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“O linguajar e o emocionar juntos, ou seja, o conversar, 

passam a constituir o modo de viver. As características desse 

modo de viver nos processos de desenvolvimento se tornaram, 

então, parte do modo mesmo de ser, da ontogenia humana. 

Então nós somos animais dependentes de um viver no qual essas 

condições se deem – tanto do ponto de vista das relações como 

do ponto de vista da fisiologia. Nós temos uma fisiologia 

dependente do amor”. (MATURANA, 2014. p. 54) 

 

 

 

 

 

um homem com uma dor 

é muito mais elegante 
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andasse mais adiante 
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como se portasse medalhas 

uma coroa, um milhão de dólares 

ou coisa que os valha 

ópios, édens, analgésicos 

não me toquem nessa dor 

ela é tudo o que me sobra 

sofrer vai ser a minha última obra 
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RESUMO 

A presente monografia procura interpretar uma conferência filosófica que relaciona o 

direito da propriedade com a antropologia, num estudo sobre a vida e obra do artista 

alemão Joseph Beuys. Autor de sua própria biografia, Joseph Beuys fez de sua própria 

vida a obra de seu trabalho, seu conceito de revolução e de escultura social só são 

possíveis e plausíveis dada esta escolha de lançar mão de uma vida voltada para 

interesses pessoais, por uma trajetória de vida que se integra com o seu trabalho 

tornando-se ícone de seus conceitos. Focamos nosso estudo sobre a importância da 

propriedade para o secularismo ocidental e a modernidade, como o grande problema 

para a conquista da liberdade e da democracia direta propostas por Beuys, para este fim, 

a conferência da filósofa Monique David-Ménard ao relacionar a filosofia do direito de 

propriedade com as práticas escultóricas de povos não modernos nos permite o 

deslocamento necessário para compreender o papel decisivo da propriedade na 

constituição de nossas subjetividades e do arranjo social em que vivemos como um 

todo. 

Palavras-chave: Joseph Beuys, Escultura Social; Arte; Propriedade; Liberdade 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This monograph seeks to interpret a philosophical conference that links property right 

with anthropology in a study of the life and work of the German artist Joseph Beuys. 

Author of his own biography, Joseph Beuys has made of his own life the aim of his 

work, his concepts of revolution and social sculpture are only possible and plausible 

given this choice to give away a life dedicated to personal interests, in exchange for a 

trajectory of life that integrates with a trajectory of work by becoming icon of his own 

concepts. We focus our study on the importance of property for Western secularism and 

Modernity, as the great problem for the conquest of freedom and direct democracy 

proposed by Beuys, for this purpose, the conference of the philosopher Monique David-

Ménard in relating the philosophy of the property right with the sculptural practices of 

non-modern people allows us the necessary displacement to understand the decisive role 

of property in the constitution of our subjectivities and the social arrangement in which 

we live as a whole. 

 

Key-words: Joseph Beuys; Social Sculpture; Art; Property, Freedom   
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Introdução 

O padecer do ser-humano ainda está por se definir enquanto cognição, para 

dar ao conhecimento sua continuação se faz necessário um contínuo padecer
1
. 

(BEUYS, 2008, p. 83) 

O presente trabalho se dedica a discutir se processos artísticos promovem o 

engajamento do indivíduo na construção de si mesmo e da sociedade. Quando se coloca 

processos artísticos leia-se a arte como experiência processual em toda a complexidade 

das relações de tocar ou ser tocado pela matéria plástica seja da obra de arte, do 

pensamento ou da sociedade, seja ao gerar ou ao receber o pensamento plástico 

expresso pela arte. 

Parafraseando o arquiteto Rafael Cardoso no prefácio de seu livro Design para um 

mundo complexo, ler é um enorme desafio para nós pessoas viventes no século XXI, 

século do imediatismo, das curtas distâncias, em que a atividade da leitura se torna cada 

vez mais sintética e iconográfica. Quando não exercitamos a leitura do mundo, quando 

não elaboramos nossa escuta, a experiência da realidade perde a tridimensionalidade, se 

descomplexifica, se torna chata. É preciso padecer, se apaixonar, viver os impasses da 

experiência para reconhecer passagens para o saber. 

Curiosamente somos determinados pelo paradigma de que expressar emoções é uma 

tendência primitiva, desde Darwin, tanto num sentido evolutivo da espécie tal como 

concebido pelo naturalista britânico, do primata ao civilizado passando pelo selvagem, 

quanto na evolução da infância à idade adulta – idade da razão, ou em sua concepção de 

evolução entre gêneros, a emoção é vista como um impasse, uma impossibilidade. Para 

Kant o emocionar-se é tido como um “defeito da razão” ou uma “doença da alma”. No 

entanto podemos superar essa negação da emoção e aprender com Hegel que 

compreende a emoção já não por uma noção negativa, mas “devolve ao pathos sua 

dignidade diante do logos e, até mesmo, como ele ousa dizer, seu "privilégio" (DIDI-

HUBERMAN, 2016). 

Joseph Beuys defende com sua obra a importância da emoção, da intuição para os 

processos científicos, assim como a necessidade de compreender o mundo por outras 

chaves que aquela puramente analítica e racional. Ele compreende a energia criativa 

como alternativa à hegemonia da racionalidade no mundo moderno. Vivemos sob a 

                                                           
1
 Tradução minha 
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égide de uma racionalidade restrita, inconsciente, imposta, unilateral e alienada pela 

propriedade, onde não há espaço para a criatividade. A importância da propriedade em 

nossas vidas e identidades, coletivas e individuais, ganhou uma dimensão tão 

constitutiva que fica difícil pensar nos caminhos para uma autonomia da criatividade e 

da razão no plano político. Como é possível ainda ser criativo no mundo da 

reprodutibilidade biotécnica? 

Esta monografia é mais um apontamento para estudos que quero empreender, sobre 

temas nos quais gostaria de me aprofundar. Como mergulhar em esferas mais e mais 

profundas da experiência? Como escrever sobre arte, ser arte, colher e plantar arte 

enquanto ciência e política? Estas perguntas nascem quando me debruço sobre a 

vida/obra de Joseph Beuys. Um artista que abriu mão de uma identidade pessoal por 

uma identidade social, com o intuito de pesquisar as possibilidades do Sujeito 

(TISDALL, 1979) no mundo moderno para além daquelas que nos são impostas pelos 

sistemas de identificação social e pessoal. Quando Beuys identifica as origens da nossa 

concepção de liberdade individual que nos aparta do social, ele abre mão de uma ação 

pessoal de organização das coisas no ambiente por uma constante da ação social. Ele 

não só teoriza uma plástica social, mas a incorpora em sua própria vida. Se a revolução 

somos nós e todos somos artistas, ele faz de si mesmo a revolução/evolução constante 

numa forma muito original de arte, um Sujeito que nunca não é artista, uma 

ação/pensamento/intuição que nunca não é plástica e revolucionária e está em constante 

evolução entendida como sinônimo de revolução. 

É difícil lidar com essa radicalização, principalmente por Beuys não negar a 

racionalidade e o pensamento científico, mas os complexificar pela arte. Beuys nunca 

descomplexifica suas teorias, pelo contrário, está sempre disposto a desenhar seu 

pensamento plástico de modo integral, como se dotado de uma fonte de energia 

eternamente renovável que é a criatividade. A criatividade é para Beuys a chave para 

liberdade, mas para exercê-la plenamente o sujeito precisa conhecer a complexidade do 

mundo social que o constitui e que o envolve. 

Hoje no início do ano de 2018 no Brasil e no mundo vivemos gigantes ondas 

reacionárias de expansão neoliberal não democrática e homogênea, combinadas com a 

dominação das identidades e criatividades pessoais por meio de tecnologias cada vez 

mais incorporadas às relações pessoais e sociais. Mas as tecnologias sempre moldaram a 
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sociedade, a tecnologia é o gesto congelado, segundo Simondon (apud RENNÓ, 2015). 

