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RESUMO 
O presente artigo analisa a interseção entre o conceito de corpo (unidade na multiplicidade) 
do campo de estudos Antroposóficos e as esculturas sociais do artista alemão Joseph 
Beuys. Esse estudo discute a importância do conceito “assuntos não ligados” (Marcel Jean) 
e transdiciplinaridade que emergem na obra indicando conhecimentos externos poéticos 
necessários para o seu entendimento; o conceito de corpo oriundos dos estudos 
Antroposóficos; e a materialização desses conteúdos junto a duas de suas obras: 
instalação/performance Arena (1972) e a escultura Bomba de Mel (1977). A relação entre os 
quatro corpos (Físico, Éterico, Astral e Mental) serão mapeados durante o processo artístico 
das referidas obras demonstrando a existência de uma unidade na multiplicidade.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
escultura social; antroposofia; corpo na escultura social. 
 
 
SOMMAIRE  
Cet article examine l'intersection entre le concept de corps (Unité dans la multiplicité) du 
champ d'études Anthroposophiques et sculptures sociales de l'artiste allemand Joseph 
Beuys. Cette étude traite de l'importance du concept « questions non liées” (Marcel Jean) et 
transdiciplinarité débouchant dans le travail indiquant la connaissance externe poétique 
nécessaire à leur compréhension ; le concept de corps provenant des études 
Anthroposophiques ; et la matérialisation d'un tel contenu à côté de deux de ses œuvres : 
Arena l'installation / performance (1972) et Pompe à Miel (1977). La relation entre les quatre 
corps (physique, éthérique, astral et mental) sera mappée au cours du processus artistique 
des œuvres qui démontrent l'existence d'une unité dans la multiplicité.  
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Introdução 

A obra do escultor alemão Joseph Beuys constitui de um exemplo da ação 

transdisciplinar onde emergem vários conteúdos provenientes de muitos campos de 

estudo, fontes teóricas mescladas tanto nos elementos formais quanto nos 

espaciais: filosofia, Antroposofia, ciências naturais, ocultas, misticismo, xamanismo, 

mito, política e educação. Poderíamos adentrar por diversos caminhos, mas, nos 

propomos estudar somente o cruzamento entre sua “escultura social” e o conceito 

de corpo humano como unidade na multiplicidade oriundo do campo da 

Antroposofia.  

Esse estudo nasce dentro do meu projeto de pesquisa “Além dos Corpos, o 

processo artístico, processos extra cerebrais e ciência como matéria das 

instalações, vídeos e performances”(1). Essa pesquisa teórica e prática foi realizada a 

partir de experiências individuais mediúnicas no campo do espiritismo e da 

umbanda. Tais experiências se estabelecem mediante um processo de comunicação 

entre corpos, ou seja, a partir de um complexo corporal existente em cada ser 

humano. Por sua vez, essa questão somente poderia ser estudada a partir do 

princípio do conjunto corporal (multiplicidade) encontrada também nas esculturas 

sociais de Joseph Beuys.  

Apesar de apresentar contextos diferentes, a base é a mesma:  a possibilidade de 

apresentarmos, como seres humanos, quatro níveis de corpos: corpo físico, corpo 

etérico, corpo astral e o Eu (Corpo Mental). A proposta artística, notoriamente 

contemporânea de Beuys, apresenta uma busca de uma espiritualidade consciente, 

não adquirida, mas construída. Com uma intenção claramente educacional, visando 

uma construção de uma sociedade futura, tornando-se então fonte de análises e 

exemplos de abordagem diferentes, mas importantes para o contexto da minha 

pesquisa pessoal tanto artística quanto teórica. 

Nesse momento, o meu artigo focalizando o conceito de corpo materializado na obra 

de Beuys de forma positiva e produtora de sentido, se justifica pela valorização da 

experiência subjetiva e produção de significados poéticos – redimensionadores da 

vida e do humano – que acabam por construir um outro olhar. O que é fundamental 
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no momento atual, pela predominância de uma lógica subjetiva capitalista e 

globalizada que a tudo reifica. As preocupações que nortearam esse artista ainda 

em vida são as mesmas que me inquietam como artista, professora e pesquisadora 

da mediunidade. 

