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O corpo de uma pessoa que trabalha na cena precisa estar sempre em processo de 

treinamento. Esse treinamento ajuda o atuante a lidar melhor com as dores, com as suas 

limitações e com os impulsos vitais de seu corpo em processos psicofísicos; ajudando-o a 

alcançar um fim desejado.  

O treinamento ajuda o artista a utilizar de técnicas corporais para obter maior 

controle sobre seu corpo. Essas técnicas não apenas caracterizam um corpo como atlético e 

esportivo, elas também estão intrínsecas nos hábitos e comportamento que caracterizam 

singularmente cada indivíduo. Tudo que fazemos exige uma técnica – caminhar, correr, se 

alimentar, falar – são essas técnicas do corpo que nos ajudam a estar em contato com o mundo 

(MAUSS, 2003). E um corpo treinado pode ser capaz de realizar uma ação cênica sem 

bloqueios originados tanto pelas condições físicas quanto pelas influências das percepções 

sociais.  

As condições físicas correspondem ao estado em que o corpo se encontra, seu 

sedentarismo, suas dores e cansaços, enquanto os bloqueios originados pelas percepções 

sociais estão voltados para os padrões normalizadores da sociedade em que ele está inserido. 

Esses padrões podem colocá-lo como sujeito ao julgamento das aparências ou dizer aquilo 

que ele pode ou não pode fazer, como, não poder ficar nu.  

O julgamento das aparências termina por reforçar conceitos retrógrados e normas 

sociais que provocariam no atuante vários estados indesejáveis. Tais como, provocar 

vergonha daquilo que está realizando em cena ou o medo de como outros irão perceber seu 

trabalho.  

                                                 
1 Aluno do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas. PPGArC/UFRN. Artista Plástico, ator, diretor e 
iluminador. Licenciado em Teatro pela UFPB. Email: txchyagoserectus@hotmail.com 
2 Orientadora da pesquisa. Dra. em Artes Cênicas/PPGArC/UFBA. Mestre em Antropologia/UFPE. Esp. em 
Métodos e Técnicas de Pesquisas Antropológicas. Coordenadora do Curso de Teatro UFRN e do Núcleo 
Transdisciplinar em Artes Cênicas e Espetaculares/NACE/CRUOR Arte Contemporânea. Vice Coordenadora do 
PROFARTES/UFRN. Atriz, bailarina. Email: narasalles@hotmail.com 
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O artista é bombardeado por esses padrões constantemente e o movimento 

verdadeiramente expressivo só é construído por meio da pesquisa que desprende do corpo 

possíveis entraves tornando-o um corpo livre. Um corpo livre seria entendido por um corpo 

desprendido dessas amarras sociais e físicas. Um corpo expressivo; um corpo extracotidiano; 

um corpo poético e totalmente ao dispor da cena sem qualquer tipo de entraves. 

A nudez em cena, por exemplo, pode provocar no atuante vários bloqueios que não 

permitem seu corpo executar tal ação. Bloqueios que não permitem deixar seu corpo livre. 

Tanto bloqueios pessoais, construídos ao longo de sua vida e de suas percepções sobre seu e 

outros corpos, quanto os entraves oriundos de outras formas perceptivas como aquelas 

provocadas pelas normas que visam a proibição do desnudamento ou aquelas que associam 

aquele corpo a sexualidade. 

O histórico físico de cada pessoa é construído ao longo de sua vida, ao longo de sua 

vivência onde quer que ele esteja ou vá. Uma pessoa pode assim, por exemplo, nascer em um 

meio familiar bastante opressor e criar problemas consigo mesmo que refletiriam tanto em sua 

vida cotidiana quanto em cena, enquanto outra pessoa pode ser criada em meios, digamos, 

“mais liberais” não apresentando os mesmos problemas. Existe uma gama singular de casos 

que envolvem corpo e como as pessoas lidam com ele, mas os fatores de ordem social – no 

caso os padrões normalizadores – afetam a todos independente de qual meio tenham sido 

criados, porém, ainda assim, eles vão influenciar em graus diferentes conforme o histórico 

físico construído por cada indivíduo.  

