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APRESENTAÇÃO 

 

 

 
 

Ainda no início de 2020, quando nos lançamos à tarefa de 

organizar o ESTADO DE ALERTA!, sabíamos que os tempos eram 

muito difíceis, que algumas crises nos cercavam e que uma em 

particular, cujas proporções não podíamos antecipar, se avizinhava 

de uma maneira extremamente veloz. Entendíamos naquela 

ocasião, assim como entendemos agora, que as pesquisas em arte 

demandam dos/das envolvidos/as – artistas e investigadores/as do 

campo teórico – um permanente estado de alerta de maneira a 

ultrapassar o campo específico da arte para abarcar questões 

candentes dos contextos políticos ou sociais. Esse entendimento 

sugere que os estudos da história da arte, mesmo quando aliados 

às teorias da arte e das áreas correlatas, parecem não ser o 

suficiente diante das necessidades indisciplinares das artes no 

contemporâneo.  

 

No entanto, naquela ocasião já reconhecíamos que estar em estado 

de alerta talvez não fosse o bastante diante das complexidades do 

cenário atual da vida política brasileira, diante de um autêntico e 

permanente estado de crise! Quando falamos de crise no Brasil 

contemporâneo, uma nota de rodapé parece ser necessária para 

explicitar de qual crise estamos tratando, uma vez que são tantas 

crises que se acumulam e se sobrepõem, oriundas de um repertório 



que parece nunca se esgotar: crises na economia, na política, na 

educação, na justiça, crise moral, crise ética, além daquela que se 

impôs como a maior e a mais dramática de todas – a  crise 

sanitária. Uma crise que responde pelo nome de pandemia e que 

desconhece fronteiras e territórios. A crise sanitária nos faz sentir 

agudamente uma das faces mais terríveis e mais traumáticas da 

globalização. O mundo encolheu e uma crise sanitária que emergiu 

do outro lado do planeta, um quase outro mundo, em poucas 

semanas se tornou planetária e nos atingiu violentamente, como 

que a nos lembrar que o mundo é um só. Uma crise que tem 

custado vidas ao redor do planeta que se contam às centenas de 

milhares, embora alguns/algumas tentem ignorar sua dramaticidade 

em manifestações de perversidade e de desumanidade que 

igualmente parecem não ter fim. 

 

Sem desconhecer e mesmo bastante abalados pela catástrofe que 

se abateu sobre todos nós nos últimos meses e que ainda não dá 

sinais de arrefecimento, procuramos dar continuidade à organização 

do ESTADO DE ALERTA! 2020 – Encontro ANPAP Sudeste de 

Jovens Pesquisadores, por entender que, um dia, seja lá onde ele 

estiver, este pesadelo terá um fim e precisaremos estar prontos 

para um recomeço na expectativa de que possamos construir um 

mundo melhor, no qual as artes tenham presença cada vez mais 

significativa. 

 

Enquanto esse futuro não chega, lançamos esta publicação com os 

trabalhos reunidos pelo ESTADO DE ALERTA! 2020 entre os dias 3 

e 6 de agosto de 2020, realizado remotamente pelas plataformas 

digitais disponíveis. Nesta publicação, apresentamos os textos 

integrais dos artigos e relatos selecionados por pesquisadores de 

sete estados brasileiros para apresentação no Encontro. Os 

trabalhos, oriundos de pesquisas de mestrado e de doutorado em 

andamento na UFF, UFRJ, UERJ, UFMG, UFU, UFJF, UEMG, 

UFES, USP, UNESP e UNICAMP, compõem uma pequena amostra 

da diversidade, potência e riqueza da produção acadêmica que 

emerge dos campi das universidades públicas da Região Sudeste e 

que se configura como contribuição relevante para os estudos da 

produção das artes no Brasil. 

 

Luiz Sérgio de Oliveira   |   Maria Luisa Távora 
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Arquivo e efemeridade: formas de 
permanecer o efêmero no coletivo 
3NÓS3  
 
 

Allan T. Yzumizawa 1 

Universidade Estadual de Campinas, Campinas 

 

 

 

 

Introdução 

Discutir ontologicamente o conceito de performance, trata-se de uma questão 

evidentemente em pauta entre pesquisadores e pesquisadoras de arte contem-

porânea. Das várias publicações que tentam organizar uma certa historicização 

dessa prática, autoras/es caminham para um tipo singular de definição. Pode-

mos notar como exemplo, a definição empregado por Renato Cohen em seu li-

vro Performance como linguagem (2013), que mesmo afirmando seu caráter ir-

resoluto, acaba cercando-o como uma expressão cênica: “apesar de sua carac-

terística anárquica e de, na sua própria razão de ser, procurar escapar de rótu-

los e definições, a performance é antes de tudo uma expressão cênica” (CO-

HEN, 2013, p. 18). 

De outra forma, a autora Roselee Goldberg, no seu livro Performance Art 

(1996), traça uma ontologia a partir dos movimentos modernos do futurismo, 

além disso ela coloca a performance como uma prática de expressão artística, 

estabelecida na década de 1970 diante de um contexto pós-moderno de crítica 

aos modelos impostos pelo capitalismo. Portanto, essa prática artística, se es-

tabelece dentro de um contexto o qual situa discussões políticas ao propor 

 
1 Allan Tanioka Yzumizawa é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade 

Estadual de Campinas, sob orientação da Professora Doutora Sylvia H. Furegatti. E-mail: 

allanyzumizawa@gmail.com.  
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práticas desviantes que fogem do “encarceramento” do mercado, assim como a 

prática da arte conceitual pela qual privilegia a desmaterialidade. A perfor-

mance nesse sentido, entende-se como uma prática do “ao vivo”, exigindo a 

presença do corpo da/o artista e além disso, assumindo a sua efemeridade 

como elemento político (GOLDBERG, 1996, p. 7). 

Por esse lado, podemos precocemente afirmar que o estatuto ontológico da 

performance da década de 1970, entende como uma presencialidade efêmera, 

seu próprio desaparecimento como condição. A pesquisadora norte-americana, 

Peggy Phelan, no importante livro Unmarked: the Politics of Performance 

(2005), afirma que a performance não pode ser guardada em gravações, em 

documentos ou arquivos (PHELAN, 2005, p. 146). Sendo assim, a performance 

seria uma presença em constante desaparição, impedindo-a que pudesse ser 

documentada, como dirá Phelan: 

Performance’s only life is in the present. Performance cannot be saved, 

recorded, documented, or otherwise participate in the circulation of repre-

sentations of representations: once it does so, it becomes something other 

than performance. To the degree that performance attempts to enter the 

economy of reproduction it betrays and lessens the promise of its own on-

tology. Performance’s being, like the ontology of subjectivity proposed 

here, becomes itself through disappearance.2 (PHELAN, 2005, p. 146). 

O debate do caráter efêmero da performance é profundamente político ao en-

tendê-lo como contraponto aos valores materialistas do mercado da arte em vi-

gência. Entretanto, a partir da década de 1970, com o surgimento da perfor-

mance studies, os debates acerca do conceito e ontologia do termo começa-

ram a serem deslocadas para outra ordem, surgindo novas perguntas e ques-

tões referentes. “De quem são as memórias, tradições e reivindicações à histó-

ria que desaparecem se falta às práticas performáticas o poder de permanên-

cia para transmitir conhecimento vital?” (TAYLOR, 2013, p. 30) 

A partir da performance studies, o campo de pesquisa amplia para uma maior 

variedade de ações e comportamentos abrangidos pelo termo, que vão desde 

dança, comportamentos culturais, ritos das quais acabam atravessando os 

campos de disciplinas acadêmicas como antropologia, sociologia, artes visuais, 

música, teatro, estudos religiosos, estudos de gênero, entre muitos outros. Es-

ses pontos, além de deixar o campo mais rico quanto à diversidade de investi-

gações, estimula uma certa mudança no olhar compartimentado da cultural oci-

dental em vigência. 