Metodologicamente, esse estudo se constrói, primeiramente, a partir da ciência 

Poïética, ciência do fazer que observa a obra a partir da sua construção, do seu 

desenrolar (PASSERON, 1996). Deixando a mostra um conjunto de elementos 

importantes que desaparecem na obra finalizada. Para tanto, eu me baseio nos 

textos e depoimentos do próprio artista, de autores que estudam sua obra (leituras, 

ações, materiais) e, em um segundo momento vamos analisar a obra realizada no 

intuído de captar os resquícios das intenções que nortearam o referido artista.  

Tentaremos abordar mais de perto e analisar obras por meio de um olhar 

escrutinador que procura sempre aliar obra aos estudos desenvolvidos ao longo dos 

últimos anos que abordam a Teosofia (POWELL, 1999) e a Antroposofia (STEINER, 

1995), construindo uma rede de interações entre conteúdos, materiais, espaços e 

ações realizadas e provocadas pelo artista. 

Processo artístico, assuntos não ligados e Joseph Beuys 

O processo artístico é uma metáfora de um caldeirão em ebulição, momento em que 

diversos conteúdos são incorporados provenientes de campos outros, denominados 

de assuntos não ligados. O artista e pesquisador Marcel Jean (JEAN, 1998) vai 

explicar a presença de certos conteúdos que pertencem o contexto da obra, e 

consequentemente, da pesquisa artística, mas não necessariamente oriundos do 

campo da arte. Ele vai mencioná-los como “conteúdos que vem de todos os 

domínios do saber, tanto das ciências da natureza quanto das ciências ditas 

humanas.” Segundo Jean, não poderíamos dizer que são indispensáveis, mas, ele 

afirma que a obra sentiria sua ausência. Esses diversos conhecimentos que vibram 

dentro das propostas artísticas são oriundos segundo o autor de duas fontes: 

posicionamentos conceituais e pela dimensão material da obra. Os materiais 

escolhidos para compor a obra falam muito do que é a obra tanto quanto os 

pensamentos percebidos nas ações escolhidas por cada artista.  
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O conceito de processo artístico poderia ser resumido como o campo da arte que 

focaliza o fazer. Ele constitui de um período único, individual e subjetivo do 

desenrolar da criação; período compreendido entre as ideias preconcebidas, ainda 

em burburinho na mente do artista, e a obra propriamente finalizada; cadinho 

efervescente de múltiplas ideias que se desmancham, se desfazem, se transmutam 

na alta temperatura de ebulição do momento criador. Ou seja, tempo demarcado por 

dois momentos contundentes: a dimensão espiritual do pensamento e o 

pragmatismo material da execução, ambos importantes do desenrolar da obra.  

Dando importância a esse momento, os estudos da profa. Sandra Rey (REY,1996) 

vai nos dizer que a obra se inicia antes do fazer (da prática do atelier) ainda nas 

possibilidades e ideias existentes nos pensamentos que o artista se permite ter, 

estudar e se envolver. O processo se dá inicialmente nesse crisol interno e muitas 

vezes não verbalizado, não assumido, que se estenderá junto aos inúmeros 

elementos que poderão não somente fazer parte da obra mas reverberá-la junto ao 

público, ou seja, as ideias, as linguagens, os materiais, os espaços, o tempo, os 

conceitos, as ações. Nesse momento, realiza-se um verdadeiro malabarismo onde 

serão escolhidos ou descartados itens importantes ou não relevantes para o artista 

durante a sua elaboração e a sua execução. 

Muitos assuntos, por não serem do campo das artes, serão considerados externos, 

estrangeiros, exógenos. Essas relações vão se estabelecendo entre as coisas e, 

muitas vezes, não estão claras para o observador e leitor comuns (PALMADE, 

1977). Formam-se redes de interdependências que vão se tornando mais e mais 

complexas.  