A maneira como o indivíduo percebe seu corpo ou outros corpos muitas vezes está 

associada a uma sociedade que apresenta uma sexualidade exacerbada e que prega uma 

cultura da vergonha do corpo sobretudo daqueles que estão fora dos padrões ditados pelas 

academias. É possível ainda perceber em cursos de teatro ou dança uma maior preocupação 

em aparentar-se bonito na atividade do que executá-la de forma proveitosa. A quebra com 

esse senso de “aparência” no teatro, talvez, seja um dos primeiros desafios corporais do 

atuante. Quebrar com essa cultura da vergonha que prega sempre a beleza e a aparência.  

Um corpo nu está sujeito a esse julgamento visual de ter que se aparentar belo, 

porém o desnudamento sofre com outros julgamentos, digamos que, mais difíceis de serem 

quebrados. O pensar em um julgamento visual é um bloqueio que o ator precisa quebrar para 

uma atuação pela nudez. Já o julgamento e associações feitas pelas normas sociais devem ser 

ressignificados tanto para o atuante quanto para os espectadores. Esses segundos são mais 
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complicados e difíceis de serem “quebrados” por envolverem diversos fatores que estão fora 

do controle do ator. 

Não é apenas rever o sendo de vergonha em se expor, mas tentar entender como a 

sociedade percebe o desnudamento e como receberá aquela imagem nua estando preparado 

para possíveis reações diversas sobre aquele ato de nudez.  

A atriz/bailarina Ana Carolina Vieira3 realizou uma apresentação com caráter de 

nudez intitulada de “Não conte detalhes” de autoria de João Alexandre Lima, no dia 

27/04/2012 em comemoração ao dia internacional da dança na cidade de Natal, Rio Grande 

do Norte. A falta de uma censura perante a apresentação, que ocorreu na frente de crianças 

causando um grande incomodo aos pais e representantes do teatro, causou toda uma 

problemática perante a nudez da obra. Sua apresentação foi vista como um nu desnecessário. 

Sendo até associado a algo errado, impróprio e imoral.  

O fato foi agravado devido a bailarina sempre ter ensaiado vestida e ter vendido os 

ingressos para o evento aos seus alunos, crianças, e não ter informado ao teatro sobre o uso da 

nudez. Somente quando ela entrou em cena que foi percebido o desnudamento. Havendo, 

assim, uma clara rejeição do teatro e dos pais perante a obra, além de sua associação a um 

afrontamento pelo uso da nudez. 

O resultado foi que a atriz foi afastada do Teatro Alberto Maranhão, não podendo 

mais fazer parte dele e nem apresentar essa encenação, além da exoneração dela da escola de 

dança onde ela ministrava aulas para crianças e adolescentes. Esse afastamento foi a pedido 

dos pais que não queriam suas filhas tento aula com a bailarina.  

Por mais que o meio teatral, da dança, artes visuais ou até os meios acadêmicos se 

considerem mais abertos as experimentações ou propostas, a nudez, por exemplo, será algo 

que os “afrontam”. Em muitos momentos o objetivo da encenação nem é afrontar esses meios 

de pesquisa, mas termina que as pessoas desses locais se sentem afrontados e ofendidos pela 

imagem daquele corpo nu.  

Paradoxalmente os meios artísticos cultuam uma escultura nua ao longo da História 

da Arte. A escultura parece parada no tempo e no espaço, imóvel, carregando nas costas todas 

as ditas belezas que a classificam como “clássica” ou “perfeita”. A escultura permanece 

comtemplada e adorada como isso é arte. Podendo ser movida de ambientes e usada para 

simbolizar uma época que não retornará nunca. 

                                                 
3 Reportagem para uma emissora local da cidade de Natal. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=BTP2kOMM5ds 
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Um corpo vivo e pulsante nu não carrega nas costas as belezas classificadoras do 

clássico ou do isso é arte. É um corpo vivo em cena que pode representar uma determinada 

época, mas ainda vai provocar no espectador um novo questionamento dos padrões sociais 

que ele segue como construção de sua identidade coletiva. Padrões que envolvem a 

materialização do corpo até o controle de seus hábitos e vestimentas. 