À medida que o sujeito faz uso de uma tecnologia para moldar sua realidade ele também 

está sendo moldado por ela, mas vivemos um movimento autoritário das tecnologias, 

em que ao passo que as tecnologias ampliam as capacidades de cognição e percepção do 

mundo, elas também alienam o sujeito por meio das relações de propriedade. Ao mesmo 

tempo somos cada vez mais integrados física e psiquicamente ao aparato técnico que é 

cada vez mais alienante. Se as tecnologias são cada vez mais proprietárias, e utilizadas 

de maneira generalizada e global, isso faz com que a humanidade esteja cada vez mais 

se homogeneizando pela técnica que se baseia numa única forma racional. 

Em uma muito lúcida conversa entre Joseph Beuys, Jannis Kounellis, Anselm Kiefer e 

Enzo Cucchi, em outubro de 1985, publicada na revista FlashArt em maio de 1986, os 

quatro artistas observam e preconizam a radicalização que vivemos hoje, nas vidas em 

apartamentos cheios de mobílias e maquinarias que se tornou um modo de vida 

excessivamente nômade, característico de uma cultura do descartável. Beuys atesta que 

as pessoas são miseráveis em seus apartamentos uma vez que a maneira como se vive é 

uma importante e elementar expressão de sentido artístico da pessoa. “O sentido estético 

hoje está distorcido como nunca na história” (BEUYS, 1986, p.37). O tema desta 

conversa é o papel da arte na sociedade capitalista de redespertar a capacidade estética 

das pessoas adormecida pelos produtos sem memória, descartáveis. Os quatro debatem 

sobre a construção de uma catedral conceitual no sentido de recentralizar o papel da 

cultura na vida das pessoas. A principal conexão entre os quatros artistas é a de que 

todos são criadores de dispositivos que lembram as pessoas de alguma coisa: Beuys, da 

importância da ação de cada pessoa, Cucchi, das raízes da humanidade, Kounellis dos 

sentimentos profundamente assentados nas pessoas e Kiefer de que fragmentos outrora 

compunham peças integrais. Neste sentido vamos observar na obra e vida de Joseph 

Beuys a relevância dada a estados de liminaridade, o que enfatiza uma percepção do 

permanente estado de transformação que é a vida, a sociedade, o pensamento, a arte. 

Assim como tudo o que vive, a memória permanece viva enquanto permanece em 

transformação. As dinâmicas de transformação, centrais na obra plástica de Beuys, 

serão nossas guias para tentar ler este artista. 

Na década de 1980 Beuys já apontava para o desequilíbrio do organismo social 

controlado pela esfera econômica com uma lucidez quase vidente. Nesse sentido 

procuraremos relacionar temas trabalhados de maneira transdisciplinar por intelectuais 
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do convênio internacional de programas de Teoria Crítica com a Escultura Social 

praticada por Joseph Beuys. Para isso vamos fazer uma leitura da conferência
2
 da 

filósofa francesa Monique David-Ménard na qual ela relaciona o animismo do 

inconsciente em Freud com a filosofia do direito em Hegel e a escultura malagan da 

Nova Irlanda na Papua Nova Guiné descrita por Marilyn Strathern num paralelo com a 

propriedade intelectual como uma ação que reorganiza as capacidades sociais dentro de 

uma sociedade quando do falecimento de uma pessoa. David-Ménard fala de um 

animismo da propriedade, para tocar nos aspectos irracionais das disputas políticas na 

sociedade moderna ocidental. 

A importância de trazer este texto da filosofa francesa é a sua atualidade, e como 

dialoga com o pensamento de Joseph Beuys e sua concepção de escultura social. Beuys 

procurava tratar das origens do individualismo no ocidente e da liberdade entendida 

enquanto propriedade, ele remonta às origens do ocidente e também do cristianismo 

para mostrar como se deu a centralização no direito individual e o esquecimento do 

coletivo. Com isso a especialização das artes e sua clausura nas academias e museus 

foram consequências diretas, assim como a hierarquização da religião, da saúde e da 

educação foram tomados enquanto serviços, o que corrobora para a perda da autonomia 

do sujeito em seu coletivo social. Paralelamente Ménard apresenta em sua interpretação 

de Hegel que o direito da propriedade pressupõe uma alienação da vontade que se 

define ao negar a si mesma e ao se realizar nas coisas. A vontade alienada do sujeito que 

se identifica com o objeto e atribui sua identidade a coisas é o que a filósofa irá chamar 

de animismo da propriedade. Segundo a filósofa as forças presentes em tais relações 

configuram a irracionalidade das disputas no campo da política. Esta irracionalidade 

convém ao domínio econômico do organismo social e era justamente o principal 

atributo a ser combatido pelas práticas artísticas de Joseph Beuys, cuja pergunta então 

passa a ser: como inverter este processo de alienação da vontade em relação ao 

animismo da propriedade? 

Ao mesmo tempo, a culminância do texto de David-Ménard é um paralelismo com o 

estudo antropológico de práticas esculturais que tem por função organizar a sociedade, 

uma sociedade que ao se conceber não distingue técnica de natureza nem de cultura. 

Com isto encontramos um perfeito contraexemplo que enriquece a argumentação da 

                                                           
2
 Seminário Os Fins da Democracia realizado numa parceria entre o Convênio Internacional dos 

Programas de Teoria Crítica, a Universidade de São Paulo e o Sesc São Paulo em novembro de 2017. 
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escultura social de Beuys e ao mesmo tempo conversa com as pesquisas estéticas da 

escultura ocidental nas vanguardas do começo do século XX. 

 

O animismo da propriedade 

No presente capítulo, buscamos tocar nas origens das questões políticas e filosóficas 

que traduzem nossa sociedade, a partir de uma tradução comentada da palestra da 

filósofa Monique David-Ménard. A autora francesa nos apresenta um ensaio sobre as 

forças irracionais das disputas políticas, relativizando a ideia de que o campo da política 

pertence ao domínio da ação racional puramente. Ela propõe então debater a dimensão 

irracional – ou selvagem – da política num ensaio no qual ela se debruça sobre o papel 

da propriedade na sociedade moderna. 

Ao considerar a propriedade enquanto uma instituição na qual coexistem uma dimensão 

subjetiva e uma dimensão sócio-política a autora nos proporciona o deslocamento 

necessário para abordar as forças reais que, veladas sob o argumento da razão, 

constituem nossa sociedade. Para tal, ela põe a pergunta: se a sagrada instituição da 

propriedade for tocada, o que muda em nossa sociedade? Ao introduzir esta questão a 

filósofa está tocando num problema constitutivo fundamental da sociedade ocidental 

moderna, como descrito pelo antropólogo Talal Asad: 

O sujeito na sociedade moderna ocidental neoliberal se define pela 

propriedade, as leis que protegem o indivíduo são leis que protegem aquilo 

que é sua propriedade, incluindo seu corpo. (...) Liberdade é então tomada 

como uma forma inalienável de propriedade, uma capacidade que todas as 

pessoas individualmente possuem num estado de natureza, enraizado no 

corpo vivo. (ASAD, 2009, p. 28) 

Para tratar desta instituição David-Ménard desloca o problema tradicional da 

propriedade como meio de produção e como propriedade privada, insuficientes para 

analisar a dimensão selvagem – como ela chama – da nossa vida social e subjetiva. A 

autora se pergunta – e neste momento, assistindo a sua palestra, imediatamente 

identifiquei seu argumento com o de Joseph Beuys – “será que não temos uma 

concepção por demasiado estreita e racionalista das disputas políticas?” então ela lança 

seu olhar sobre uma camada anímica da existência sócio-política por três formulações: a 

primeira é a filosofia do direito abstrato de Hegel, a segunda o animismo do 

inconsciente de Freud e por fim uma comparação feita pela antropóloga britânica 
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Marilyn Strathern, entre o papel das esculturas malagans na Nova Irlanda da Papua 

Nova Guiné e o direito de patentes e propriedade intelectual na sociedade moderna. As 

questões levantadas pela filósofa são “como as lutas políticas na democracia trazem 

para o jogo político componentes das relações sociais?” e “como levar isto em conta 

numa perspectiva emancipatória?”. 