 
2 “A performance só vive no presente. Performance não pode ser salva, gravada, documentada ou de outra forma 

participar da circulação de representações de representações: sendo isso feito, torna-se outra coisa do que a per-

formance. Na medida em que a performance tenta entrar na economia da reprodução, ela trai e diminui a pro-

messa de sua própria ontologia. O ser da performance, como a ontologia da subjetividade proposta aqui, se torna 

ela própria a partir do desaparecimento.” (tradução nossa) 
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Desse modo, partimos para um entendimento da performance como um sis-

tema de aprendizado, de transmissão, armazenamento, ou como atos de trans-

ferência vitais entre corpos. Uma outra lente metodológica para analisar, ou 

uma nova epistemologia de um conhecimento que escapa do racional. Esse 

conhecimento, portanto, se configura como um contraponto da escrita nas epis-

temologias ocidentais, designado como conhecimento incorporado (TAYLOR, 

2013, p. 45). Desse modo, Taylor, situa-se como uma pesquisadora de perfor-

mance com o intuito de deslocá-la para uma outra epistemologia que fuja do 

conjunto privilegiado da escrita ocidental e que provoque insurgimentos no de-

bate e na reflexão sobre essa prática. “O conceito de performance, como práxis 

e episteme incorporada, por exemplo, mostraria ser vital para definirem os es-

tudos latino-americanos pois ele descentra o papel histórico da escrita introdu-

zido pela Conquista.” (TAYLOR, 2013, p. 45-46) 

Entendendo esse deslocamento epistemológico, podemos avançar e questionar 

as afirmações colocadas por Peggy Phelan de que a performance não perma-

nece, e que sua ontologia está no seu próprio desaparecimento. Pois é nesse 

momento que podemos colocar em tensão, o contraste dessas duas perspecti-

vas. De acordo com Rebecca Schneider, no seu texto publicado no livro Perfor-

mance, repeat, record (2012), a pesquisadora aponta que ter a afirmação de que 

a performance só exista a partir de seu desaparecimento e de que ela não per-

maneça, é assumir um acordo de que a única forma que temos de memória, de 

transmissão e manutenção do conhecimento seria somente pelo e através do ar-

quivo (SCHNEIDER, 2012, p. 138). A autora sugere nesse caso, que a “perfor-

mance permanece, porém permanece diferente” (SCHNEIDER, 2012, p. 145). 

Portanto, existem nessas práticas, uma maneira diferente de memória da qual 

não se iguala à memória do arquivo, uma forma de memória que se dá no acordo 

entre corpos ou nos gestos – uma memória incorporada.  

Aceitando a tese de que a performance movimenta conhecimentos de ordem do 

corpo que escapa dos fluxos e ordenamentos da escrita, criamos uma dicotomia, 

ou um perigoso movimento de antagonismo entre arquivo e performance. A pro-

posta desse artigo, portanto, é colocar em tensionamento esses dois elementos 

para evidenciar o debate sobre a importância de criar linhas de fuga epistemoló-

gicas, ao mesmo tempo em aceitar sobriamente o espaço de disputa de poder 

envolvendo os arquivos como estruturas de narrativas históricas.  

 

O arquivo e o repertório 

A memória arquival existe na forma de documentos, mapas e textos literários, 

cartas, restos arqueológicos, ossos, vídeos, filmes, CDs, todos esses itens su-

postamente resistentes à mudança. Arquivo vem do grego e etimologicamente 

se refere a um edifício público, a um lugar em que se guardam registros. Vindo 

de arkhé, significa também um começo, o primeiro lugar, o governo. Ao trans-

formar os verbetes do dicionário em um arranjo sintático, poderíamos concluir 
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que o arquival, desde o começo, sustenta o poder (TAYLOR, 2013, p. 48-49). 

No livro O mal de arquivo (2001) do filósofo Jacques Derrida, o autor sustenta 

que a palavra arkhê, indica o espaço de princípio de comando das leis – es-

paço onde se exerce a autoridade, a ordem social. (DERRIDA, 2001, p. 7) 

Se compreendermos a ideia do arquivo, como um espaço de disputa de narrati-

vas e de poder, temos que levar em consideração, estratégias de ocupação 

desse espaço para competir uma certa estrutura de visibilidade de práticas das 

quais são marginalizadas. A minha proposta é atentar que a dicotomia entre 

efemeridade e arquivo das práticas performáticas são bem mais complexas do 

que imaginamos, e que nesse sentido, utilizar-se do arquivo como forma de 

desdobramento da ação, pode ser algo proveitoso para que possamos ampliar 

o alcance dos debates dentro de uma comunidade. O arquivo se apresenta, 

portanto, somente como um fragmento do que aconteceu, de uma transcrição, 

porém, uma transcrição que ocupa um espaço de litígio e um espaço político. O 

teórico Philip Auslander, já nos mostra um pouco dessa tendência do arquivo: 

“A finalidade da maior parte da documentação da performance art é tornar o 

trabalho do artista acessível a um público maior; não capturar a performance 

como um ato de ‘realização interacional’” (AUSLANDER, 2013, p. 11) 

Diante dessas reflexões, parto para a análise de um caso do grupo de interven-

ções artísticas de São Paulo conhecido como 3NÓS3. Composto por Mario Ra-

miro, Rafael França e Hudnilson Jr., o grupo que atuou entre 1979 e 1982, ti-

nha como proposta, expandir o espaço da arte para o espaço urbano da cidade 

como forma de questionamento das instituições das quais enrijeciam as pro-

postas artísticas, responsáveis em separar a arte da vida. Mesmo com seu 

curto período de atuação e do grande número de proposições artísticas efême-

ras, o 3NÓS3 tornou-se um grande objeto de estudo graças à grande quanti-

dade de materiais de arquivos produzidos. Existia, portanto, desde o início da 

operação do grupo, uma preocupação na documentação de suas ações para 

que pudesse construir um arquivo. Analisarei a seguir uma das ações do grupo 

a qual obteve uma grande documentação e circulação pelos veículos de im-

pressa, apesar de seu curto período de existência. 

 

As estratégias do grupo 3NÓS3 

Na intervenção urbana intitulada Ensacamento (1979), teve como consequên-

cia o transbordamento do espaço urbano para o espaço do arquivo dos jornais, 

como estratégia optativa do coletivo para alcançar maior discussão e visibili-

dade de suas ações diante de sua efêmera duração (cerca de três dias). Desse 

modo, para além de um espaço físico público e urbano que as intervenções 

configuravam, elas obtinham uma ocupação dos espaços da mídia de circula-

ção. Desse modo, as suas ações foram discutidas entre as pessoas, não por-

que elas presenciaram ao vivo, mas pelo fato de terem visto nos jornais impres-

sos e na televisão.  
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Fig. 1 - 3NÓS3. Ensacamento, 1979. fotografia, 41x33cm. Galeria Jaqueline Martins. 

 

A intervenção teve início no dia 27 de Abril de 1979, quando o coletivo operou a 

partir da meia-noite, o ensacamento de cerca de 17 monumentos históricos com 

sacos de lixo preto e azul. A ação iniciou no Ipiranga e se encerrou na praça Ma-

rechal Deodoro por volta das cinco da manhã. No decorrer do dia, os jornais da 

cidade foram notificados por telefonemas anônimos – dos próprios artistas – so-

bre as esculturas ensacadas, o que resultou num grande número de reportagens 

sobre a ação. No texto crítico de Maria Adelaide Pontes, encontrado no livro 

3Nós3: intervenções urbanas (2017), a autora afirma que: “A efêmera e icono-

clasta ação reavaliou os monumentos e esculturas em espaços públicos da ci-

dade, subvertendo valores artísticos plasmados sobretudo num modelo neoclás-

sico (maioria das esculturas encapuzadas)” (PONTES, 2017, p. 143). 