Para Freire4: 

O nu numa escultura não choca nem enrubesce. Porque uma escultura ou 
uma estátua não passam de um corpo inerte, sem desejo, nem pulsão, sem 
fendas nem carne, é talhado para fixar a morte. O mesmo, no entanto, não 
ocorre com a expressão do nu experimentado nas artes vivas, a dança, o 
teatro, etc..  Assim como o corpo é mais corpo quando se movimenta, a 
nudez é mais ela própria quando abre-se e fecha-se em seus detalhes, 
músculos, cicatrizes. É este tipo de nudez pulsante que atinge, de 
maneira ambígua, à sociedade, ocasionando desde êxtases estéticos à pânicos 
morais de repúdio e censura (FREIRE, 2013, s/p). 
 

A escultura nua não é mais ou menos arte que um corpo nu posto em cena ou vice-

versa. São elementos necessários na arte como um todo. São elementos que podem nos 

fornecer conhecimentos sobre épocas e sobre comportamentos. Que podem nos ajudar a 

entender melhor o mecanismo social do qual fazemos parte. Não é justificar a nudez, mas 

buscar entender o porquê dessa nudez artística ser tão castigada. A nudez, por exemplo, da 

propaganda de cerveja, de carro... por que essa nudez não perturba?  

Na busca por possíveis respostas, retornamos ao caso da atriz citado anteriormente, 

as pessoas do teatro se sentiram ofendidas com a exposição daquele corpo nu em cena. Isso 

acontece devido sermos bombardeados pela normatização social em que não podemos ficar 

nu, mesmo com toda a mídia televisiva e propagandas explorarem o corpo nu e seminu.   

Os processos sociais de normatização têm como função disciplinar os sujeitos para a 

reprodução da ordem social. Um corpo nu pode se apresentar como uma quebra dessa ordem 

social e, muitas vezes, termina sendo visto como algo indecente e/ou como uma afronta. Por 

isso, é tratado como algo ofensivo, punitivo e proibido inclusive por determinação de uma lei 

federal o nu frontal público em qualquer situação está sujeito a punição, como previsto no art. 

233, do Código Penal Brasileiro.  

Recentemente o dançarino e performer paranaense Maikon Kempinski, tentou 

realizar uma apresentação da obra DNA de DAN na frente do Museu Nacional da Republica 

em Brasília e sofreu represália da polícia que classificou a apresentação como “ato obsceno” 

                                                 
4 Sociólogo e Professor de Sociologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRN). Mestre 
em Ciências Sociais - UFRN. Pesquisador do NUECS-DH (Núcleo de Estudos Críticos em Subjetividades e 
Direitos Humanos UFRN). 
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e, portanto, não pôde apresentar a obra e foi recolhido a delegacia de polícia. A apresentação 

fazia parte da programação do evento Palco Giratório, mostra teatral promovida pelo Serviço 

Social do Comércio (Sesc)5. 

Em sua página social no facebook o artista declarou que  

 

a polícia militar mostrou-se despreparada e violenta para lidar com situações 
de arte pública, seja contendo nudez ou não. Por que eles insistem em 
resumir tudo a um ato obsceno? Eles não ouviram e não querem ouvir, eles 
só queriam nos submeter à sua lógica dura. E não cabe à polícia dizer o que é 
arte. Nem a mim, nem a ninguém. Mas cabe permitir que a manifestação 
aconteça. Caberia a eles terem esperado a explicação dos organizadores 
antes de se dirigirem à instalação e rasgarem a bolha para tentar me tirar à 
força lá de dentro6. 

 

A lei é usada como forma de justificar que aquela nudez não deve estar exposta. 

Muito dessa proibição ocorre quando o desnudamento é associado pelos espectadores como 

algo sexual. Os agentes policiais não são educados a entenderem esse tipo acontecimento 

artístico, assim como a maior parte da população. As associações são tão automatizadas que, 

em alguns casos, as pessoas não querem entender o que está acontecendo ali. Preferem não 

permitir que aconteça, justificando-se, com base na lei, e partem para uma opressão perante a 

obra e os artistas envolvidos.  

Entendemos aqui que a arte pode ser um caminho pelo qual podemos estudar e 

mudar, mesmo que pouco essa visão que a sociedade constrói da nudez. Um exemplo disso 

foi quando o Cruor Arte Contemporânea criou a instauração “Corpo livre” em decorrência da 

atriz citada anteriormente que perdeu seu trabalho porque se apresentou no palco nua em sua 

coreografia. 