Beuys critica o materialismo que restringe a importância dada ao pensamento e à 

criatividade a um patamar de superestrutura a ser transformada como consequência e 

não como mobilizadora da revolução. Este materialismo lido analiticamente privilegiava 

as forças revolucionárias a serem despertas na esfera da produção (infraestrutura), 

negligenciando os cuidados sobre as formas do pensamento, da linguagem, da 

subjetividade, o que podia ser pertinente ao tempo de Marx, mas que já não 

contemplava a complexidade da sociedade moderna da segunda metade do século XX. 

Guattari e Rolnik apresentam com clareza o quanto a esfera da ideologia, ou da 

produção de subjetividade na realidade capitalística é inerente à produção material. 

Todas as informações que nos chegam pela linguagem, pela família, pelos 

equipamentos que nos rodeiam são partes de sistemas de conexão entre as grandes 

máquinas produtivas e de controle social e as instâncias psíquicas que definem nossa 

maneira de perceber o mundo. 

A produção de subjetividade encontra-se, e com um peso cada vez maior, no 

seio daquilo que Marx chama de infra-estrutura produtiva. Isso é muito fácil 

de verificar. Quando uma potência como os EUA quer implantar suas 

possibilidades de expansão econômica num país do Terceiro Mundo, ela 

começa, antes de mais nada, a trabalhar os processos de subjetivação. Sem 

um trabalho de formação prévia das forças produtivas e das forças de 

consumo, sem um trabalho de todos os meios de semiotização, econômica, 

comercial, industrial, as realidades sociais locais não poderão ser controladas. 

(GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 28) 

Quando Beuys chamava a ação revolucionária para a libertação pessoal por meio da 

criatividade, acusando a estreiteza do pensamento na centralidade dada à razão e à 

análise, na materialidade da ciência e do conhecimento científico tal como foi 

concebido no ocidente secular, ele propunha uma libertação de modos de pensar e de 

sentir, e que essa libertação vinha da tomada de consciência sobre o quanto cada pessoa 

é criadora de sua realidade, criativamente organizando seu ambiente. A partir desta 

tomada de consciência que não se dá puramente por meios racionais, é que a liberdade 

pode ser alcançada em constantes revoluções. 
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Nossa primeira atividade enquanto seres-humanos é a de organizar o nosso 

ambiente, de uma maneira pessoal e de uma maneira social, o que sugere que, 

o que deve ter se perdido na vida moderna é a intensidade com que sentimos 

a matéria em nosso ambiente. O que também se perdeu foi a motivação para 

se atribuir mais do que valores pessoais para o material, a matéria com a qual 

vivemos (TISDALL, 1974
3
). 

A base filosófica para a escultura social de Beuys estaria relacionada ao tema da energia 

da matéria imbuída da vontade de organizar um plano social maior e rejeitar o que é 

puramente pessoal. Como David-Ménard se propõe a lançar luz sobre os aspectos 

irracionais das instituições que constituem a sociedade, sua reflexão nos trará elementos 

filosóficos e políticos que reforçam as teorias sociais de Beuys trazidas a público mais 

de quarenta anos antes. 

A propriedade para Hegel coloca em relação vontades e coisas. É curioso o fato de 

tratar-se de uma relação social fundada metafisicamente sobre o inanimado. Segundo 

Hegel as “coisas mediam as relações sociais e, em particular, a violência destas 

relações” (DAVID-MÉNARD, 2017). Ser o dono de uma propriedade é afirmar que 

uma coisa é minha e o ato paradoxal da vontade para com as coisas na instituição da 

propriedade é um caso de alienação da vontade e animismo da propriedade. 

A iniciativa da vontade é definida ao negar a si mesma e esta liberdade 

encontra, graças a isto, materialidade e limites, de maneira que a vontade se 

realiza e nega a si mesma por meio das coisas. É esta afirmada identidade 

com a coisa metafisicamente diferente de si que soa como animismo (...) 

porque a vontade a habita em algum lugar (DAVID-MÉNARD, 2017).  

Hegel distingue pertencimento, ou seja, o fato de estar estabelecido em algum lugar, da 

propriedade propriamente dita e do tomar posse. Propriedade, Eigentum, é o ato jurídico 

que estabelece uma relação exclusiva entre vontade e coisa. Etimologicamente 

propriedade tem que ver com identidade, uma vez que o termo alemão Eigen é uma 

palavra que designa identidade. Segundo a filósofa a polissemia deste termo é evocada 

por Hegel, Eigen característica, Eigentum, Eigentumlichkeit no sentido de qualidade 

específica, singularidade. Tomar posse é o ato de tornar algo próprio ao fazer uso de 

algo do qual se é dono juridicamente. E segundo Hegel este é o momento do direito 

(DAVID-MÉNARD, 2017). Os limites colocados à vontade pelas coisas determinam 

                                                           
3 Caroline Tisdall, from the DVD: John Halpern, "Joseph Beuys - Transformer" Disc 2 Archives 

Film 1988, In: https://www.youtube.com/watch?v=HFgSUby6gsA (acessado em 28/01/2018) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HFgSUby6gsA
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que não é tudo que está a disposição para se tornar propriedade de alguém, assim como 

que pode haver bens que não pertencem exclusivamente a um dono. 

É o que se passa com o trabalho de artistas e escritores. Suas famílias os querem reduzir 

a propriedade privada, mas eles se tornam de domínio público, seu conteúdo se torna 

universal e deixa de ter o caráter limitado da coisa. A leitura que David-Ménard faz de 

Hegel se concentra na colocação de limites ao direito de propriedade, o que não 

significa que a propriedade intelectual não exista, mas que ela sempre falha 

parcialmente, e isto se manifesta regularmente em conflitos nas questões de herança 

destes trabalhos. 

Quando Beuys afirma que todo ser-humano é artista, ele reivindica o animismo da 

vontade através da arte, a primazia da vontade criativa sobre a materialidade dos 

objetos, da energia sobre a razão. Ou seja, não seria a impecabilidade técnica nem o 

valor material do trabalho de arte que deveriam nomear e valorizar a arte, tais 

procedimentos afastam a prática artística de sua apreciação. Mas as possibilidades da 

criatividade e do pensamento e sua circulação sob a perspectiva de que todos somos 

artistas, adiantando uma atitude emancipatória em relação às mídias e à aceleração da 

difusão de informações, muito antes da tomada hegemônica das tecnologias cibernéticas 

sobre as relações sociais, políticas, culturais, mas também econômicas, biológicas, 

geográficas etc. 

Monique David-Ménard chama atenção para o paradoxo existente na equação 

estabelecida por Hegel entre vontade e coisa, a matéria inanimada da coisa é posta como 

heterogênea ao espírito que vem a ser seu possuidor. E passa então a qualificar o direito 

abstrato como animista, fazendo um uso bastante particular do termo. Animismo se 

define tradicionalmente como a atribuição de alma a plantas, animais e objetos 

inanimados como, por exemplo, no totemismo. Em sua talvez mais conhecida 

performance Coyote: I like America and America likes me Beuys trabalha com as forças 

que ele conheceu em sua primeira viagem aos Estados Unidos, meses antes, quando 

durante dez dias lecionou em três universidades. 

“[...] a criatividade não é monopólio das artes. Quando eu digo que toda 

pessoa é um artista eu quero dizer que cada um pode cultivar a artisticidade 

tanto na pintura como na música, na técnica, na cura de doenças, na 

economia ou em qualquer outro domínio. A nossa ideia cultural é muitas 

vezes redutora. O dilema dos museus e das instituições culturais é que 

limitam o campo da arte, isolando-a numa torre de marfim. O nosso conceito 
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de arte deve ser universal, terá que ter uma natureza interdisciplinar com um 

conceito novo de arte e ciência [...]." (Joseph Beuys, 1979 - entrevista com 

Franz Hak). 