Para além de um questionamento referente ao estilo neoclássico das esculturas, 

e sobretudo da iconoclastia, há nas intervenções, um certo movimento de contra-

monumentalidade, ao dialogar simbolicamente com as figuras das representa-

ções dessas esculturas. Colocando sacos de lixo em suas cabeças, figuras como 
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Anchieta3 e os Monumentos às Bandeiras4 acabam adquirindo uma nova ca-

mada de significado partindo da construção violenta da história do nosso país. 

Trata-se também de um questionamento de quem são os monumentos presen-

tes, construídos e narrados na nossa história. Portanto, a partir do momento que 

a intervenção Ensacados, ocupava o espaço do arquivo através dos jornais, mí-

dias, fotografias e textos, essas esculturas ganhavam um novo contexto narrativo 

de disputa com esses antigos símbolos. No texto do crítico Félix Suazo (2018), 

ele atenta para a característica desses tipos de intervenções: 

En general, las acciones e intervenciones artísticas en monumentos tradi-

cionales están enmarcadas dentro de una corriente revisión crítica de la 

historia y de la manera en que esta impacta el presente. Cuestionan el 

uso demagógico del pasado para justificar políticas y acciones indecoro-

sas que dañan o condicionan el bienestar colectivo. Para tal fin, interfieren 

la rutina diaria y deconstruyen los estereotipos simbólicos que promueven 

el verticalismo y la obediencia, brindando alternativas de contestación cí-

vica5. (SUAZO, 2018) 

É notável a potência política de dialética colocada por esses tipos de interven-

ções, ao propor um diálogo e um questionamento com a história, contudo, te-

mos que nos atentar para o pragmatismo referente ao seu caráter efêmero, e o 

quanto dessa discussão pode se desdobrar em novos territórios a partir de ou-

tras estratégias como o espaço do arquivo. Se o filósofo Jacques Rancière 

afirma que a potência política da arte está na sua possibilidade de criar fissuras 

no tecido sensível de uma certa partilha estética social (RANCIÈRE, 2012, p. 

63), resta refletir e localizar onde se encontra o espaço dessa partilha. Talvez, 

a importância em relutar nos espaços de litígio do arquivo, é que este, seja o 

espaço possível de fissuras, o espaço de discursividade da qual não podemos 

somente relutar, mas também assumir como político.  

 
3 Entalhado em mármore pelo escultor italiano Luigi Brizzolara, em Gênova, o monumento é uma homenagem a 

Bartolomeu Bueno da Silva, o descobridor das minas dos índios goiá, que teriam habitado a cabeceira do rio Ver-

melho. Diz a lenda que o bandeirante, vendo que esses índios usavam pepitas de ouro como adorno, para 

obrigá-los a revelar a localização das minas, ateou fogo à aguardente de um prato, ameaçando fazer o mesmo 

com as águas dos rios. Os índios goiá, aterrorizados, indicaram o caminho das minas, chamando o bandeirante 

de Anhanguera, o que significa "espírito do mal". Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=272834. 

Acesso em 06 maio 2019. 

4 O Monumento às Bandeiras está localizado no Parque Ibirapuera, na área da Praça Armando de Salles Oliveira, 

e representa os bandeirantes que desbravaram o país no período colonial. Pode-se observar portugueses, ne-

gros, mamelucos e índios puxando uma canoa de monções. Há, contudo, nos dias de hoje, um grande questiona-

mento quanto a representação heroica desse movimento, devido ao seu passado violento de escravização e exe-

cução de indígenas e negros no Brasil. 

5 “Em geral, ações e intervenções artísticas em monumentos tradicionais são enquadradas em uma revisão crí-

tica atual da história e da maneira como ela afeta o presente. Eles questionam o uso demagógico do passado 

para justificar políticas e ações indecorosas que prejudicam ou condicionam o bem-estar coletivo. Para isso, inter-

ferem na rotina diária e desconstroem estereótipos simbólicos que promovem verticalismo e obediência, ofere-

cendo alternativas para a resposta cívica.” (tradução nossa) 

https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=272834
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Fig. 2 - 3NÓS3. Ensacamento, 1979.  

fotografia, 41 x 33 cm. Galeria Jaqueline Martins. 

 

 

 

Fig. 3 - Folha da tarde, 28-04-1979, p. 12.  

Fonte: Arquivo Galeria Jaqueline Martins. 
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Em quase todas as intervenções do 3NÓS3, houve em parte do grupo, uma 

enorme preocupação em documentar todas as suas ações. Mario Ramiro res-

salta no seu texto a importância de jornalistas para a concretude de seus traba-

lhos, às vezes podendo entendê-los também como coautores nas suas propo-

sições:  

Foram mediadores do trabalho de intervenção direta na mídia feito pelo 

grupo – tiveram igualmente um papel importante na inserção das interven-

ções urbanas nos veículos de comunicação de massa, ampliando assim a 

temporalidade da produção. (RAMIRO, 2017, p. 14).  

Ainda, Mario Ramiro pontua a estratégia de acionar a mídia, de acordo com as-

pectos econômicos na época, devido aos altos custos de produção desses re-

gistros:  

A curta permanência das intervenções nos espaços em que foram instala-

das na cidade nos levou a desenvolver uma relação de proximidade com 

a mídia, sem a qual teria sido praticamente impossível tornar conhecidos 

os nossos trabalhos. Utilizar os meios de comunicação como veículos de 

documentação e registro representava para nós uma prática econômica, 

pois no início dos anos 1980 os equipamentos de vídeo e os processos 

de impressão de alta tiragem eram caros e de difícil acesso. Daí a neces-

sidade de divulgar nossas ações para a imprensa, esperando com isso 

que jornais e emissoras de rádio e televisão produzissem para nós os re-

gistros numa escala e alcance para além dos nossos recursos. (RAMIRO, 

2017, p. 15) 

Portanto, a partir do arquivo organizado em fotografias e textos narrativos, te-

mos um certo repertório6 da ação e descrição dos acontecimentos da noite. A 

imagem, se configura como uma forma de persistência, um registro de algo que 

não está mais presente. Philip Auslander classificará a fotografia documental 

como um modo tradicional no qual o relacionamento entre a performance art e 

sua documentação é concebida. Assume-se que a documentação do evento da 

performance produz tanto um registro do qual ela pode ser reconstruída, 

quanto o fragmento do que aconteceu. (AUSLANDER, 2013, p. 3). O próprio 

Mario Ramiro já demonstrava um certo entendimento quanto ao desdobra-

mento da fotografia de registro como um próprio objeto poético ou performático: 

Nesse contexto, o registro fotográfico desempenha um papel fundamental 

pois, como já foi assinalado, a fotografia não é apenas documento, um re-

gistro achatado e residual de uma ação ocorrida num espaço-tempo, mas 

uma dimensão em que a ação adquire permanência, “um lugar poético 

que amplia a noção de obra, um campo de experiências e parte constitu-

tiva daquelas ações. (RAMIRO, 2018, p. 15)  

 
6 No livro  O arquivo e o repertório: performance e memória cultural nas Américas de Diana Taylor, a autora irá 

propor uma outra metodologia de registro o qual seria o repertório.  
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Conclusão 

É inegável a clareza da escolha do grupo 3NÓS3 em optar por circular os re-

gistros de suas ações através das mídias e o quanto essa escolha, também 

pode ser política de acordo com o baixo alcance a partir da efemeridade das 

ações. Podemos até mencionar, que esse artigo não poderia ser escrito se es-

ses documentos não estivessem bem organizados e disponibilizados para a 

pesquisa. De certo modo, podemos nos questionar se a História da Perfor-

mance Art é realmente uma história da performance, ou uma história de seus 

registros. Como pesquisadoras, pesquisadores e críticos de arte estão resol-

vendo essas questões? Um dos integrantes do 3NÓS3, Rafael França, provoca 

ao afirmar do acesso de suas intervenções pelos críticos a partir das documen-

tações e não da ação em si. 