Outra autora (PETRAGLIA, s/d), vai afirmar que “tudo se liga a tudo, numa rede 

relacional e interdependente.” A prática artística se manifestará como um processo 

de relações, onde nada estará em processo de isolamento ou inerte. Através dos 

estudos de Izabel Petraglia nós focalizaremos os estudos transdisciplinares de 

Edgar Morin. Eles mencionam a forma livre de contrabandear saberes, mencionando 

conteúdos de diversos campos promovendo diálogos entre as ciências. A 

transdiciplinaridade vai ser a forma por meio da qual muitos artistas vão utilizar para 

a materialização de seus pensamentos contaminados e transversais. Nesse 

caminho, vamos encontrar e seguir as ações de Joseph Beuys. 
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Os estudos de Rudolf Steiner chegam junto a Beuys exatamente no ano de 1947. 

Aos vinte anos, Joseph Beuys vai entrar em contato com a obra desse filósofo; 

posteriormente frequentará vários grupos de antroposofia e estudará, entre outros 

conteúdos, o conceito de unidade na multiplicidade.  

Segundo os estudos Antroposóficos, o funcionamento do corpo físico se dará 

através da hipótese de conjunto corporal: Corpo Físico, Corpo Etérico, Corpo Astral 

e Corpo Mental (EU). Os estudos mencionam que cada corpo (disposto em 

dimensões diferentes) funcionam de forma harmoniosa, mas com suas 

especificidades: Corpo Físico, nós conhecemos através da ciência como o corpo 

físico funciona; O corpo Etérico constitui a nossa camada de átomos, ou seja, um 

corpo ainda material; o Corpo Astral, funciona a partir de elementos vibracionais, ou 

seja, das emoções e dos sentimentos; o Corpo Mental (Eu) vai ser o corpo 

vibracional produtor dos pensamentos. No conjunto esses corpos são ligados e 

acoplados; apresentando uma interdependência que vai ser mais forte e 

intensificada vinda do corpo mais sutil, o Mental, para o mais material, o Físico.  

Um livro de Steiner lhe será muito importante: “Contribuições botânicas e 

comentários para a compreensão das palestras sobre Ciência do Espírito e Medicina 

“de Rudolf Steiner. Segundo os estudos sobre o envolvimento da obra de Beuys e a 

Antroposofia (HARLAN, 2011) informam que ele relerá essa obra por diversas vezes 

e, será através dela que definirá e construirá  a base da sua Teoria da Plasticidade.  

As leituras dos estudos de Steiner duram um período de vinte anos até que, o 

desenvolvimento e a exposição da sua teoria da plasticidade estejam apta a ser 

apresentada ao público. Entre leituras e releituras, o artista vai desenhando nos 

cantos dos livros, os esquemas e os conteúdos apreendidos. Não ficando satisfeito, 

vai acrescentando parte dessa produção (desenhos ilustrativos de textos de Steiner) 

em muitas obras de instalação (Arena) e de performances; utiliza também parte 

desses desenhos e gráficos em quadros negros durante suas exposições e 

conferências; acrescentando esse funcionamento corporal tanto visualmente junto a 

materialidade escolhida quanto nos dispositivos incorporados nas obras para 

provocar determinadas ações e reações junto ao público. Utiliza sua própria figura 

como elemento provocador de discussões sobre diversos assuntos em consonância 

com os lugares em que estão expostas. Mas a inserção desses conteúdos não fica 
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somente nos desenhos, mas sim na construção de objetos e esculturas, nas 

escolhas dos materiais como gordura, feltro, mel, na elaboração das instalações e 

atividades performativas que vão aos poucos dominando seu trabalho.  

Beuys e o cruzamento entre arte e vida 

Para se falar de Joseph Beuys(2) é necessário também mencionar um episódio 

ocorrido ainda na sua juventude1, de uma quase morte, ao qual foi-lhe 

extremamente importante para acionar um artista que veio a se transformar em 

Beuys: o artista pedagogo, pastor e curandeiro. Esse episódio envolvendo o artista 

responde ao questionamento sobre o porquê da presença da matéria primitiva, 

gordura, feltros, cera de abelha e gases, buscando evidenciar as questões 

intrínsecas, as potencialidades ali desenvolvidas.  

