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Os espaços promovidos para a circulação das artes, em suas diferentes formas de 

expressão, anunciam não só informações referentes às obras, mas, também, são lugares 

de certas composições com aquilo que se tem chamado “Artes”. Ou seja, há uma 

condução dos corpos para as artes nesses espaços (museus, galerias, cinemas, praças 

etc.) destinados à exposição e fruição artística. A isso estamos chamando educação dos 

corpos, que se dá pelo encontro entre obras e público, artista e público, entre os signos 

convocados a se conectarem na própria obra. São, assim, encontros que engendram 

produções de subjetividade entre corpos e artes. A proposta desse Eixo Temático está 

interessada nessa produção junto a certa educação dos corpos presentes nas instituições 

destinadas às artes e apoia-se na concepção de uma dramaturgia dos conceitos que se 

colocam entre artes e corpos, problematizando tais relações. Gilles Deleuze (2006) 

quando propõe o método de dramatização para lidar com as Ideias arrisca desviar da 

pergunta o que é?, a qual teima em criar fechamentos, para então aventurar-se nos 

movimentos que as perguntas como?, quem?, quando?, onde?, quanto? são capazes de 

deslocar e efetuar uma sondagem entorno do campo problemático que envolve uma 

Ideia. Como produzir uma analítica das forças visíveis e invisíveis que tangenciam a 

educação dos corpos frente às produções artísticas? A quem é destinado os discursos 

que convocam a opinião pública frente às relações entre artes e corpos? Quando 

estamos diante de condicionamentos dos modos de apreciação artísticas? Onde os 

corpos se localizam ao lidarem com as temáticas da nudez, da violência sexual, das 

relações de gênero? Quanto de “bom senso” nos é exigido frente às problematizações e 

rupturas agenciadas por uma obra de arte? Episódios recentes no Brasil com relação às 

artes e temáticas vinculadas à nudez, ao gênero produziram um estranhamento tanto nos 

meios artísticos, que acreditavam já terem ultrapassado alguns tabus morais, quanto na 

sociedade civil, que se sentiu convocada a se posicionar e a manifestar opiniões. Diante 

disso, propomos pensar as relações entre artes e corpos tendo a educação como modo de 

captura e de subversão das linhas duras que operam nas produções de subjetividade 

engendradas pelas artes nos meios sociais. É diante de tal campo problemático da 

contemporânea visibilidade da relação artes e corpos que colocamos a questão: o que 

pode e o que pede uma educação dos corpos para as instituições artísticas?  
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