Cada uma dessas intervenções era cuidadosamente articulada, de ma-

neira que o trabalho fosse veiculado por todos os canais de comunicação 

de massa. A ocupação dos meios de comunicação era parte integrante 

dos projetos. Como resultado, a maioria dos críticos jamais viu nenhuma 

dessas intervenções, tendo apenas assistido ao espetáculo por televisão, 

jornal, rádio ou revista. (PONTES, 2017, p. 140) 

Portanto, longe de definir modelos possíveis e éticos quanto a produção e do-

cumentação de ações efêmeras, temos que levar em conta o amplo nexo que 

essas discussões movimentam. Desse modo, cabe a cada artista, decidir docu-

mentar ou não, assumir a efemeridade da ação ou apostar na importância de 

ocupar litigiosamente o espaço de poder do arquivo. Termino com uma passa-

gem de Diana Taylor, a qual anuncia questões desses desafios: 

Um grito, ou um gesto brechtiano, pode não encontrar uma descrição ver-

bal adequada, pois essas expressões não são redutíveis ou posteriores à 

língua. O desafio não é “traduzir” uma expressão incorporada em uma ex-

pressão linguística ou vice-versa, mas reconhecer os pontos fortes e as 

limitações de cada sistema. (TAYLOR, 2013, p. 65) 
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Introdução 

Apresentarei neste relato de pesquisa o conjunto de ações que venho desen-

volvendo com nudez em espaços públicos desde 2017 até fevereiro de 2020. 

Descreverei o processo cronologicamente, desde as primeiras ações, realiza-

das em um canal de esgoto, feitas exclusivamente para o registro fotográfico, 

mas que em seguida volto a um lugar muito próximo, porém agora visível para 

os transeuntes. Então o trabalho entra em um novo patamar de desafio e limite, 

de provocar o olhar do outro. Descreverei em seguida as diversas ações sub-

sequentes, até a mais recente, Domingo na Fiesp, de 2020 (Fig. 1). Cabe logo 

ressaltar que em parte significativa destas ações, aludo ao trabalho do artista 

performático Aimberê Cesar (1958-2016), como na performance já mencionada 

acima, reatuando certos gestos libertários do artista. Ficará evidente a seguir 

que mesmo neste recorte de trabalhos que remetem ao artista, há a dimensão 

de memória e dialogo critico, que não eram presentes nas ações originais, e 

uma atualização da percepção na medida em que vivemos outro tempo. Em 

toda esta série de trabalhos, tanto nestas reperformances quanto nas outras 

ações, o que é intencionado é a contestação do status quo, do que é convenci-

onalmente estabelecido. Qual o problema da nudez, se nascemos nu? 

 

Banho no esgoto 

Nesta primeira fase do trabalho inicio realizando experiências próximas a um 

canal de esgoto próximo a casa dos meus pais, que residia na época, em 

frente ao ponto de ônibus que me levava à Universidade. Inicialmente interagia 

com o lixo, fazia fotografias noturnas, experiências diversas. Em algum mo-

mento percebi que a forma de desdobrar com potência a série seria entrar no 

esgoto nu. Neste momento cabe ressaltar que trabalho com ações encenadas 

para a fotografia desde 2002, e realizei apenas uma ação com nudez, em 

2003. Desde então não tinha a necessidade de trabalhar a nudez mesmo tra-

balhando sistematicamente com o corpo. Porém neste momento achei funda-

mental a nudez, para exacerbar a vulnerabilidade do corpo no ambiente abjeto.  

Ao desenvolver a série, fiz uma experiência em que entro em um cano de es-

goto em outro bairro, e em seguida retorno a este local narrado aqui. Ao desdo-

brar o trabalho sinto a necessidade tanto de entrar no esgoto, quanto de reali-

zar esta ação nu. O corpo nu explicita o máximo de vulnerabilidade imerso no 

máximo da abjeção. Uma espécie de autoimolação, mas também, por que não, 

um banho, ou mesmo um batismo? Tive ajuda do meu pai para realizar as foto-

grafias e descemos por uma escada levada de casa. O lugar era reservado, fi-

cava logo abaixo de uma passagem de pedestre, sendo possível, porém difícil 

de ser visto pelas pessoas na rua (Fig. 2). Ninguém viu. Após esta experiência, 

tive diarreia por dez dias e me explicaram que ocorreu porque minha boca teve 

contato direto com o esgoto (estive duas vezes antes na água sem nada ocor-

rer). Em outro desdobramento, na experiência posterior da série, retornei a este 
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mesmo lugar, porém me posicionei poucos metros próximo, em um lugar visí-

vel. A ação agora tomou uma dimensão pública, não mais uma ação intimista 

para a fotografia, mas agora desafiando o olhar dos transeuntes em uma ação 

ao vivo. Tanto a nudez, quanto sua visibilidade pública se tornaram elementos 

recorrentes a partir deste momento. Quando apresento a nudez em espaços 

públicos começo a perceber a importância que Aimberê César começa a ter so-

bre minha produção. 

 

 

 

 

Fig. 2 - Come into the (w)hole - depois de Marcos Chaves, 2017. (Foto: Silvio Aguiar) 

Imagem anterior:  

Fig. 1 - Domingo na FIESP, 2020. Performance em parceria com Helena Marc. (Foto: Henrique Lira) 
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O título do trabalho remete ao artista Marcos Chaves, que em 1999 desenvol-

veu um trabalho que é uma frase, Come into the (w)hole, em que cria um jogo 

de palavras que problematiza uma questão. Ao colocar o w entre parênteses, a 

palavra é lida tanto como whole quanto hole, sendo que a primeira pode ser 

traduzida por totalidade ou completude, enquanto a segunda por vazio, incom-

pletude ou buraco. A frase então pode ser traduzida como Venha para dentro 

da totalidade/vazio ou completude/imcompletude(buraco). O artista cria um tro-

cadilho, sendo o humor recorrente em seus trabalhos; porém, o ponto abor-

dado aqui é de um limite da corporeidade. Como lidamos com o buraco, com a 

incompletude? Em breve conversa, o artista diz que este buraco é algo que não 

se “tampa”, pode-se tampá-lo em parte, mas nunca o cobrir, preenchê-lo. Que 

buraco é este, qual sua dimensão, onde se forma (no nascimento ou em algum 

momento da infância), quais suas implicações para determinados artistas? Pedi 

a ele para utilizar sua frase como título desta série que desenvolvi, por também 

pensar na relação entre completude e incompletude, pelo convite para entrar 

no buraco. Buraco na existência que pensava muito na época a partir da teoria 

psicanalítica, e hoje a partir de Georges Bataille, ao pensar no seres enquanto 

descontínuos, contingentes, angustiados pela consciência da morte inelutável.   

Ocorreu também nesta ação uma repercussão em grupo de facebook do bairro, 

que acho interessante. Como repercutiu de forma autônoma a partir de registro 

de uma pessoa que passou pelo local e fotografou a ação. Nota-se que todos 

os comentários indicam uma dimensão insólita do gesto. E que as pessoas as-

sociaram apenas à doença mental, sem nenhuma aproximação com arte, o que 

é compreensível. Não me preocupo com isto, pois a afetação por um gesto in-

sólito para mim já é suficiente. Chama atenção a partir dos comentários o apelo 

cômico da ação, muitos comentários com gargalhadas, assim como foi ao vivo. 