Com Beuys, os estudos de Mèredieu vão mencionar (MÈREDIEU, 1994) a arte e 

vida inteira num processo de envolvimento. A expansão e o alargamento envolveram 

não somente o que entendemos como arte, mas as questões políticas, econômicas, 

científicas. Segundo a autora, o artista se torna o que ele era no início dos tempos, 

um xamam, médico, taumaturgo. Por meio de sua obra que entenderemos o 

conceito de escultura social, mental e verbal onde ações, emoções, pensamentos e 

fala serão levados a categoria de esculturas, ou seja, esse professor escultor de 

uma escola alemã vai visualizar nessas categorias as nuanças e características que 

envolvem as questões plásticas (de tirar e colocar), de volume (de aumentar e 

diminuir) e de tons (intensificar). 

Nesse processo, o artista pode encontrar um percurso, “o homem deve encontrar e 

realizar o seu próprio caminho criativo”, (BORER, p. 23). Nesse momento, ele dá 

ensejo a uma abertura que o artista pode viver. Não somente ao que ele apreende, 

mas o que vem do seu mundo particular e interior, requerendo um nível de 

aprofundamento. A artista procura e frequentemente encontra um caminho próprio 

movido por seus desejos internos, manipuladas de uma maneira ou outra por algo 

vindo do externo. 

Os elementos escolhidos por ele não foram escolhidos por seus aspectos estéticos, 

mas em função de suas características e propriedades físicas e caloríficas. Tais 
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objetos se tornam vestígios de suas ações artísticas, “documentos, alguns extratos 

da vasta corrente energética que presidiu a apresentação da obra em ação” 

(MÈREDIEU, 1994). Em outros momentos, as obras são os resquícios de uma 

relação de conservação de energia, calorífica. Nesse caso, os materiais utilizados 

trarão propriedades e características de materiais condutores e de isolantes de 

energia.  

Mas o que seria a matéria elementar? Os estudos do autor (BORER, p. 26) vão 

salientar esse contexto definindo-o como “aquilo que subjaz” a cada matéria, que lhe 

é elementar, primitivo. Beuys passa a trabalhar constantemente com esse princípio 

Elemental existente nos materiais e que ele utiliza para indicar as três primeiras 

substâncias que compõem os corpos, aos quais nada poderá ser acrescentado 

(Enxofre, Sal e Mercúrio). 

 Podemos observar que o artista em questão não vai separar sua biografia de sua 

obra. Ele nos incita a nos tornar médiuns, seres capazes de não somente canalizar, 

mas de veicular energias que porventura nos perpassam. Não se pode separar a 

obra da vontade xamânica de estar perto do público, algo presente em Beuys.  

Beuys e o processo artístico da instalação/performance Arena e da instalação 

Bomba de mel 

O termo escultura social apreendido por Beuys está intrinsicamente relacionado com 

o conceito de performance, ou seja, uma ação artística realizada em determinado 

local onde o artista produziu sua instalação. Nesses lugares ele criava um ambiente 

de socialização, onde o artista se comunicava com o público através de palavras, de 

objetos, de imagens, diálogos. Fisicamente, a instalação/performance Arena (1972) 

constituiu de um agrupamento de quatrocentas fotografias de ações realizadas pelo 

artista, todas inseridas no espaço em molduras metálicas. Durante o processo 

artístico o artista alvejou os negativos e expôs ao sol, diluindo propositalmente os 

contrastes de preto e branco; as fotos sofreram interferências com furos, rasgos e 

insere elementos em cera ou/ ou em gordura (enxofre).  

Ao interferir no resultado final de cada fotografia, Beuys menciona que algo acontece 

após a captação da imagem e depois do tempo marcado pela foto. A fotografia é a 
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impressão do momento ocorrido, é índice.  Beuys vai incorporar esse contexto e vai 

além: mencionando que algo ocorre após esse momento captado pela câmara 

fotográfica. As imagens de suas ações reverberam e continuam a acontecer mesmo 

depois do término da ação, da lógica temporal apreendida (ROSENTHAL, 2011). 