O Cruor Arte Contemporânea é uma coligação de prática da cena do Núcleo 

Transdisciplinar de Pesquisas em Artes Cênicas e Espetaculares da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, coordenado pela professora doutora Nara Salles, que abraçou a causa da 

atriz/bailarina Ana Carolina resultando na criação da instauração cênica “Corpo Livre”. 

A obra foi uma resposta para com o teatro que proibiu e afastou a atriz por ter 

dançado nua e foi apresentado pela primeira vez no largo em frente ao teatro. Depois foram 

realizadas apresentações em outros locais.  

Salles faz uma descrição de como é a obra: 

                                                 
5 In http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2017/07/16/interna_cidadesdf,610075/artista-e-
preso-durante-apresentacao-que-integra-o-palco-giratorio.shtml Acessado em: 18/07/2017 
6 In https://www.facebook.com/maikon.kempinski/posts/1806618476021736 Acessado em: 20/07/2017 
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 “Corpo Livre”, esta instauração cênica urbana consiste em convidar artistas 
da cidade para que, em determinado local e hora, dancem ou executem uma 
partitura de três minutos, tendo o corpo nu pintado com pasta d’água. Esta se 
desenvolve da seguinte maneira: o grupo sai em cortejo, acompanhado por 
músicos e musicistas, ainda com roupas, de determinado local da cidade e 
vão a um ponto onde houve algum tipo de repressão ao corpo; quando 
chegam, sentam-se e formam uma mandala, e aqueles que têm o corpo nu 
pintado de branco, entram na mandala, tiram suas roupas e executam a 
partitura de três minutos; logo após, colocam as roupas e vão embora da 
mesma forma que chegaram: em cortejo (SALLES, 2013, p. 79). 

 

Quando a arte se propõe em ir a um local “onde houve algum tipo de repressão ao 

corpo”, ela termina por levantar aquele questionamento naquele local buscando desconstruir 

conceitos arregrados ali e ressignificar aquilo que é pertinente. A luta contra a opressão, nesse 

caso falamos sobre a repressão ao corpo, é um caminho que a arte está disposta a percorrer e 

sabe que pode conseguir resultados significativos. Portanto, a obra “Corpo livre” não foi uma 

nudez desnecessária, como muitos podem afirmar, mas uma luta contra meios de opressão 

social.  

O Cruor Arte Contemporânea busca em suas obras a desmistificação de conceitos 

opressores e a recolocação da arte como mecanismo que visa uma melhoria social onde é 

apresentada, todas as obras do Cruor Arte Contemporânea tem um forte cunho social e 

político. Nenhum espectador sai ileso ao assistir uma obra como “Corpo Livre”, 

questionamentos são levantados durante e depois por essas pessoas que se vêem perante suas 

ideologias podendo repensá-las. É por meio dessa provocação de repensar sobre o corpo que 

o artista e o espectador podem juntos perceber a arte de outras maneiras, com um outro olhar, 

assim como a possibilidade aberta de perceberem o nu em cena pelo viés poético. 

O corpo nu na instauração “Corpo livre” foi construído com caráter ritualístico 

(SALLES, 2013), ou seja, como uma quebra do tempo e do espaço lógico para buscar uma 

ligação com o sagrado. Esse sagrado permite ao atuante se desprender de tudo que é terreno – 

incluímos aqui a vergonha, os padrões sociais, os bloqueios de aparência que citamos acima – 

para se conectar consigo mesmo de forma ancestral e poética.  

O entendimento que na arte o corpo nu se coloca em um lugar anterior à dita 

civilização, portanto mais próximo da natureza, nos forneceria um encontro com uma 

ancestralidade percebida durante a nudez por aqueles artistas que a realizam. Local onde o 

índio, o ancestral brasileiro, entende o corpo próximo a natureza de forma que ambos 

coexistem. A roupa, a vestimenta são uma invenção humana imposta pela sociedade 
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civilizada. Esta sociedade está distante desse ancestral e a nudez pode ser um meio de se 

reconectar a essa ancestralidade. 