Esta dimensão cômica me interessa profundamente, a nudez em espaço pú-

blico, com meu excesso de peso, é para fazer rir, e não para as pessoas se 

sentirem agredidas. Terem a experiência do cômico, e não um trauma. Fiquei 

feliz que na época, em 2017, não houve nenhum comentário moralista conser-

vador, que vê como crime execrável a nudez. Talvez pelo insólito da imersão 

no esgoto. Infelizmente trabalhar com nudez em espaços públicos toca nesta 

questão moral, de provocação, entendida muitas vezes como partidária, na me-

dida em que vivemos um momento de repressão conservadora latente. Mas o 

trabalho não se trata disto, é uma pesquisa sobre performance, gestos simbóli-

cos e experiência. Há hoje uma dimensão política explicita, da contestação do 

que é arbitrariamente convencionado. Porém penso que esta dimensão faça 

sentido na medida em que potencializa a percepção desta série de trabalhos. 

Mas vale ressaltar, que o gesto insólito, fora do ambiente da arte, não é enten-

dido como arte, e esta não-arte também me interessa enquanto arte. 
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O ciclista nu depois de Aimberê Cesar 

Então, a partir desta experiência com nudez em público, me lembrei do artista 

que fez tantas performances nu, e que muitas eu pude ver, Aimberê Cesar. 

Uma de suas ações que me marcou foi realizada no evento Zona Franca, no 

cais do Porto, no Rio de Janeiro. Foi um evento que teve algumas edições en-

tre 2001 e 2005. Imagino ter visto seu trabalho por volta de 2003. Era um 

evento autogerido por diversos artistas, entre eles Alexandre Vogler e Guga 

Ferraz, devia ter aproximadamente uns quinze artistas atuantes. Devido à 

quantidade de gestores e de proposições artísticas sempre enchia, mas devido 

ao enorme espaço disponível havia um respiro entre os trabalhos, muitas pro-

posições eram efêmeras também. Este seu trabalho que me chamou a atenção 

era uma ação de andar de bicicleta nu pelo espaço. Aimberê simplesmente en-

trava e como uma ode à liberdade circulava livremente pelo espaço. Era visível 

sua expressão de quem experimenta a liberdade, como sempre serena. Fazia 

trajetos não programáticos, zigzageava pelo espaço. Não tenho a lembrança 

correta da duração da ação, mas lembro que o via, e tempos depois o via nova-

mente. Não sei se foi uma ação de longa duração, ou se fez por pouco tempo, 

mais de uma vez. Um gesto de tamanha beleza! Ao pensar nesta ação lembro-

me mais uma vez de Nietzsche, sem dúvida referência para Aimberê, Foucault 

e Bataille, ao falar da moral do pastor e do rebanho. Ao dizer que o pastor mo-

raliza e conduz o rebanho, as ovelhas que relutam seriam o que chamaríamos 

de “ovelhas negras”, apenas ovelhas com dificuldade de se enquadrarem à dis-

ciplina. Contrapõe a moral do pastor e das ovelhas à da águia, ser liberto que 

voa fora da alçada da moral pastoral. Aimberê em sua bicicleta é que uma 

águia liberta, em seu voo sobre nós, que nos mostra a imagem da liberdade.  

Esta performance de Aimberê César em que anda nu de bicicleta é uma ação 

que quis refazer pela admiração que tenho de sua beleza, e por pensar que um 

gesto tão potente tenha ficado apenas na lembrança dos que viram ao vivo. 

Acredito que refazer um trabalho dele é uma forma de trazer sua potência de 

volta à vida. Nunca havia refeito o trabalho de nenhum outro artista. Então em 

julho de 2018, em viagem ao Rio, chamei os amigos Marcos Bonisson, André 

Sheik, Clarice Tarran, Gabriela Noujain, Pedro Amorim e Eduardo Mariz para 

me ajudarem a documentar esta reperformance. Propus andar de bicicleta nu, 

mas ao invés de em um espaço fechado, fiz na Praça da Carioca, no Rio de Ja-

neiro. Peguei uma bicicleta emprestada com minha irmã que era horrível, pe-

quena, e cujo pneu furou na primeira curva, e começou a derrapar. Acabou que 

a ação foi mais breve do que esperava, não percebi que foi tão rápido, mas a 

bicicleta era péssima. De certa forma foi feita a homenagem, mas percebo que 

há uma grande diferença na percepção do trabalho no Zona Franca e minha 

homenagem. Aimberê lá, em sua grande bicicleta e seu corpo esguio flutuava 

pelo espaço, como um águia, eu gordinho em uma bicicleta pequena de pneu 

furado, explicitava um lado cômico. Mas ainda viria a fazer de novo este traba-

lho-homenagem. 
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Fig. 3 - O ciclista nu depois de Aimberê Cesar, 2019. (Foto: Eduardo Montelli) 

 

Em 16 de janeiro de 2019 refiz esta ação em Porto Alegre (Fig. 3), em uma rua 

de muito comércio e que não passa carros, na Rua dos Andradas, popular-

mente conhecida como Rua da Praia. Fiz por três minutos, tempo definido an-

teriormente, e que ao ver o vídeo percebi como é um tempo longo para uma 

ação deste tipo. Gerou um incômodo e reações adversas, gritos de euforia e 

repulsa. Acredito que apesar da dimensão de uma contestação que há na nu-

dez, prefiro não insistir (muito) no confronto. Entendo que pelos próprios alicer-

ces da nossa sociedade, de formação cristã, que cria o tabu em relação à ex-

posição do corpo, muitas pessoas veem com aversão a proposição. Mas na 

medida em que respeito também a elas direciono a provocação. Que elas refli-

tam o porquê, qual seria o problema desta exposição. Se não há a lascividade 

sexual no gesto (que caracterizaria crime), na medida em que sempre evito 

olhar diretamente as pessoas, em que grau elas se sentem agredidas. Se nas-

cemos nu qual o problema em se desvestir. Imagino que parte destas pessoas 

venham a refletir, e que outras não. Então ocorreu que fui abordado pela polí-

cia após a ação e conduzido à delegacia. Preenchi um termo circunstanciado 

para depois ser aberto processo para ser encaminhado ao judiciário. Aí já 
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ocorreu um erro de percepção da própria polícia, pois em performances artísti-

cas são permitidas nudez, mesmo em espaços públicos, independentemente 

de qualquer autorização prévia, contando que não tenha lascividade sexual. 

Tenho Nota do Ministério Público especifica que trata deste tema relativa à li-

berdade de expressão e Estatuto da Criança e do Adolescente (2017)2. Para 

além desta Nota, na própria legislação criminal a nudez não lasciva não é pas-

sível de punição, não apenas a nudez artística. O policial até pode pedir para 

que a pessoa coloque a roupa, mas sem conotação sexual, a nudez não é 

crime, independentemente de quais razões que ela ocorra.  

Houve nesta ação uma grande repercussão midiática, viralizou o vídeo em cor-

rentes de WhatsApp, e saíram matérias no Zero Hora e G1. Achei interessante 

como o trabalho pode repercutir de forma autônoma e fora do ambiente da arte. 