 

 
Joseph Beuys 
Arena, 1972 

 

O processo artístico não termina aí, na espacialização dos objetos e esculturas. Ele 

se concluí com a participação do artista (performance) e do público. A obra 

realmente acontecia quando o público interagia como espectador ou como ativista; 

escrevendo, dialogando, ou seja, o corpo entrava com ações da mente, do 

emocional, da inteligência, da atividade física. Nesses momentos, o público era 

considerado um elemento multiplicador da sua obra. Finalizando, os vestígios 

demonstravam a passagem da obra, a passagem da vida, havendo a necessidade 
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de se conhecer as suas ideias para se entender a fisicalidade apresentada pela 

obra. Ele menciona: 

É por isso que a natureza da minha escultura não é fixa e acabada. 
Processos continuam na maioria deles: reações químicas, 
fermentações, mudanças de cores, decadência, secagem. Tudo está 
em um estado de mudança. (BEUYS, 2004, p. 9) 

O conjunto de corpos que o ser humano apresenta traz essa questão de rebatimento 

de energias provenientes das emoções e pensamentos produzidos pelos corpos 

mais sutis, Astral e Mental. Existe um contexto de acúmulo junto ao corpo físico que 

Beuys intensifica junto as imagens, numa metáfora do funcionamento corporal que 

acumula energias posteriores e não se finda com o tempo da ação impressa na foto, 

não morre. Na obra, a fotografia se recria com a participação metafórica, uma vez 

mais, dos elementos materiais usados frequentemente pelo artista. Ainda na obra, a 

participação verbal, emocional e mental do público eram elementos primordiais. 

Finalizando, o artista recita textos em meio aos documentos fotográficos no espaço. 

Sua performance busca símbolos positivos do passado alemão, revisita as palavras 

do um mártir do século XVIII: Anacharsis Cloots, herói guilhotinado por ter defendido 

Direitos Internacionais da Liberdade Humana. Aqui, passado e presente se unem, o 

artista retoma fatos da história alemã revitalizando aspectos positivos oriundos de 

outro contexto e atenuando a herança pesada deixada por ambas as guerras 

mundiais. Feridas que a sociedade alemã carrega e que ele tenta amenizar, 

cicatrizar. Tais ações/intensões serão vistas em várias outras obras de Beuys. No 

geral, encena uma nova história em meio a vestígios de um funcionamento como se 

mencionasse: podemos ser sempre melhores do que fomos um dia. Segundo 

Rosenthal (ROSENTHAL, 2011) o artista vai acentuar as cicatrizes e evidenciar uma 

cura através da arte, função pedagógica que vai assumir em sua obra. Eu 

acrescentaria, função transcendental advinda do funcionamento proposto ao público 

e seus corpos. 

A segunda obra a ser apresentada e discutida intitula-se Bomba de mel (1977) e foi 

apresentada na Documenta VI de Kassel na Alemanha durante um período de cem 

dias. Nesse período o artista e seus alunos iriam discutir um novo modelo de 
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sociedade, ou seja, a escultura social. A materialidade da obra foi inserida nas 

escadarias do Museu e ligadas a outro espaço que seria o centro de discussões, 

demonstrações, análises de livros e filmes da Universidade Livre Internacional. 

No processo artístico dessa obra, observamos a presença de dois materiais 

significativos e simbólicos: duas toneladas de mel e 100 gramas de margarina 

(enxofre). Ambos discutem o conceito de energia e de produção. Fora a grande 

quantidade que por si já traz uma significação, o mel é produzido pela colmeia, pelo 

trabalho incessante das abelhas. O mel concentra açúcar, por si só significa energia. 

As bombas (máquinas) são responsáveis pelo levar do material de um lugar ao outro 

remetendo as energias dispensadas nesse processo de conhecimento, de 

elaboração e de emissão mental.  

Insere a obra em dois espaços significativos, uma escadaria que remete ao 

movimento, a mobilidade e ao esforço individual e coletivo; e a um lugar de estudo, 

de concentração, de discussão e de busca de uma sociedade ideal. Nós podemos 

dizer que são dois lugares diferentes:  dispersadores e concentradores de energias. 

Ele acreditava que a reversão necessária da sociedade do momento em que vivia 

viria de uma ampliação do número de pessoas que compreendessem estas ideias. 