Beuys não estava ali para dar aulas para artistas, não chegou aos Estados Unidos para 

falar para uma classe, de críticos e curadores, mas para aprender sobre o que constitui 

esse povo americano, enquanto isso, os estudantes americanos eram ferozes em suas 

colocações, como coiotes, mas não tratavam diretamente da política externa de seu país, 

nem tão pouco de possíveis identidades ameríndias que os constituíam em sua origem. 

Beuys então, sem pisar em solo norte americano, passou horas durante três dias 

trancado numa sala da René Block Gallery em Nova Iorque recebendo as edições de 

New York Times, envolto em feltro e com uma bengala para dialogar com um animal 

de poder para os povos originais daquela terra, ampliando as possibilidades 

comunicacionais que ele havia experimentado em sua primeira viagem. 

Monique David-Ménard faz referência ao significado que Philppe Descola a partir de 

Eduardo Viveiros de Castro, dá ao animismo como modo de identificação, ou seja, uma 

dada relação que não se pauta a princípio pela distinção entre natureza e cultura, o 

animismo que assim se define estabelece uma identidade na interioridade entre humanos 

e não-humanos e uma não-identidade na fisicalidade, ou seja, nos corpos, Viveiros de 

Castro define esse modo de identificação a partir do perspectivismo ameríndio. Para o 

pensamento ocidental a atribuição de alma a um corpo é condicional, como bem foi 

imposto pela igreja católica em suas expedições coloniais ao dar-se o poder de 

determinar quem tem ou não uma alma. 

Para os não-modernos a questão não é colocada nestes termos, corpos nada mais são 

que evidência em suas realidades. Por isso o encontro dos corpos é um segredo que 

persiste através da vida e que Viveiros de Castro chama de metafísica canibal, que tem 

que ver com estes encontros múltiplos e muito sutis entre corpos que não estão em 

evidência em suas realidades. A questão da atribuição de alma ao ser não é posta como 

uma crença à qual uma pessoa possa aderir, ou que possa adotar. Nem tão pouco o caso 

de um sistema classificatório como a mente selvagem em Lévi-Straus, que ainda 

pressupõe a validade de uma distinção entre natureza e cultura. “O animismo é um 

pensamento estruturado que dá uma forma à existência num esquema geral que é 

independente das nossas categorias” (DAVID-MÉNARD, 2017). O ponto em comum 

que a autora estabelece entre o direito abstrato em Hegel e o animismo como definido 
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por Viveiros de Castro e Descola é que estes modos de identificação não são crenças 

nem sistemas classificatórios, são da ordem da estrutura do pensamento, da metafísica. 

 (...) Eu tenho a convicção de que hoje as artes visuais estão passando por 

uma revolução que se estende para além da atividade mental humana, e é 

claro também além das ações já existentes na arte clássica, no teatro, na opera 

e na dança disponíveis. (...) A ação é nela e fora dela (...) algo (...) que remete 

ao nascimento e que se derrama para depois da morte. (BEUYS, 2009, p. 35) 

“Fechado no ser, será necessário sempre sair dele. Mal saído do ser será preciso sempre 

voltar a ele. Assim, no ser tudo é circuito, tudo é rodeio, discurso, tudo é uma romaria, 

tudo é refrão de estrofes sem fim” (BACHELARD, 1988, p. 248-9.) E se voltarmos a 

teoria que Joseph Beuys construía em meados da década de 1970 e sua ênfase no 

problema do conhecimento para a sociedade moderna ocidental, quando ele aponta o 

quanto o conhecimento no ocidente, em seu sentido cartesiano: 

foi pouco a pouco se restringindo. O conceito ocidental de ciência foi se 

concentrando no máximo rigor da análise e na máxima observância das leis 

naturais, até adquirir um caráter de extrema especificidade. Na prática, o que 

restou de uma concepção abrangente, global de ciência foi somente o estudo 

dos fenômenos referentes à matéria e às leis naturais. (BEUYS, 2017, p. 308) 

O artista alemão está apontando para esta inviabilidade da ciência ocidental de se 

confrontar com o não conhecível, não explicável, aquilo que apenas por identificação se 

pode acessar, ou seja, pela subjetividade, que é excluída da objetividade científica. No 

entanto “assumir a humanização do objeto em algum nível é parte do processo científico 

e pode, inclusive, ajudar a compreensão do objeto estudado. A subjetividade deve ser 

considerada como parte do método científico e não somente do artístico” (RENNÓ, 

2015, p. 93). 

Os objetos descritos por Marilyn Strathern chamados malagans condensam grandes e 

complexos rituais de luto. A transmissão de bens e de capacidades daqueles que 

partiram da vida na terra e a invenção de uma nova relação social no grupo, aquela que 

pretende viabilizar um caminho para que a pessoa falecida se transforme em ancestral. 

Na Nova Irlanda, a pessoa não se torna imediatamente um ancestral, há um processo 

para fazer um ancestral da pessoa que partiu. Marylin Strathern desenvolve uma 

equivalência entre esse processo de transmissão e o nosso direito de propriedade. Este 

não sincronismo, este atraso entre o ser e o ter. Essas estátuas, ou, essas máscaras que 

para nós aparentam como composições, servem, em primeiro lugar, para dar um corpo 

àquele que acaba de partir. 
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Quando o membro de um grupo morre, a ele precisa ser dado um corpo ou, 

como eles dizem, uma pele, para que ele se torne o ancestral de outros corpos 

ali presentes, que herdarão suas capacidades, bens e talentos. Tal máscara, 

por exemplo, possui uma aparência de uma cabeça, em geral, mas, sobre a 

qual são colocadas inúmeras pequenas esculturas de serpentes, pássaros, 

peixes ou asas de um papagaio. (DAVID-MÉNARD, 2017) 

Para Marylin Strathern, a importância está em não haver uma distinção clara entre o que 

é fundo e o que é figura, de modo que o nosso sentido de espacialidade fica conturbado. 

Este é um ponto importante, ao subverter as distinções de profundidade e superfície 

assim como a distinção entre interior e exterior, ambas as quais moldam a nossa 

concepção de espaço. Tal característica visual perturbadora, de acordo com Strathern, 

requer uma concepção habitual que escapa à nossa distinção entre mente e natureza, 

assim como a nossa pretensiosa convicção de que dominamos nossas tecnologias e 

conhecimentos. Nós ocidentais de fato nos cremos superiores e num embate contra a 

natureza e temos convicção de que nossas tecnologias fortalecem esta nossa posição. O 

direito de propriedade sanciona este posicionamento ao nos levar a crer numa política 

de patentes calcada sobre a distinção entre tecnologia e sociedade, tecnologia e 

natureza. 