O nu percebido pelo viés ritualístico está sempre nessa perspectiva de retorno 

ancestral e por meio deste a quebra daquilo que prende o ser humano no que conhecemos hoje 

como sociedade moderna, ou seja, as normas sociais. Mas existem diversas formas diferentes 

de ver a nudez, outra bastante comum é a perspectiva liberatória.  

A sensação de libertação sentida por quem faz uma cena de nudez é resultado do 

desprendimento de toda a norma social que proíbe o desnudamento. A atriz Keila 

Campanelli7, que participou da instauração cênica “Corpo Livre” aponta que “o despir não 

poderia ser somente das roupas, havia algo que inconscientemente dentro de mim me dizia 

que a roupa era por si só um elemento visual forte e que acompanhado dela uma esfera maior 

se abria uma vez que essa barreira era rompida”. A atriz aponta o rompimento da barreira 

construída socialmente que proíbe a nudez artística. Um despir não apenas das roupas, mas 

das ideias retrógadas que são impostas a todo ser humano pelos processos civilizatórios.  

Ela complementa afirmando que “o meu despir era o meu ato de reafirmação da 

minha liberdade como um resgate a minha natureza e o meu livre arbítrio de escolha”. É a 

partir do rompimento com as normas sociais opressoras que o atuante sente essa sensação de 

libertação. O corpo nu passa a ser entendido como uma nudez libertaria.  

O espectador pode sentir essas sensações pela obra, mas terá que lutar contra os 

padrões que fazem parte de sua vivência para senti-la. Já o artista que está em cena, também 

realiza essa batalha, entretanto pode apresentar uma maior disponibilidade para a luta por 

buscar sempre o fato de se questionar, por levantar e rever suas questões e posicionamentos. 

O corpo nu é um caminho pelo qual as pessoas, artistas ou espectadores, vão de encontro com 

os seus enfrentamentos. São pelas vivências que o corpo cria seus signos e significados. 

A instauração “Corpo livre” também enfrentou obstáculos ao longo de suas 

apresentações e, talvez, o maior deles tenha sido o processo administrativo sofrido pela 

professora e criadora da instauração cênica. Houve uma apresentação, a convite do congresso 

de Antropologia, dentro da UFRN na frente da biblioteca Zila Mamede que resultou em um 

processo administrativo. 

Freire aborda sobre a repercussão dessa apresentação: 

 

                                                 
7 CAMPANELLI, Keila. Entrevista concedida a Tiago Herculano, 17 jun. 2017. [A entrevista encontra-se 
transcrita na página do Facebook da entrevistada, link: https://www.facebook.com/messages/t/keila.campanelli ]. 
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No caso da apresentação no CCHLA, muitos ao tomarem conhecimento por 
meio da imprensa apontaram o dedo acusador e desferiram comentários 
desqualificadores contra o grupo Cruor e a sua expressão criativa do nu. 
Como verdadeiros censores do “bom gosto”, aqueles afirmaram, uns mais 
categoricamente e outros com mais timidez, que aquilo ali não se tratava de 
“arte”.  Aliás, frisemos, o que seria das vanguardas artísticas se não 
houvessem os conservadores e sua pretensão de ditar “limites” e 
“convenções” à expressão estética, não é? (FREIRE, 2013, s/p). 

 

 Obras que questionam algo ou colocam algo em atrito para gerar indagações, como 

o corpo questionado na obra do Cruor, sempre repercutem naqueles que tem contato com a 

obra e terminam proferindo seus discursos moldados na ideia de classificá-la como é arte ou 

não é arte.  

Assim como apontado anteriormente, a escultura nua não é menos artística que um 

corpo vivo nu. Porém a escultura se apresenta na esfera das artes consideradas como clássicas 

enquanto o corpo vivo está dentro do universo da arte contemporânea. 

A arte clássica se molda na ideia de contemplação do belo, já a arte contemporânea, 

bastante incompreensiva por muitos, rompe com o contemplativo e provoca fricção ao 

misturar elementos diversos e provocar questionamentos retirando o espectador e o artista de 

suas zonas de conforto e segurança.  

A ideia que se tem da arte em boa parte da nossa sociedade contemporânea ainda é 

aquela ligada diretamente ao entretenimento. A arte existe para divertir ou como um passa 

tempo do qual a função é esquecer dos problemas por aquele breve momento. Sem falar que 

muitos ainda a veem como um momento para relaxar desconectando um pouco da dura 

realidade social. Em todos esses casos, a arte não é vista como meio de se questionar algo e 

sim como um momento lúdico ou um momento para extravasar sem parar para refletir sobre 

algo.  

