelotto. Objetos têxteis que também podem virar 

superfícies vão de encontro com a obra Teia, rede de crochê em ponto corrente, 

iniciada durante meu  curso de Licenciatura, em  1994, quando vivi a impossibilidade 

de sustentar uma carreira artística e um ateliê, e assumi que o único modo de 

ganhar a vida independentemente era sendo professora de artes, não artista. Desde 

que passei de professora de escola básica para o estado ortopedoxizante de 

professora doutora no ensino superior, em 2005, essa rede instalável, penetrável, 

vestível, transversional, já com mais de quatro metros de diâmetro, cria intervenções 

não planejadas em diversas instituições onde sou convidada a dar palestras, 

conferências ou cursos. Durante o Colóquio Performa(ti)cidades na Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ), em 2014, além de ter sido usada para me vestir, 

foi colocada nos andares altos dos prédios do Campus Maracanã em formas de 

casulo, voltada para o lado externo de rampas e sacadas, configurando  “cápsulas 

antissuicidas”. Essa intervenção   que partiu da arquitetura e de acontecimentos do 

local, em diálogo com mestrandos e doutorandos, Chico Fernandes e Sara 

Panamby, produziu  Hystero vertigo project, o qual pode explorar o lado de “fora” da 

construção com equipamento de rapel e talvez “teias” de segurança. No VI 

Conexões Deleuze, na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), o objeto 

também precisou ser recolhido para o modelo cápsula, pois, além de não ser uma 

“exposição autorizada” (embora eu explicasse aos responsáveis que o projeto não  

propõe exposições e sim intervenções), ao ser estendido no sagão do auditório foi 

considerado perigoso por talvez atrapalhar a circulação em caso de escoamento 

emergencial de público. Cenas como essa, bastante comuns em ações artísticas, 

estão sendo colecionadas em pequenas crônicas que poderão virem a ser 

publicadas em forma de livro ou na internet. Todos os projetos, assim como a Teia, 

são progressivos e ficam em aberto para outros usos, desdobres e invenções.  

Experiências e exercícios ortopedoxizantes líricos 
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O processo do projeto ortopedoxia se deu por meio de esboços diversos, nos quais 

o traje sobre o corpo não estava desvinculado das propostas com a corda, o espaço 

do corpo  e com a jaula. Outros temas, como as pinturas das Virgens Vulvas, um 

pesquisa que descobre a relação entre Nossa Senhora e a corda, assim como a 

série de desenhos e pinturas Caras da Lua, que tratam da rostidade  e dos estratos 

de subjetivação, num projeto outro chamado Idolatria Iconoclasta. Embora o projeto 

aqui transcrito seja de cunho expressivo, dando a ver a problemática das 

instituições, e o outro investigue a iconografia mariana e sua terminologia devocional 

em inventários de incidências, não há, dentro da perspectiva dessas poéticas, 

separação entre a pesquisa que arquiva dados e a que usa os arquivos para recriar 

a matéria da própria investigação. Assim, uma junção entre versos extraídos de um 

cotidiano exigente, aprazível de modo bastante duvidoso, vai de encontro aos temas 

florais da pesquisa em torno da Virgem Nossa Senhora e seus muitos nomes. Flores 

brancas foram inspiração na produção de contrastes visuais entre temas 

ortopedoxizadores, que exigem rigor, numa ascese cujo limite em relação ao ideal 

ascético da verdade moralizadora é bastante tênue. Essa disciplina paradoxal 

mostra o quão é possível confundir o ideal cerceador de um comportamento e a 

prática corporal que permite alguém suportar o que o demandado pelo corpo exige 

quanto a um mínimo de suportabilidade. As flores surgem no decorrer dos 

acontecimentos, próximas das situações versadas, desencadeando 

fotoperformances para smarthphone mais ou menos planejadas, mas com extrema 

abertura aos improvisos e com intuito de publicação nas redes sociais.   
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Ortopedoxia em contrastes, quatro primeiros movimentos.  
Temas: ortodôntico-fisiográfico/doméstico-sociológico 

Fotografias da autora. Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Os quarto primeiros movimentos, realizados no verão de 2016, tratam da correção 

da arcada dentária, da construção do corpo por exercícios físicos, das demandas de 

uma casa e do próprio trabalho que cabe a uma mulher ou a qualquer outro servidor 

fazer para melhor atender sua nação. O tema ortodôntico fez uso das  pequenas 

flores de uma suculenta de nome kalanchoe. O ensaio junto ao fitness recolheu os 

cachos de pumblago branco que estavam em uma floreira perto do local. As rosas 

das fotoperformances na Esplanada dos Ministérios e no lago do Congresso Federal 

foram compradas no litoral do Rio Grande do Sul e levadas na mão, passando por 

diversos veículos e locais até a rampa do Palácio do Planalto. O manjericão  da 

performance constante  e interminável do tema doméstico é de cultivo da casa, não 

podendo ser distinto dos versos que mais parecem um elenco de coisas feitas e a 

fazer do que as partes de um poema. Sem ainda saber de quais flores irá dispor o 

projeto tem pela frente as situações em que novamente a produção do corpo, as 

relações sociais e familiares e ainda a mobilidade das trabalhadoras estarão em 

versos. As situações são as seguintes:  caminhadas que percorrerão longas 

distâncias; trajetos de motocicleta;  uma festa de casamento; um baile de debutantes 

e outras situações não previstas envolvendo o programa de debutantes de um clube, 

uma possível ação com molde de escultura de corpo feminino feito por Félix 

Bressan, simulando um vestido de noiva. Esta última referencia o trabalho de Beth 

Moysés, em especial as performances que problematizam os papéis femininos com 

o uso desse tipo de roupagem, como Memória do Afeto (2000–2005), Mosaico 

Branco (2001) e outras obras desenvolvidas na série.  