E foi curioso como neste período, em que trabalhava como professor de artes 

no município de Viamão, vários colegas professores, coordenadores e direção, 

assim como alunos acessaram e se afetaram com a ação. Então dia primeiro 

de abril de 2019 tive audiência com juiz no Foro Central de Porto Alegre. Tive a 

audiência sem meu defensor público que chegou apenas após minha conversa 

com o juiz. O juiz iniciou a audiência de forma clara e objetiva, e disse “eu e a 

promotora deliberamos e optamos pelo arquivamento, contudo com uma condi-

ção; que você se comprometa a não repetir tal ato”. Poderia parecer algo tenta-

dor de se aceitar rapidamente, mas o comprometimento de não repetir era invi-

ável. Então argumentei, disse que se tratava de um trabalho artístico, relacio-

nado à pesquisa prática que desenvolvia há bastante tempo, assim como à mi-

nha pesquisa escrita. O juiz indicou problema por não haver vinculo institucio-

nal, “se fosse no Santander não teria problema”, não retruquei porque nem 

pensei na hora, mas imagina se a arte dependesse de qualquer aval institucio-

nal para acontecer, imaginem quantos trabalhos artísticos não teríamos. A li-

berdade artística não seria liberdade se houvesse tal restrição. Fiz então uma 

contraproposta, não fazer de novo em Porto Alegre. O juiz e a promotora acei-

taram e fiquei feliz com o resultado. Poder expor minhas intenções e argumen-

tar. Depois fiquei pensando que provavelmente eles nem poderiam restringir 

minha atuação fora da cidade, e nem mesmo dentro, mas enfim. Fui ter uma 

compreensão maior sobre a Lei após esta audiência. 

 

Quatro quilômetros em quatro minutos (Freeway- Rio Grande do 

Sul) 

Em outubro de 2018, mais precisamente no dia do segundo turno das eleições, 

fiz esta performance que consistiu em andar de moto nu na Freeway (Fig. 4), 

Rodovia que liga Porto Alegre ao litoral. Esta ação se assemelha à perfor-

mance com a bicicleta e também com certeza é inspirada em Aimberê. 

 
2 http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-atuacao/direitos-sexuais-e-reprodutivos/nota-tecnica-liberdade-artistica-e-

protecao-de-criancas-e-adolescentes 
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Diferente do que ocorre com a bicicleta, aqui há uma transgressão da Lei efe-

tiva, que é andar sem capacete e sem habilitação! Mas não por causa da nu-

dez! Este trabalho foi feito depois de andar de bicicleta no Rio e antes de andar 

no Sul, então ainda não pensava, e evitava ser pego pela polícia, que no caso 

seria a Policia Rodoviária Federal. Felizmente não fui pego nesta ação.  

 

 

 

Fig.4 - Quatro quilômetros em quatro minutos (Freeway-RS), 2018. (Foto: Dani Amorim) 

 

 

 

A ação durou quatro minutos, tempo pré-determinado que propus. Foi regis-

trada apenas em fotografia. Assim como ao andar de bicicleta penso em uma 

dimensão libertária do gesto. Tanto andar de bicicleta quanto de moto tem esta 

dimensão lúdica do passeio. E também esta dimensão da comicidade mais do 

que uma possível agressividade da ação. Ao vermos certas fotografias desta 

série ampliadas percebemos como ocorrem diversas reações de risos de pes-

soas que passam em outros carros. Penso que o riso é a melhor percepção 

que pode ser provocada nas pessoas. Não por sua dimensão menos crítica, a 

de uma palhaçada ingênua, mas no sentido crítico, como Bataille aponta, do 
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riso como algo profundo e transformador. Recentemente em conversa com 

uma amiga, a Carol Marim, ela me lembrou do Bufão, ou bobo da corte, funcio-

nário da monarquia, que muitas vezes eram os únicos que podiam fazer crítica 

ao rei sem correr riscos, na medida em que sua função era fazê-lo rir, algo que 

se aproxima ao palhaço de hoje. Ela lembra também que Bufão é aquele que 

importuna, expõe seus incômodos sofridos e também provoca incômodo. É 

neste sentido que me interessa o incômodo, de forma cômica, mas com densi-

dade crítica. 

 

Caminhada lunar, 2019 

Dia vinte de julho completou cinquenta anos que o homem (supostamente) pi-

sou na Lua. Neste dia fiz uma ação nu, no Centro de São Paulo, em que emulei 

o gesto de caminhar em baixa gravidade, como se na Lua estivesse. Diferente 

de trabalhos anteriores em que o gesto não remetia a algo, como ao andar de 

moto ou bicicleta, não representava uma ação, aqui ocorre desta forma, por 

dois motivos; primeiro pela dimensão poética de uma marca de cinquenta anos 

de algo que marcou a humanidade, e segundo, por uma questão de linguagem, 

fazer uma ação do corpo contida, lenta, em contraposição à provocação da 

aceleração dos transeuntes. Ir à Lua em meio ao caos. Vale lembrar que a face 

da Lua, que vemos, e que Apolo XI pousou chama-se Mar da Tranquilidade 

(Mare Tranquillitatis). A performance como um desejo de se experienciar este 

mar. 

 

Fig. 5 - Caminhada lunar, 2019. (Foto: Rodrigo Erib) 
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Houve toda uma preparação e organização para esta performance (Fig. 5), fui 

de Porto Alegre para São Paulo de ônibus, chamei amigos para documentar a 

ação, imprimi a nota do Ministério Público Federal, que autoriza performances 

com nudez em espaço público, como uma garantia. Vivi a angústia de pela pri-

meira vez fazer uma ação sem tempo determinado, com a ideia de fazer até 

ocorrer uma interrupção, que não conseguia imaginar de forma não violenta, 

mesmo que pela polícia. A ação durou aproximadamente três minutos. Me sur-

preendi pela forma como fui abordado, com os policias de mãos para trás, mas 

que de forma autoritária disseram: “coloca a roupa ou vai preso”, como seguir, 

se o plano era fazer até que uma interrupção ocorrera? Também não valia a 

pena o confronto, argumentar “vou continuar porque posso” depois da adver-

tência. Fiquei feliz que ao apenas ter que colocar a roupa de novo me permitiu 

fazer mais performances, apesar de hoje acreditar que posso insistir nesta 

questão da nudez em espaço público, e não terei problemas judiciais, não per-

der a condição de réu primário. Preocupo-me bastante com a contingencia, o 

que de incalculável pode ocorrer, a reação que pode ocorrer de transeuntes ou 

polícia. Meu orientador sempre me diz para refletir sobre o cálculo, sobre pla-

nos de fuga, advogados, mas acredito que esta abertura ao intempestivo é 

parte significativa do trabalho. Como uma amiga me indicou, se fizesse de 

forma segura, com seguranças, advogados, não seria meu trabalho, e con-

cordo. A angústia do que pode acontecer, de um final incalculável faz parte do 

trabalho. Neste trabalho fiz algo novo também que foi a divulgação prévia da 

ação, por e-mail e compartilhamento em redes sociais, que anunciava a trans-

missão ao vivo no Instagram. Fiz isto em função da marca de cinquenta anos, 

como também para experimentar como as pessoas percebem uma perfor-

mance com transmissão ao vivo que envolva risco. Um amigo me lembrou 

como também a transmissão do homem pisando na Lua foi uma das primeiras 

transmissões feitas ao vivo. Devo ainda fazer performances com transmissão, 

mas não acho hoje que anunciar faz tanto sentido, fez para este projeto, pela 

data, mas não deverei fazer mais divulgação prévia, não me parece mais ne-

cessário.  
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O câmera nu depois de Aimberê Cesar (Réveillon de Copacabana), 

2019-2020 

Minha pesquisa com performance nu em espaços públicos não se restringe a 

releituras de trabalhos do Aimberê, como nos trabalhos do esgoto e da Lua por 

exemplo, porém acredito ser uma parte fundamental do conjunto destas ações. 

Mas para além das questões intencionadas por ele, do questionamento da sub-

missão dos corpos e arbitrariedade de certas convenções também trabalho 

com memória, por exemplo. Aimberê não remetia sua ação a de outro artista, 

enquanto eu remeto ao dele. É possível pensar em como na tradição da arte 

comumente artistas se referem a outros. Na verdade, sempre, é possível dizer 

inclusive que um trabalho de arte é sempre um comentário sobre algum outro. 

Então além de um trabalho de memória há um trabalho de história da arte. Tra-

zer de volta à visibilidade um artista com produção pujante, efêmera, não discu-

tida e vista suficientemente, mas também reatualizada para que minha prática 

também tenha sentido, não seja apenas uma homenagem ou cópia.  