A natureza entre os ameríndios é o que não pode ser patenteada. Strathern escreve em 

1992, se preparando para a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) que 

aconteceu na Papua Nova Guiné, sobre o problema de introduzir estas separações entre 

sociedade e tecnologia e natureza para as sociedades que não fazem estas distinções, 

importantes para reduzir os impactos de se inserirem no universo do direito da 

propriedade como menos livres, menos possuidores, mas delicado por tocar na sutileza 

destas relações que nascem destas práticas, uma invenção que nos diz que nosso 

ancestral nos habita tanto quanto nós os sucedemos quando preparamos um corpo ou 

uma pele para eles. As várias convenções neste momento vinham empreender numa 

tentativa de equilibrar as diferenças entre os países ricos em recursos genéticos, 

geralmente carentes em tecnologia de ponta, com aqueles tecnologicamente mais 

avançados carentes de riqueza em recursos genéticos. Mas falhavam em generalizar as 

ciências tradicionais pela lente da razão ocidental, uma cultura que “dominada pelas 

ideias de propriedade só pode imaginar a ausência dessas ideias sob determinadas 

formas”. (STRATHERN, 2014 p. 413) 
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A técnica da fabricação do malagan desafia igualmente nossa concepção de tempo, por 

um lado, pode levar muitos anos até que alguém reclame o direito de dar continuidade 

àquilo que a pessoa falecida foi ou fez, materializar isto, que os liga a esta morte por 

meio da invenção de uma estátua. Por outro lado, esta técnica é também uma instituição 

que nós qualificamos como cultural. Aqueles que aspiram à sucessão não estão 

sozinhos, eles apelam a uma escultura pela qual expressam a ideia daquilo que os liga 

ao ente que ainda não é seu ancestral. É o artista que dá forma a sua ideia. Finalmente, 

quando do momento da transmutação das capacidades do falecido, contidas no objeto 

fabricado é paradoxal quando comparada aos nossos costumes modernos, já que o 

malagan não é construído para durar, mas para ser destruído, contrariamente a nossos 

objetos técnicos. Quando a máscara reuniu em si todas as capacidades do morto, e elas 

são transferidas para outro membro do grupo, quando este objeto cumpre sua função, 

ele é destruído. Strathern chama atenção para a graça de que o habitante da Nova 

Irlanda rapidamente aprendeu a maneira de abandonar os malagans que é a de vendê-los 

para europeus e americanos, que posteriormente os exibem em museus. Então nós 

vemos os malagans, mas os neoirlandeses os destroem. (DAVID-MÉNARD, 2017) 

Neoirlandeses não herdam as distinções entre interior e exterior, mas fazem um uso 

completamente outro daquele que fazemos com nossas técnicas e direitos de herança, 

então a concepção de espaço, de tempo, de propriedade e de concepção da subjetividade 

e identidade andam juntas é o que Marylin Strathern demonstra. E ela pergunta “o que 

seria então tão distintivo na função deste poder de herança que precisa ser colocado num 

corpo antes de poder ser liberado?”. E já que a exterioridade não é nada menos natural, 

a antropóloga coloca a mesma questão aos modernos e não modernos: “como nós nos 

separamos daquilo que produzimos?”. Se a vida é o processo da arte e a arte é o 

processo da vida, talvez o que falte na vida moderna seja um sentido de totalidade nas 

relações. A maneira como vivemos fisicamente, a maneira como pensamos, a maneira 

como sentimos podem ser integrados, como se observa no caso dos malagans. Nós não 

existimos apenas enquanto seres materiais, e também não existimos apenas enquanto 

espírito afetivo. No que diz respeito a Beuys, a base de sua filosofia é a de unir o 

aspecto material, racional ao criativo, energético, numa forma mais elaborada do 

materialismo. Quando se aceita a ideia de que todo ser humano é um artista, então o que 

há de mais importante na vida é como organizamos as coisas, materiais, espirituais etc. 
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No que concerne à arte, apenas imagens misteriosas deveriam ser criadas, de 

modo a engajar todos os aspectos da natureza humana: o intelecto, que 

trabalha a partir de esquemas analíticos, os sentidos, o poder das emoções e 

assim por diante. Só então se evidencia que o fenômeno, assim como ele se 

deu, teve uma justificação por si mesmo, sua própria raison d'être, e que sua 

forma específica era a resposta correta para os problemas de seu tempo. 

(BEUYS, 2009, p. 52) 

Os neoirlandeses materializam um novo corpo provisório para esta pessoa e o 

abandonam assim que ele cumpre seu propósito de redefinição de capacidades sociais. 

Existe uma irracionalidade da razão. Os malagans não são menos racionais que o direito 

de propriedade. De que maneira a instituição dos malagans na Nova Irlanda desafiam as 

distinções entre público, privado, espaço, tempo, identidade? O que é realmente 

interessante é o exemplo destes rituais de luto em que a repartição de novas capacidades 

sociais não isola os indivíduos como em nossas prática e ideologia democráticas. Os 

debates em torno da apropriação pública e privada dos meios de produção deixam 

possibilidades sem precedentes para colocar em relação as coisas e a socialidade da 

relação. Segundo Beuys existe um ponto de criação do tempo, tempo que no nosso uso é 

concebido em sua fisicalidade, por exemplo, o tempo de relógio, que existe em sua 

medida pré-concebida. É lógico que a física tenha reconhecido que tempo e espaço são 

um contínuo, mas nosso conceito de espaço também é pré-estabelecido e tomado em sua 

corporeidade, “eu tento, por assim dizer, voltar no tempo, tornar visível o tempo, como 

a fonte de um inchaço de um ponto de criação que não está na terra” (BEUYS, 2009, p. 

29). 

 

Metodologia Visual 

Neste capítulo tenho a intenção de experimentar o uso da imagem no trabalho 

acadêmico não como tautologia do texto verbal, mas na sua potência narrativa. A seguir 

reúno imagens numa formulação teórica a ser lida diretamente por meio das imagens, 

sem legendas ou parágrafos textuais como referência. Propondo com isto também 

alargar nossas formas de racionalidade para a observação de objetos de estudo. O que 

virá a seguir será um estudo imagético de caminhos esculturais em convergência com 

atos públicos e sociais, com discursos e narrativas plásticas e políticas com as quais 

atribuo ao artista alemão Joseph Beuys, suas principais características enquanto figura 

social da história da arte contemporânea. 
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A escultura social 

Esta, a mais moderna disciplina artística - escultura social/arquitetura social - 

só alcançará sua fruição quando toda e qualquer pessoa viva se tornar um 

criador, um escultor, um arquiteto do organismo social. (...) apenas então a 

democracia se realizará completamente. Somente uma concepção de arte 

revolucionária a tal grau poderá se transformar numa força política produtiva, 

que passa por todas as pessoas e que molda a história. (BEUYS, 1992, p. 

903) 

Joseph Beuys nos anos 1970 apontava para a qualidade excessivamente racional, 

positivista, analítica e materialista da ciência e do pensamento ocidental, como as 

qualidades que impediam a autonomia da arte enquanto forma de conhecimento assim 

como das religiões e demais formas metafísicas e espirituais. Neste apontamento o 

artista questionava a liberdade que, trazida pela revolução burguesa, um dia concedeu a 

um maior número de pessoas a possibilidade de participar dos processos criativos, mas 

que se voltava já naquele momento contra a própria sociedade que já não era livre por 

estar envolta em mercadorias e falsas possibilidades de escolha dentro do âmbito da 

propriedade e da ciência positivista. 

Para o artista alemão, a razão tende a limitar a energia criativa e a impedir que haja 

transgressões à racionalidade que a constitui. Ele argumenta que, embora a razão 

científica deva muito à “energia criativa”, o foco no racionalismo e no positivismo 

muitas vezes leva a inibir ou mesmo sufocar a energia – isto é, aquilo que realmente 

viabiliza a ciência. A razão, por ser limitada pela racionalidade, paradoxalmente se 

dirige contra os mesmos ideais que persegue: pensamento, liberdade e salvação. Beuys 

também propõe uma ruptura com o dualismo entre razão e energia numa espécie de 

casamento (harmonioso) dos dois “opostos” sob a forma da “escultura dotada de 

energia”, que ele entende como modelo para a redenção da humanidade, e através de um 

“plano energético” no qual são relacionados os esforços empregados para a 

transformação social e material. Beuys localiza “todas as divindades no peito do ser-

humano” e reconhece essa mesma interioridade como origem ao mesmo tempo da 

escravidão e da salvação. Para Beuys, a salvação reside na energia da criatividade 

individual, uma energia que depende do reconhecimento de maneira geral de que todo 

ser humano um artista é. 