Atelier, bordel, ergastérion 

O desenrolar de tanto trabalho e tantas proposições em aberto cria um  Spatium 

Qorpo. Não mais um espaço do(s) corpo(s) performático(s), dos desejos sem 

órgãos, das partes tensionadas em objetos, da emanação sutil, das forças vibráteis 

que correm entre os ossos e a pele. Tampouco um local propício para experiências 

e desenvolvimento de técnicas. Spatium como espaço intenso imensurável, 

intempestivo, do corpo em si, mas não mais o corpo com todas as suas linhas 

desejantes e sim o Qorpo que se inventa como verso livre ou linguagem 



 

486 ORTOPEDOXIA: EXERCÍCIOS E EXPERIÊNCIAS EM TORNO DE UM CORPO 
Paola Zordan / UFRGS 
Comitê de Educação em Artes Visuais 

 

sobrecodificada. A inspiração é o infame nascido na cidade de Triunfo, nas 

cercanias de Porto Alegre, José Joaquim de Campos Leão  (1829–1883), autor da 

Ensiqlopèdia. Das crônicas provincianas da infâmia pegamos os julgamentos mais 

duros, as acusações, os absurdos e a vanguarda das vanguardas perdida na 

obscuridade do que o autodenominado Qorpo-Santo trazia como a possibilidade de 

se deixar levar por fluxos automáticos e enxurradas de pensamentos pouco 

codificados. Sem grandes decifrações, precisamos enfrentar o que tal homem, em 

sua vida esquecida e obra dilacerada, nos mostra. O que impede a existência de 

spatia qorpo? Aparelhos de captura, a organização de Estado cuja existência e 

permanência têm corpos sob o jugo do poder. Daquilo que se exerce como ordem 

geral, como garantia de segurança e bem estar instituídos para todos e todas e a 

todos os bens. Capturados pelos liames dessas forças que se exercem sobre modos 

de ser e viver nas cidades-muralhas-estados-legais somos cidadãos garantidos, 

governados por princípios pautados pela saúde pública e educação oferecida a 

todos. Porém, os sonhos de progresso não contavam com imposições e 

obrigatoriedades. As perspectivas são muitas. Não há uma verdade, um só tipo de 

governo, o que está certo com toda certeza, por mais que todo um povo condene 

aquele que parece louco. Se, em Porto Alegre, José Joaquim, professor que se 

torna tipógrafo para conseguir publicar a própria obra,  era diagnosticado louco, no 

Rio de Janeiro, para onde foi  a fim de contestar sua interdição judicial, deixa os 

médicos em dúvida. O que está em jogo nas poéticas propostas, todas atravessadas 

pelo nonsense discursivo de um qorpo, é o isolamento social, a escrita febril, os 

surtos de criação, as amarras da “normalidade”, os liames institucionais. Fazer arte 

nas instituições, fora do sistema, sem relação mercadológica, ainda sem 

enquadramento nas agências de fomento: matéria de pesquisa. Perante o 

imperativo das condutas ditas pedagógicas, das palavras de ordem que enquadram 

as pesquisas, das ortodoxias que hoje percorrem os escores acadêmicos, do 

sucateamento da produção intelectual livre, a presença da arte cria paroxismos para 

suportarmos alegremente universidades e escolas. Entre pulso, pressão e outros 

sinais vitais esse trabalho afirma paradoxos plásticos e visuais para combater o que 

é prescrito sobre a mulher, especialmente aquela cujo sustento para poder manter 

uma arte é magisterial.  
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Porém, ao invés de uma sala de práticas performáticas na instituição, como seria 

idealizado, materialmente o spatium qorpo acontece em um pequeno cômodo dentro 

da propriedade privada destinada ao ateliê da professora-pesquisadora. Após a 

instalação do espaço sobre tatames é que descubro, no texto de Foucault sobre a 

onirocrítica de Artemidoro a concepção do espaço designado como “ateliê” como 

“lugar de todo mundo” ou bordel (2010, p. 176). Ergastérion, lugar de todos, também é o 

cemitério, o qual, após tudo o que já foi considerado, pode ser a ortopedoxização 

derradeira, o encarramento para sempre do corpo sob uma lápide. “A casa é o túmulo 

da vida”, dizia a minha bisavó, professora de escolas de arrabalde nascida no século 

XIX, sempre recitada no meio do cansaço de sua filha, minha avó. Mulher, casa, 

magistério: dispositivos ortopedoxizantes cujo exercício lírico configura mal um 

fragmento do muito vivido pelo corpo. Processo de mãe-filha esposa-menina, que não 

tem alguma garantia, nenhum sucesso predeterminado, afinal, “não há nada que possa 

fazer” (BORGEOIS, 2000, p. 267). Tudo isso e mais professora e mais manicure e mais 

enfermeira e mais pesquisadora e mais paisagista e mais parecerista e mais o que 

quiser somar aqui. Então, flores brancas para se chegar ao menos.  
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