Então a partir de outra performance de Aimberê Cesar, O Câmera Nu, seu tra-

balho mais icônico, e referência mais importante em minha pesquisa, fiz uma 

segunda reperformance do artista, em que performei nu com uma câmera fil-

madora, durante os fogos do réveillon de Copacabana 2019/2020 (Fig. 6). Este 

trabalho explora de forma lúdica a ideia do ver e ser visto, do cameraman en-

quanto ser idealmente invisível em contraposição à nudez que chama a aten-

ção da presença, ideia do Aimberê. Focalizei a câmera em direção apenas aos 

fogos, nunca às pessoas na praia. Cabe lembrar que já fiz cinco performances 

durante os fogos de Copacabana, então ocorre o alinhamento de dois interes-

ses; a repetição de fazer performances durante os fogos, e o interesse de re-

performar e repotencializar o trabalho do artista. 

Houve novamente todo um período de angústia e preparação que levaram me-

ses, de pensar como a performance seria interrompida, principalmente porque 

em meu trabalho anterior, Caminhada Lunar, performei até a interrupção da po-

lícia e o projeto era justamente este, fazer até ser interrompido. E como seria? 

No réveillon havia uma preocupação a mais que era a grande quantidade de 

pessoas, em um evento que muitos chamariam de familiar, e realmente tinha 

um número enorme de crianças na praia, tanto quanto pais alcoolizados. Havia 

uma densidade de pessoas muito grande, sendo que jamais tinha feito uma 

ação nu em espaço público com tanta gente. Acredito que não houve problema 

pelo excesso de energia do momento dos fogos, e que se fosse antes ou de-

pois, imagino que rapidamente teria. E novamente a percepção de um ato de 

loucura. E sim, a performance durou um tempo significativo, aproximadamente 

dois minutos, onde todos perto em algum momento perceberam a ação, e era 

muita gente perto. E com muita polícia, inclusive havia polícia de jet-ski no mar! 

Mas pela polícia não fui visto. 
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Fig. 6 - Câmera nu depois de Aimberê Cesar (Copacabana), 2019-2020. (Foto: Rafaela Celano) 

 

Diferente de minha ação anterior, que fiz até ter alguma interrupção, seja ela 

qual fosse, neste trabalho tinha isto em mente novamente, mas aberto a planos 

diferentes de fuga. Neste trabalho dependi muito da fotógrafa que trabalhou co-

migo, Rafaela Celano, única pessoa comigo na praia e que sou eternamente 

grato. E como estava de costas para o grande público na areia e ela de frente, 

foi responsável não apenas por documentar, mas também pela minha segu-

rança. Tínhamos combinado tentar fazer o máximo de tempo possível e qual-

quer tipo de interrupção era importante ser documentada. Mas também combi-

namos que se viessem muitas pessoas de forma violenta ela me daria um si-

nal. Estava muito preocupado, pois estava na beira do mar que trazia um pe-

rigo a mais caso ocorresse algo. Combinamos também que se fosse possível 

ela pegaria minha filmadora e eu nadaria para o mar, e apenas se parecesse 

que haveria uma reação que saísse do controle ela não pegaria a câmera e fin-

giríamos não nos conhecer, afinal ela assim como eu tem filho também! Aca-

bou que ela teve a percepção de uma movimentação brusca de algumas pes-

soas e me deu o pior sinal de aviso, se afastando sem que eu pudesse entre-

gar minha câmera, que sem pestanejar lancei ao mar e nadei! Dentro do mar 

estava apenas com minha sunga que tinha enrolado no pé durante a ação pen-

sando já na possibilidade de não a encontrar depois da ação. E realmente nos 

perdemos, saí de sunga do mar e apenas a encontrei bastante tempo depois 

na porta de sua casa. E fiquei muito preocupado com ela também, pois entrei 

no mar nadando, e ela saiu sozinha e claramente estava junto comigo. Demo-

ramos a encontrar, mas felizmente nada de ruim ocorreu. 
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Domingo na Fiesp 

Domingo dia 16 de fevereiro de 2020 eu e Helena Marc realizamos uma perfor-

mance (Fig. 1) em parceria na Avenida Paulista, em frente à Fiesp (lugar mar-

cado do capital e da política recente brasileira). Mais uma vez evocamos os 

gestos libertários do artista performático Aimberê Cesar, que ganhou novos 

sentidos. Fiquei extremamente feliz com esta parceria na medida em que tal 

performance conjunta também faz muito sentido ao trabalho da Helena, que já 

realizou ações com nudez em espaços públicos de São Paulo, como no Cen-

tro, e na própria Av. Paulista. Propus a ela esta ação conjunta, dela andar de 

bicicleta nua, e eu a filmando, também nu. A performance teve registros em fo-

tografias e vídeo. A ação durou aproximadamente dois minutos, que também 

me pareceu um tempo significativo para proporcionar uma experiência às pes-

soas que passavam pela rua, que foram muitas em um domingo anterior ao 

carnaval, com muitos blocos, por isto a Paulista aberta a carros neste dia. Mais 

uma vez a Polícia de São Paulo apenas interviu e pediu que colocássemos 

nossas roupas, e ficou claro como há uma abordagem tolerante com pessoas 

brancas nas áreas nobres da cidade. Fiquei feliz com a participação da Helena, 

que em uma ação conjunta trouxe novos elementos poéticos ao conjunto de 

ações artísticas que realizo, assim como acredito no acréscimo de sentido ao 

conjunto de ações realizadas por ela. 

 

Conclusão 

Acredito que a atualidade, o sentido, a força, tanto do trabalho do Aimberê 

quanto em refazer suas ações, mas também em outras ações com nudez que 

não remetem ao artista, estão na contestação, não da Constituição, de infringir 

a Lei, mas a contestação dos costumes que inculca certos valores arbitrários 

nas pessoas de forma dogmática. Qual o problema do nu? Nascemos nus! Ob-

viamente não cabe a lascividade erótica, obter prazer de forma não consen-

sual, e por isto sempre evito olhar as pessoas, seja andando de bicicleta ou no 

réveillon. Então se não há o olhar que se satisfaz, o corpo se torna objeto, em 

máxima vulnerabilidade. Estar nu em espaço público é experimentar a vulnera-

bilidade, a contingência, onde tudo pode acontecer na reação dos transeuntes, 

da polícia. Uma ação insólita pode gerar uma reação insólita. A nudez em meio 

à cidade provoca a experiência sensorial do estranho, algo que toca profunda-

mente na medida em que temos enraizada a restrição desta experiência. Esta 

experiência do estranho visa fundamentalmente à dimensão cômica, do riso, do 

prazer, assim como Georges Bataille nos diz, esta que seria a experiência mais 

profundamente humana. A ação nu no espaço público não é arte a princípio, 

quem observa não vê arte, vê loucura, vê devaneio, tem uma experiência sen-

sorial, e/ou uma experiência existencial. O trabalho desperta sensações, que 

vão desde o riso até o incômodo. Performar nu na rua é incorporar realmente o 

Bufão, que provoca o incômodo, a provocação necessária na sociedade demo-

crática contemporânea. Sociedade que deve abarcar os poetas, os religiosos, 
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os loucos, os advogados, os médicos, os artistas. Então as pessoas se afetam 

das mais diversas formas desde o riso até o mal estar, e há também as pes-

soas que se sentem tão incomodadas que chegam a se sentir agredidas, 

sendo destas pessoas que sinto medo, mas também talvez a elas seja mais 

fundamental o contato com este estranho (não-)artístico. 
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Na década de 1960, Henri Lefebvre escreve O direito à cidade (1969), no qual, a 

partir de um balanço dos fenômenos urbanos que se originam, especialmente, 

em função da consolidação do modo de produção capitalista, incita a busca por 

“novos conceitos capazes de pensar as novas cidades” (LEFEBVRE, 1969). O 

direito à cidade é visto por ele como o direito da população de comandar os pro-

cessos urbanos e, para isso, seria essencial que houvesse uma real aproxima-

ção entre os indivíduos e os espaços que habitam e por onde circulam.  