Porém, os artistas, de forma geral, entendem que a arte tanto pode entreter quanto 

pode levantar indagações para refletir ou criticar situações da vida que precisam ser revistas 

de alguma forma. A arte que entrete também pode colocar o espectador frente a situações que 

o forçam a questionar sobre o assunto abordado e quando isso ocorre, nem sempre o 

espectador está disposto ou interessado nessa abordagem. 

Quando o espectador, ou até determinados artistas, não se dispõem para essas 

indagações usam das rotulações e definições como meio de tentarem escapar ou não aceitar 

determinada obra. Como se a rotulação decidisse tudo que envolvesse a polêmica, nesses 

casos, o é arte seria um decreto que permitisse a obra acontecer e o não é arte fosse um 
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mandado de proibição. Porém o conceito de arte é muito flexível e cada pessoa pode percebê-

lo de forma singular, é a experiência artística do indivíduo que formará o modo como ele ver 

a arte e o que entende por arte; será como ele classificará determinada obra como Belas-artes, 

outras como Artes-uteis e até como Não-arte (DEWEY, 2010). 

O artista não tem controle sobre como o espectador perceberá sua obra, pode este 

espectador ter contato durante toda sua vida com diversos modos de arte e não a perceber 

como artística. Além de que muitas obras e artísticas não buscam definições em seus 

trabalhos, mas buscam as sensações e questionamentos. A definição, muitas vezes, restringe o 

fazer artístico e a busca não é defini-la, mas criar uma interação do espectador ou/e do artista 

com o mundo em que vive por meio de uma experiência artística pela obra de arte.   

Performances como Corpos que não importam do grupo mineiro Toda Deseo, que 

aborda questões relacionadas a identidade de gênero e orientação sexual, dando ênfase nas 

pessoas trans, visando a liberdade da participação desses sujeitos na vida social e cultural da 

cidade de Belo Horizonte por meio de atos de resistência, inclusão e de luta contra o 

preconceito, podem sofrer de uma indisposição do público perante o assunto abordado 

podendo ser associada a algo não interessante ou não artístico.  

Isso ocorre devido a errada filosofia que o teatro é apenas uma forma de 

entretenimento e questões políticas, por exemplo, devem ser levantadas apenas por meio de 

protestos. Entretanto, entendemos que a arte é um meio político.  

Quando a instauração “Corpo Livre” aborda os meios de repressão ao corpo 

impostos por uma sociedade, também deseja repensar sobre esse assunto para que possamos 

construir uma sociedade menos opressora. Observemos: 

 

Nosso trabalho propõe uma discussão sobre o corpo do artista, o nu em cena, 
o direito de usar a pele como figurino, a liberdade em nossas criações e que 
um corpo em cena não seja motivo para indicativo de idade. Segundo nosso 
entendimento, o artista deve ter liberdade total para usar seu corpo nu apenas 
como obra artística (SALLES, 2013, p. 79). 

 

O corpo do artista como obra de arte é entendido aqui quando o atuante, por 

exemplo, usa de seus recursos corporais para uma criação poética independentemente de estar 

nu ou não em cena, mas, estando nu, seu corpo é capaz de criar poéticas e diálogos com o 

meio em que está inserido. Dessa forma, é capaz de ressignificar até a sua própria pele 

usando-a como figurino: aquilo que reveste meus músculos é minha vestimenta primordial, 

bela, poética e artística.  
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O público quando se percebe perante espetáculos que provocam a ressignificação de 

ideias, muitas vezes, não aceitam essas indagações abordadas por se verem como agentes 

opressores delas, de si próprios e dos outros. Quando um corpo nu é visto em cena pode 

provocar um reflexo naquele indivíduo que assiste à apresentação, este irá ler a obra pelo seu 

histórico de vida e pode não aceitar aquilo que lhe é apresentado. Entende como ofensivo, 

como imoral, mas não se dispõe a entender qual é a razão da cena ou a questão que está sendo 

abordada.  