A elaboração de um plano de utopia, desenvolvido a partir dos princípios da escultura, 

para transformar a sociedade, apesar de seu inerente universalismo, ficaram 
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relativamente confinados no mundo da arte até o começo dos anos 1970’. Joseph Beuys 

começou a apresentar seu ativismo “politico” em 1967, com a fundação do “Partido 

Alemão dos Estudantes”, mas foi apenas a partir de 1971, com a expansão de suas 

atividades para além da Academia, com o estabelecimento do "Escritório para a 

Democracia Direta por Plebiscito" na Andreasstraße em Düsseldorf, e com sua 

apresentação ao público em uma audiência um ano depois na documenta 5, que a 

escultura social passou a ser percebida na sociedade, mesmo que com acusações de 

charlatanismo a Beuys por parte de seus críticos. (NICHOLS, 2009, p.) Pela primeira 

vez em 1973, a ideia da escultura social foi publicada no manifesto com o título “Eu 

Pesquiso o Caráter do Campo” como parte de uma exposição que visava explicitamente 

a “Arte como Luta Política” como o método até então não encontrado que supria os 

meios necessários, os meios sociais, para por em movimento a revolução. 

A ideia central por trás do conceito revolucionário de escultura social de Joseph Beuys  

é o processo de autotransformação que a fundamenta. O sujeito ao se reconhecer 

enquanto motor das próprias transformações, pessoais e sociais, passa a ter o poder de 

decidir sobre tais transformações. O êxito desta ideia da escultura social na história da 

arte ficou associado a um vocabulário específico que desafiou qualquer inferência 

individual ou biográfica de seu autor e que evitou uma compreensão de "como ele se 

tornou quem ele era". Aparte algumas poucas fotos da infância e alguns relatos de 

professores e conhecidos do jovem Beuys, nós dependemos da “história” que o próprio 

Beuys escreveu sobre si mesmo. Publicado pela primeira vez por ocasião do Festival 

der neuen Kunst em 1964 em Aachen, ele igualou vida e trabalho: narrando sua 

trajetória de vida e sua trajetória de trabalho como uma só narrativa. Antes da “morte do 

autor” se tornar um lugar comum científico, Beuys encenou a morte da pessoa que ele 

fora e a substituiu por um novo, já acabado sujeito artístico. “Esta estratégia artística e 

de uma nova investigação sobre o conceito de sujeito foi por vezes mal compreendida 

como uma supressão deliberada de sua própria culpa na aurora de sua biografia quando 

piloto na Segunda Guerra Mundial” (NICHOLS, 2009, p. 219). 

Para Beuys, o plástico é um sinônimo do humano e, sobretudo, do pensamento. Pensar 

não é dependente de objetos ou do meio ambiente. Ele traz-se adiante formando 

pensamentos. Pensar já é ação, atividade, criatividade. “A noção de que todo ser 

humano na atividade do pensamento é um artista remonta aos Vedas. Ali, todas as 

pessoas no início eram artistas. Se dedicaram completamente à vida espiritual. Através 
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deles surgiram todos os símbolos da arte” (Harish, In: Wijers 1992, pág. 264). O 

trabalho visível, o plástico visível, foi derivado de formas de pensamento e tornou-se 

um objeto. O trabalho visível pode desencadear visualizações na parte do espectador 

que produzem uma mudança de consciência. 

"Meus objetos devem ser entendidos como uma inspiração para a realização 

da ideia do plástico. Eles querem provocar pensamentos sobre o que o 

plástico pode ser e como o conceito de plástico pode ser estendido para as 

substâncias invisíveis e usado por qualquer um. É por isso que o que eu faço 

esculturalmente não é corrigido ou completo, os processos continuam: 

reações químicas, processos de fermentação, alterações de cor, decadência, 

desidratação. Tudo muda. "(Beuys, In: Harlan 1986, página 13) 

O nível de escultura social treina processos socialmente plásticos para projetar um novo 

nível de construção da realidade, calor plástico. Isso decorre do movimento consciente e 

sensivelmente experimentado entre os dois níveis anteriores. Está focada na dimensão 

psicossocial. Para Beuys é necessário dedicar atenção plena, comunicação e o calor do 

coração, para que a dimensão psicossocial do futuro possa se desenvolver. A educação 

aparece então como chave para a escultura social (assim como a pesquisa sobre a 

efetivação de uma democracia), pois por meio da educação se pode apoiar o processo de 

capacitação de criatividade para um esforço colaborativo social. O treinamento da 

criatividade social continua sendo uma tarefa educacional permanente, já que todos os 

componentes da comunidade de trabalho social estão em constante mudança, mas ao 

mesmo tempo interdependentes e mutuamente influentes. 

“A vida é o processo da arte e a arte é o processo da vida, e o que está 

faltando na vida moderna é este sentido de totalidade nas relações. A maneira 

como vivemos fisicamente, a maneira como pensamos, a maneira como 

sentimos e se você se pergunta como todos estes aspectos podem ser 

integrados. Nós não existimos apenas enquanto seres materiais, e também 

não existimos apenas enquanto espírito afetivo. No que diz respeito a Beuys, 

a fase de sua filosofia é de trazer os dois aspectos juntos, o que significa 

sermos materialistas melhores. Se você aceita a ideia de que todo ser humano 

é um artista, então o que há de mais importante na vida é como organizamos 

as coisas, as coisas físicas, para começar”.  (TISDALL, 1979) 

A escultura é a arte da superfície, sua tridimensionalidade nos permite percebê-la com o 

sentido tátil para além do visual. Mesmo que não a possamos tocar num espaço 

expositivo, como um museu, ainda assim, quando estamos diante de uma escultura, a 

imagem que fazemos dela é uma imagem corporal, espacial, tátil, diferente de uma 

pintura, que por mais trompe l’oeil e em perspectiva que seja ainda está sobre uma 

superfície plana, apartada do espaço físico que nos rodeia. Ou seja, nossa experiência 

tempo-espacial é chamada quando estamos diante da escultura. Para formarmos a 
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imagem interior desta experiência recorremos às nossas percepções espaciais que são 

formadas por todos os sentidos além da visão. Quando Joseph Beuys escolhe tratar da 

escultura social, como uma ferramenta de transformação plástica da sociedade, ele está 

se referindo a esta qualidade plástica tridimensional presente também no pensamento de 

si e do mundo que uma pessoa está criando o tempo todo, seja para resolver as situações 

mais cotidianas, na funilaria, na cozinha ou ao conceber Ulysses. Quando temos 

oportunidade de reconhecer nosso próprio corpo como gabarito e tomar a medida de si 

como medida para o mundo, tornamo-nos protagonistas de nossa própria história. Tudo 

precisa ter uma forma, e uma forma tem um aspecto geral, mas tem também detalhes. 

Em entrevista para Erhard Kluge pouco antes de sua morte, ao receber o prêmio 

Wilhelm Lehmbruck de escultura, Beuys narra sobre a importância crucial do escultor 

que dá nome ao prêmio em sua escolha por se tornar um artista: 

Lehmbruck – não sei se conscientemente ou inconscientemente – mas, instintivamente 

vai muito além da experiência visual, de modo que suas esculturas se tornam coisas da 

escuta, do ouvido interior ou do pensamento: ou seja, símbolos para o pensamento, 

símbolos para algo que nos dá uma dica de que o futuro da escultura ocorrerá sob o 

aspecto do tempo e é por tanto sujeito do transformar-se e do passar a ser. 

(...) Eu tento criar novas definições para relacionar com a reconfiguração do arranjo 

social e não mais objetos aos quais figuras são acopladas. É preciso seguir fazendo 

coisas como as que Lehmbruck fazia, mas elas precisam estar conectadas à 

reconfiguração do arranjo social. 

(...) Ele assinou uma petição para redesenhar a sociedade, e isso deve ter sido na 

semana que antecedeu seu suicídio. Com sua assinatura ele praticamente se 

comprometeu com um conceito social de arte no último minuto. À sua maneira ele 

passou a tocha adiante para todas as pessoas, e também para mim. 