O Corpo Mental (EU), corpo mais sutil desse conjunto corporal aqui mencionado, 

está sempre produzindo pensamentos da mesma maneira que as abelhas produzem 

mel, automaticamente. Metaforicamente, o mel ligado a sala de estudos traz, entre 

outras, o significado que o mesmo deveria ocorrer com os pensamentos. Possibilitar 

uma forma segura de enriquecimento e equilíbrio possível aos corpos físico e mental 

existentes no ser humano. A ação de estudar, discutir ideias em conjunto, 

representa o motor e a nutrição para o Corpo Mental e que vai reverberar no plano 

físico; O funcionamento ideal de algo que está em constante movimento e que se 

liga reverberando em várias dimensões, inclusive o corpo físico. 

O objetivo de Beuys em ambas as obras seria a transformação, a passagem de 

energias em um mesmo ser, de um corpo ao outro trazendo harmonia ao conjunto, 

uma forma equilibrada de transformação social, no individual e no coletivo. Ele como 

o agente provocador de toda essa rede de transformação, combatendo assim “a 

alienação e a falta de criatividade na sociedade” (VICINI, 2005). 
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Instalação Bomba de mel, 1977 

 

Conclusão 

Evidentemente que percebemos outros assuntos em meio as obras apresentadas, 

poderíamos seguir muitos caminhos mas fomos acolhidos pelo interesse individual 

de aprofundar o conceito de corpo que permeia suas obras. A materialidade 

escolhida (enxofre, mercúrio e sal) simbolizam os conteúdos desejados trazendo em 

si mesma a ideia de energia estática, materializada para explicar o que se passa em 

dimensões mais rarefeitas, imateriais do universo: corpo astral e mental. Fala do 
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material para dar significações ao imaterial, tenta explicar os corpos que temos e 

que não percebemos para justificar um funcionamento perfeito dentro da sociedade 

que almeja. Para além disso, se investe ele mesmo como elemento concluinte dos 

seus próprios trabalhos, caso específico instalação performática Arena e Bomba de 

mel. Processos artísticos transformados em obra. 

No início do seu processo artístico, ele inclui toda a sua produção, textos externos, 

histórias de mitos e heróis, discussões, leituras, enfim todas as formas possíveis de 

comunicação. Nesse processo, usa a materialidade para sugerir outros corpos que 

paralelamente e similarmente funcionam como a gordura, o feltro, a margarina, o 

mel; usa de sua própria ação para indicar comportamentos ideais, provoca atitudes 

similares no público. As energias não estão somente paralisadas ou estáticas, elas 

vivem em movimento em outras dimensões corporais de nosso próprio corpo. 

Arte é comunicação, é transmissão. Uma trama de conteúdo (ecossistemas) se 

realiza visualmente, poeticamente e discursivamente. Em suas obras Beuys 

demonstra e, pedagogicamente ensina o que fazer com os corpos (Físico, Etérico, 

Astral e Mental). Ele mesmo vai ao ser doente e mostra como reagir, como se curar 

através da arte, mais precisamente com a criatividade na arte. Acreditava que o 

Homem era capaz de se reiniciar, movimentando tanto os elementos materiais 

quanto por meio de outros corpos mais rarefeitos, vestígios que deixa aparecer; e 

indica a existência de seres doentes e das possíveis formas de cura a serem 

adotadas. Tudo isso seria impossível sem o contato que teve junto as teorias 

esotéricas, em especial o que estudou junto a Antroposofia durante grande parte de 

sua vida, assuntos que sem remorso contrabandeou para dentro de suas esculturas 

sociais, exemplificando, materializando e vivenciando. 

 

 
Notas 
1 Esse estudo faz parte do projeto de pesquisa ‘Além dos corpos:  o processo artístico, processos extra cerebrais 
e ciência como matéria das instalações, vídeos e performances” em que dois artistas são inseridos como campo 
de estudo: Joseph Beuys e Lygia Clark.. A pesquisa se desenvolve ao longo dos quatro anos. As atividades 
mediúnicas desenvolvidas em vários grupos são analisadas, objetos são recolhidos, imagens são captadas. Tais 
elementos constituem a materialidade das obras em videoinstalações realizadas. 
 
2 No ano de 1944, Joseph Beuys sofre um acidente com a queda de um avião que pilotava. Durante dias fica 
inconsciente. Foi ajudado por tribos nômades de tártaros que utilizaram um procedimento medicinal com o uso 
de gordura e feltro. 
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