A atriz Keila Campanelli comenta sobre o processo administrativo que a instauração 

sofreu e como isso repercutia nas pessoas. “As pessoas não queriam discutir, saber o motivo 

daquilo, o que ali estava em jogo. Não, o que havia ali era um pensamento raso, superficial, 

guiado por uma moral imposta, não havia pensamento crítico, havia uma repetição de 

opiniões generalizadas, sem espaço para o diálogo”.  

Toda obra de arte busca diálogo com sua sociedade para com ela construir e rever 

significados sobre o assunto tratado, mas quando a sociedade não se abre para o diálogo 

resulta em um processo de opressão, no caso de “Corpo Livre” foi a instauração de um 

processo administrativo contra a criadora da obra. 

O argumento usado foi que a nudez era desnecessária sendo ela classificada como 

um decoro do espaço e da ordem pública. A professora doutora Nara Salles correu o risco de 

ser demitida da instituição e o grupo sofreu com os nichos conservadores da UFRN. 

Apesar de toda a perseguição contra o Cruor Arte Contemporânea, segundo Keila, 

houve um momento de solidariedade de outros grupos e pessoas ligadas a várias áreas que se 

compadeceram com a situação.  Assim,  

 

Começou a surgir, vários grupos de teatro, dança, e outros setores, 
sensibilizados com a causa, começaram a enviar carta de apoio e foi 
surgindo um movimento bonito de apoio, de solidariedade, foi um momento 
que o grupo foi muito reprimido, algumas questões estavam sendo duras, e 
daí outras portas começaram a ser abertas, uma força começava a chegar 
com o apoio, a cada carta de apoio lida, o grupo mais se unia.8 

 

Essas pessoas entenderam qual a função da obra, qual o objetivo das cenas. O que ela 

queria levantar como proposta de diálogo. Esse apoio foi importante para que o grupo se 

mantivesse firme em suas convicções e na luta contra o processo administrativo.  

                                                 
8 Idem. 
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O grupo entende e defende a ideia de que espaços públicos da universidade podem 

apresentar espetáculos com nudez com uma finalidade cultural de acordo com sua proposta de 

criação, isto faz com que o desnudamento apresentado não seja algo desnecessário ou algo 

criado para afrontar a ordem e moral pública. A nudez é entendida como exposição do corpo 

que interpela, o corpo que estar ali é o corpo que reclama que o sujeito se retome para si pela 

arte. É esse reencontro consigo mesmo que o fascismo tenta quebrar, pois quando ele 

acontece dar de volta as potências que o corpo carrega, isso não interessa ao sistema. Por isso, 

essa nudez se encontra tão castigada na atualidade.  

O Cruor Arte Contemporânea ganhou o processo administrativo e o direito de 

realizar cenas com uma nudez poética dentro do ambiente acadêmico. A resolução do 

processo foi entendida que a nudez apresentada não era ofensiva ou um atentado a ordem e o 

decoro público, que o corpo em cena não era erotizado e sim artístico e poético.  

A nudez de “Corpo Livre” foi compreendida como parte integrante da apresentação 

como uma poética e estética. Para Sousa (2011, p. 12) “Nas peças teatrais, a nudez é 

compreendida juridicamente como parte integrante do espetáculo, eximindo o agente da 

acusação de dolo. Logo, não é nudez que é condenada criminalmente, mas sim sua associação 

à sexualidade e sua intenção de dano a moral através desta”.  

Compreendemos que muito do problema encontrado artisticamente na nudez é a sua 

associação com a sexualidade, apontado pelo Agamben (2014) como a primeira associação 

feita ao corpo nu derivada do entendimento e da educação social sobre o pecado original. 

Como se o corpo nu fosse forçado a ser sexual independente daquilo que fizesse em cena ou 

estivesse ali obrigatoriamente induzindo o espectador para o ato sexual. Muito dessa 

associação habita a mente do espectador que já codifica a cena por uma dessas perspectivas 

sem, muitas vezes, parar para entender o que está sendo apresentado. 

Essa codificação automática da cena é resultado dos padrões sociais normalizadores 

e de como o corpo deve se portar, deve ser visto e ver outros. Essas normais sociais 

perpassam o entendimento corpo e do comportamento humano, este que precisa ser revisto, 

colocado em discussão para possíveis ressignificações.  
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