Lehmbruck foi o primeiro escultor europeu a ignorar as proporções humanas 

movimentando o paradigma de uma escultura idealizada para um corpo carregado de 

emoções. Com isto, ele abriu completamente novos caminhos para apresentar a imagem 

humana no registro da escultura. 

 “Toda arte é medida, medida contra medida, é tudo. As medidas, ou a 

proporção nas figuras, determinam a impressão, determinam o efeito, 

determinam a expressão física, determinam a linha, a silhueta, tudo. De modo 
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que, uma boa escultura deve ser enfrentada como uma boa composição, como 

uma construção, na qual a medida fala à medida, então não se pode negar o 

detalhe, o detalhe é a menor medida do todo” (LEHMBRUCK)
4
. 

Paralelamente, na França, Rodin proveu com sua obra os insights para o processo de 

criação o que permitiu ao observador não somente a compreensão, mas também a 

oportunidade de reviver a prática do fazer artístico de uma maneira desconhecida até 

então. Inaugurando uma forma de arte que se ocupava mais de engajar o público do que 

de aliená-lo. 

O segundo importante inovador da escultura Moderna, Medardo Rosso, é considerado 

um Impressionista num mais elevado grau do que o é Rodin, já que as superfícies 

vibrantes, agitadas e cheias de fendas das esculturas de Rosso procuram captar o 

momento da percepção. O próprio afirmava: “Nós temos então que considerar qual é a 

impressão que recebemos, esta impressão por si é crucial.” A principal preocupação de 

Medardo Rosso era a de vencer os limites e as condições da matéria. Ele moldou a 

teoria da escultura em escritos como o que segue: 

“O mais importante para mim na arte é criar algo onde esqueçamos o 

material. Um escultor deve refletir tudo aquilo que haja tocado sua própria 

sensibilidade numa concentração de tipos amontoando as impressões que ele 

haja reunido [...] não há limites na natureza, e consequentemente não deve 

haver na obra de arte tampouco” (DINKLA, 2016). 

Rosso experimentou com vários meios esculturais, incluso gesso e cera, notadamente 

materiais que prescindem de processamento extensivo com uso de ferramentas. E afinal 

encontrou os meios que melhor se adequaram ao seu modo de expressão artística na 

cera que ele deixou de ver como um mero material preliminar para ser usado durante 

um estágio de trabalho necessário à criação de uma escultura (cera perdida), mas como 

um meio pelo qual ele alcançou a perfeição em seu trabalho. As propriedades materiais 

da cera o viabilizaram a contra-estase e mutabilidade. Ele considerava a escultura como 

um instantâneo do tempo, a expressão de um momento que se transforma no instante 

seguinte. Rosalind Krauss escreveu sobre a qualidade especial das superfícies de suas 

esculturas: “[...] estas superfícies não encontram o tipo de autossuficiência e opacidade 

que as de Rodin encontram.” (KRAUSS, 1977, p. 32) Luz e seus movimentos 

                                                           
4
 Tradução minha: “Alle Kunst ist Maß, Maß gegen Maß, das ist alles. Die Maße, oder bei Figuren die 

Proportionen, bestimmen den Eindruck, bestimmen die Wirkung, bestimmen den körperlichen Ausdruck, 

bestimmen die Linie, die Silhouette und alles. Daher muss eine gute Skulptur wie eine gute Komposition 

gehandhabt werden, wie ein Gebäude, wo Maß gegen Maß spricht, daher kann man auch nicht das Detail 

negieren, sondern das Detail ist das kleine Maß für das Große.“ in: https://artinwords.de/wilhelm-

lehmbruck-werk-leben/  acessado em 03/01/2018 
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comandam o efeito que as esculturas de Rosso geram no observador. A qualidade mais 

tocante de seu trabalho é o tratamento dado à mutabilidade e à fragilidade da face 

humana, sujeito por ele empregado com a finalidade de capturar o efêmero (KRAUSS, 

1977). 

Conexões com os bustos excepcionais de Lehmbruck podem ser discernidas na 

reformulação do tradicional gênero de retratos em bustos. Ainda que os dois artistas 

tenham seguido trajetórias distintas, eles parecem haver partilhado de objetivos 

semelhantes em suas experimentações com materiais. No entanto, Wilhelm Lehmbruck 

retomou métodos de tratamento que lhe renderam superfícies suaves e finitas, com a 

progressão de seu sistema de abstração com os prolongamentos “góticos” de corpos que 

se tornaram tão típicos de seu trabalho. 

E ainda em Brancusi, encontramos superfícies em sua maior parte polidas suaves, 

brilhantes e imaculadas; elas rapidamente se tornaram característica central de sua obra. 

Conectado a isso havia uma simplificação radical da forma, atribuindo à forma do ovo 

um papel chave. Brancusi chamava à convicção no progresso, prevalente em seu tempo, 

de “pirâmide fatal” em oposição orientava seu pensamento pelos movimentos cíclicos 

da espiral, como expresso em sua La Colonne Sans Fin. Numa materialização da 

motricidade do ser do homem, como descreve Bachelard: “E que espiral é o ser do 

homem! Nessa espiral quantos dinamismos se invertem! Não se sabe mais 

imediatamente se corremos para o centro ou se nos evadimos” (BACHELARD, 1988, p. 

249). A superfície reluzente e polida desta peça manifesta sua busca pela perfeição 

estética, mas o que é mais importante é a maneira como o tratamento desta superfície 

abre a escultura para o espaço potencialmente infinito. O lustro da superfície é investido 

do poder de transcender, de atravessar o mundano. 

Brancusi dotava as formas que ele vira como completas e sublimes com uma superfície 

reluzente: “o polir é necessário para formas relativamente absolutas criadas em 

materiais particulares” (DINKLA, 2016, p. 7). Suas esculturas são elaboradas visando 

uma perfeição da forma, elas expressam seu esforço para encontrar uma “escala 

humana” e o que ele nomeou como uma forma universal “dotada de alma” uma proto-

forma que expressa a natureza intrínseca das coisas. E é aqui que sua obra compartilha 

das mesmas bases que a de Lehmbruck, que também deixou de experimentar com as 

superfícies animadas de Rodin para se dedicar a uma pesquisa por uma verdade interior 
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e uma expressão espiritual do mundo, centrado na humanidade ao avançar em seu 

próprio sistema de abstração. 

Para o escultor, pintor, arquiteto e designer Max Bill a Arte Concreta não advém de uma 

abstração da realidade, mas da concretude do puro pensamento: “Nomeamos àquelas 

obras de Arte Concreta que é fundada em seus próprios métodos e regularidades – sem 

terem sido criadas por inspiração externa de qualquer fenômeno natural – e que, 

portanto, não foram recebidas por via da ‘abstração’. [...] ‘Imagens’ que existiram 

anteriormente apenas na imaginação são realizadas e comunicadas na forma concreta” 

(DINKLA, 2016, p. 8).  

A perfeição atingida nas superfícies das obras de Arte Concreta reafirma a busca dos 

artistas por uma excelência técnica, vista como pré-requisito para um espaço infinito se 

realizar na escultura, um espaço que cria sua própria esfera, autônoma e à parte do 

mundo cotidiano. 

Passando por estes principais nomes e movimentos da aurora do século XX, podemos 

traçar o paralelo de uma busca em comum de todos por transcender a matéria por uma 

escultura diretamente espiritual ou como a pura expressão do pensamento em sua 

plástica. Diante disto a escultura social de Beuys é um passo adiante ao que todos estes 

escultores já estavam propondo com suas obras: que a prática escultórica, de dar forma 

à matéria, seja experimentada como movimento, como ação, para a ação. Não como 

forma estática, mas como forma pulsante, de vida, para a vida. Beuys, por tanto dá 

continuidade para as transformações propostas em seu campo, tanto na utilização de 

materiais, quanto na espiritualização, ou no reconhecimento da energia na matéria, mas 

evocando também com isto a sociedade como matéria e como plástica a ser reelaborada 

em constante revolução de si. Entendendo este engajamento social como prática 

escultural. 

A neurociência contemporânea demonstra o quanto a nossa consciência é um circuito 

fechado, que constrói a realidade em que vivemos, operando como um simulador de um 

possível mundo exterior a nós mesmos, que, segundo a física quântica nem sequer 

existe enquanto mundo. A física quântica supera a ideia de realidade enquanto matéria 

independente de nossa percepção subjetiva, mas é muito difícil para nós libertarmos 

nossa consciência do paradigma de que existe uma realidade externa que é percebida 

pela nossa consciência. Aos poucos a neurociência se aproxima desta noção, de que 
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nossos dois hemisférios cerebrais são capazes de criar todo o mundo exterior, nos 

indicando nosso lugar no mundo. Ao mesmo tempo, em concepções de mundo não 

modernas, é possível observar modos de pensar e de existir que não concebem esta 

separação entre mundo interno (consciência) e mundo externo (realidade material), de 

modo que todas as pessoas se compreendem e vêem umas as outras (sejam humanas, 

animais, vegetais ou espirituais) como agentes de transformação da realidade, se 

relacionando com suas experiências de modo considerado místico ou animista para os 

modernos. Beuys lançava sua intuição para esta força plástica do pensamento e da 

experiência humana, e buscava com a escultura social potencializar a consciência do 

sujeito para a revolução. Essa visão ecológica “profunda”, como menciona Capra, deixa 

de ser antropocêntrica e percebe o meio ambiente como uma rede onde o homem é 

simplesmente um elemento a mais. É reinterpretada em projetos artísticos que 

relacionam educação e ativismo ecológico, o uso de energia sustentável, comércio local 

de alimentos, uma “relação respeitosa com a natureza” (RENNÓ, 2016, p. 187). 

O ápice da escultura social de Beuys foi o projeto sócio-ecológico intitulado 7000 

Carvalhos (7000 Eichen), concebido em 1982 para a documenta 7. O projeto que 

consistia em, naquela época, plantar numa ampla área os carvalhos e para cada árvore 

uma pedra de basalto, como uma marca. As pedras de basalto foram empilhadas em 

frente ao museu Fridericianum em Kassel, e foram gradualmente removidas pela 

população, numa duração de cinco anos, sendo colocadas junto aos carvalhos 

distribuídos no espaço urbano de Kassel. E uma vez que esta espécie vegetal tem um 

ciclo de vida de aproximadamente trezentos anos, Beuys não apenas garantiu a 

continuidade de sua ideia de Escultura Social repercutir por muito tempo no futuro, mas 

também ilustrou o tempo que seria necessário para uma “revolução” das condições 

ecológicas. 

O poeta e filósofo alemão Friederich Von Schiller afirma que "o homem só é inteiro 

quando brinca e é somente quando brinca que ele existe na completa acepção da palavra 

homem". Segundo Maria Amélia Pinho, "brincar é um ato voluntário, movido por uma 

decisão interna, cuja essência está no exercício da liberdade e a finalidade esgota-se em 

si mesma. Cumpre-se no próprio ato, não havendo objetivos no brincar, ele se explica 

por si só. Brincar se constela no elo que une o que está dentro e o que está fora, criando 

um tempo e espaços próprios, onde conexões se estabelecem entre o real e o irreal". 

Para Beuys o ato da sensibilidade do jogar, tocar (aqui traduzido como brincar) é o ato 
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livre das mordaças da razão, entregue ao intuitivo, permanecendo no circuito da 

percepção e deixando de ali brotar as relações mais originais de uma pessoa, a partir de 

sua criatividade. 

Quando se fala da energia da matéria, eu tomo o sentido que você associa 

com a resposta pessoal gerada pela matéria imbuída da vontade de organizar 

a matéria na vida e por tanto, a vontade de organizar um plano social maior e 

rejeitar o que é puramente pessoal”. (TISDALL, 1979) 

Ser proprietária de meu corpo não faz de mim criadora de minha realidade física. Se 

meu corpo é meu como um direito proprietário, eu o tenho como uma usuária, 

consumidora desta experiência da realidade física pela qual sou tocada e que toco. 

Muito diferente de eu me saber criadora das minhas possibilidades, então não estou 

consumindo minha existência física como coisa dada, mas posso criar a realidade em 

que vivo e que me é própria por processos imaginativos, aos quais acesso quando me 

permito adentrar a natureza do ato do brincar, quando estou imbuída de energia criativa. 

 

Conclusão 

Tanto as artes não são inofensivas e seus objetos não geram um “prazer sem 

interesse”, como queria o filósofo Immanuel Kant no final do século 18, que 

a história das artes, sobretudo desde a Revolução Francesa, é uma história da 

censura e da luta entre os artistas e os representantes do poder. E o fato de 

existirem artistas que serviram ao poder, como Leni Riefenstahl, Albert Speer 

e Josef Thorak, apenas comprova a potência política das artes. Não podemos 

esquecer que a exposição nazista Arte degenerada deve ser compreendida 

com o seu contrapeso, a exposição A grande exposição de arte alemã (1937-

1944), aberta um dia antes daquela. Os fascismos foram um triunfo da 

estetização da política. (SELIGMAN-SILVA, 2018, p. 2) 

Não é à toa que os primeiros passos dados por um governo ilegítimo e golpista no Brasil 

são a extinção das instituições e políticas públicas da cultura e da ciência, e a 

reformulação do Ensino Médio priorizando a imediata exclusão das disciplinas de artes 

e ciências sociais. A consciência de si enquanto medida para compreender o mundo, o 

reconhecimento do protagonismo pessoal da juventude nas possíveis transformações 

sociais que esta consciência propicia são roubados à população do país como medidas 

prioritárias ao regime totalitário em que vivemos. Que hoje prova que assassina, 

passando de todas as barreiras éticas mínimas para se estabelecer o poder. 
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Concluo este trabalho com a inquietação por me aprofundar nestes estudos sobre as 

possíveis colaborações das artes na política, na urgente reformulação da democracia e 

todas suas instituições, educacionais, tecnológicas, da saúde. Não acho que a arte pode 

ajudar na compreensão do indivíduo enquanto criador de sua própria realidade. Entendo 

que a arte é a base dessa consciência, sendo a fundamentação de uma linguagem pré e 

pós verbal, sendo a sensibilização estética e intuitiva a via principal para resistir às 

micropolíticas autoritárias, assim como para constituir e organizar as forças de 

resistências para fundamentar as macropolíticas de resistência por uma democracia que 

queremos. Educação para a sensibilidade é aprender a lidar com nossa dor, com nosso 

trauma, é transformar todos os dias nossa dor em ação. Assim a prática artística nos 

liberta, nos liberta deste plano de ações terrenas e pragmáticas para as dimensões mais 

elevadas de nossa existência. 

Antes de concluir venho chamar a colaboração de meus professores nesta banca de 

defesa para conclusão do bacharelado, para que eu consiga transformar este texto num 

projeto para estruturar uma proposta de estudo de pós-graduação, pois tenho a intenção 

de seguir na academia, nos papeis de estudante e de professora, não em escalas 

ascendentes hierárquicas, mas numa expansão horizontal do conhecimento como troca, 

em que ninguém sabe mais do que ninguém, mas todos podem aprender uns com os 

outros. Talvez seja esta a base pela qual eu tenho interesse em seguir estudando a 

trajetória de Joseph Beuys, mas também de artistas contemporâneos que seguem nesta 

rede de relações que tem a democracia das linguagens, a interdisciplinaridade na gestão 

e na pesquisa como pautas que orientam nossas ações revolucionárias. E a revolução 

como evolução, ou seja, o reconhecimento de que a revolução é o movimento constante 

da vida, e trabalhar neste plano da pesquisa científica, artística e da gestão cultural. 
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