No epílogo de Walkscapes: o caminhar como prática estética (2013), o arqui-

teto italiano Francesco Careri conta sobre as viagens que fez para divulgar seu 

livro – em função do sucesso da publicação, foi convidado para seminários, pa-

lestras e caminhadas com artistas, arquitetos e estudantes. E, sobre as cidades 

que conheceu na América do Sul, ficou a sensação de que, para seus cida-

dãos, caminhar significa enfrentar muitos medos. “Ali o fenômeno antiperipaté-

tico e antiurbano é mais claro que na Europa, onde me parece que está apenas 

em vias de formação [...]” (CARERI, 2013, p. 170).  

Fica a impressão de um processo duplo e contraditório: por um lado, existe 

cada vez mais medo do espaço público e da ideia de apropriar-se dele, medo 

 
1 Julia Lopes Pereira é mestranda no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro, sob orientação do Professor Doutor Marcelo Campos. Possui graduação em Arquitetura e 

Urbanismo pela Universidade de São Paulo. E-mail: jplopes.arq@gmail.com.  
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de ultrapassar barreiras, medo de explorar o desconhecido e, no fim, medo do 

outro; por outro lado, a cidade contemporânea parece exigir de seus habitantes 

uma postura ainda mais ativa e política.  

À medida em que o tempo presente é inundado por situações de segregação, 

intolerância e violência, aumenta-se a necessidade de uma resposta que seja 

transformadora, ativa e política. Nesse sentido, a arte parece ser uma das práti-

cas com maior poder de contágio. O artista contemporâneo, especificamente, é 

aquele que, quando confrontado com um desafio, busca novas e melhores ma-

neiras de habitar o mundo. Segundo Bourriaud (2009), a forma da arte contem-

porânea se concretiza a partir de encontros possíveis, de diálogos e da relação 

dinâmica de uma proposição artística com outras formações, artísticas ou não. 

A partir da prática artística inicia-se, assim, um diálogo, uma possibilidade de 

transformação. 

Em outros termos, as obras já não perseguem a meta de formar realida-

des imaginárias ou utópicas, mas procuram constituir modos de existência 

ou modelos de ação dentro da realidade existente, qualquer que seja a 

escala escolhida pelo artista. (...) o artista habita as circunstâncias dadas 

pelo presente para transformar o contexto de sua vida (sua relação com o 

mundo sensível ou conceitual) num universo duradouro. (BOURRIAUD, 

2009, p. 18) 

E, se entendemos a arte como um estado de encontro (BOURRIAUD, 2009), 

naturalmente entendemos que a partir do momento em que essa produção ar-

tística se apropria da cidade como espaço para existência, novas experiências 

de proximidade se tornam possíveis. Nesse momento, é notável o potencial de 

reflexão e construção coletiva alcançada por meio do entendimento da intrín-

seca relação entre arte e política.   

A ocupação dos espaços públicos partilha da construção de esferas públicas, 

transformando ruas e praças em grandes arenas de participação política. Essa 

ocupação reforça a relação entre cidadão e cidade e, a partir disso, é mais viá-

vel pensar sobre mudanças e transformações – “(...) o único modo de ter uma 

cidade viva e democrática é poder caminhar sem suprimir os conflitos e as dife-

renças, poder caminhar para protestar e para reivindicar o próprio direito à ci-

dade” (CARERI, 2013, p. 170). 

Se a expressão artística possibilita infinitas formas de materialização da crítica 

às questões urbanas, políticas, sociais, etc., também são infinitas as maneiras 

de explorar e experimentar o corpo do artista e do público/interlocutor. Dentre 

elas, o caminhar tem a especial característica de ser, ao mesmo tempo, “cons-

trução e testemunho, ação e registro” (CARERI, 2013, p. 170). Partindo dos tra-

balhos Redflag [Caminhando] (2011), Fábio Tremonte; Cidade passo (2017), 

Vânia Medeiros; e Grande caminhada urbana por São Paulo (2017), 11ª Bienal 

de Arquitetura, este trabalho pretende, portanto, uma reflexão sobre as poéti-

cas e políticas do caminhar e seu potencial enquanto microrresistência perante 

as problemáticas do tempo presente.  
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Sobre a possibilidade de microrresistências urbanas  

Dentre os estudos sobre o caminhar, é interessante o olhar da arquiteta Paola 

Berenstein Jacques. Em seus textos, ela discute a errância como experiência 

urbana, uma forma específica de apropriação do espaço público que escapa ao 

pensamento projetual dos urbanistas e arquitetos que constroem as cidades. A 

errância urbana é, segundo ela, uma apologia da experiência da cidade que 

pode ser praticada, ou seja, vivida, por qualquer um: exercício que pressupõe o 

caminhar enquanto liberdade de experimentação e predisposição ao erro, ao 

encontro, à lentidão, ao acaso.  

A cidade deixa de ser um simples cenário a partir do momento em que é expe-

rimentada e, por isso, a errância pode ser entendida como uma crítica ao urba-

nismo enquanto disciplina – prática que tem por característica olhar a cidade de 

cima, por meio de mapas, fotografias e dados. A autora sugere que podería-

mos idealizar um urbanista errante: um profissional cuja ação resultaria da rela-

ção do corpo com a cidade, para que essa nova forma de urbanismo inspirasse 

outros errantes urbanos, como escritores e artistas.  

É possível sugerir que fazer-se presente na cidade, através de práticas como o 

caminhar, retoma a noção de política como um aspecto inerente à vida cotidi-

ana e de que qualquer ato humano, por mais trivial que possa parecer, é um 

ato político. A experiência urbana pode ser entendida, em si mesma, como uma 

forma de microrresistência ao processo de segregação das cidades e silencia-

mento da diversidade e do conflito. A partir dessa leitura, entende-se o cami-

nhar como ação transitória, efêmera e, ainda assim, capaz de representar um 

posicionamento político, um ato de transgressão, uma tentativa de (re)ativação 

do espaço público.  

Quem caminha é capaz de experimentar os espaços da cidade e assim lhe dar 

corpo e vida, pela simples ação de percorrê-los (JACQUES, 2008). Ou seja, o 

caminhar e as errâncias surgem como exercícios que auxiliam na restituição do 

caráter político do espaço urbano, uma vez que valorizam a experiência corpo-

ral nas cidades. E, da mesma forma que percorrer a cidade é uma forma de 

transformá-la, a cidade também é agente de transformação no corpo de quem 

caminha.  

O conceito da corpografia explica a hipótese de que a experiência do caminhar 

permanece inscrita no corpo daquele que vive a cidade com os pés no chão e 

olhos atentos e que, “em diversas escalas de temporalidade, também o define 

e modifica, mesmo que involuntariamente” (JACQUES, 2008). A corpografia é 

a memória urbana do corpo: o registro de sua experiência no espaço urbano, 

público e coletivo. Assim, somar o corpo à cidade parte da vontade de colocar-

se exposto e vulnerável, uma vez que ela é, em si, o espaço do acidente. Na 

história da arte, Vito Acconci, Sophie Calle e Francis Alÿs são alguns dos artis-

tas fundamentais para essa proposição.  
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Em Following Piece (1969), Acconci seguiu, ao acaso, pessoas pelas ruas de 

Nova York durante vinte e três dias. Nessas caminhadas, produziu registros es-

critos e fotográficos que narravam as ações vividas – estas que poderiam durar 

minutos ou horas, dependendo dos lugares pelos quais a pessoa escolhida gui-

ava o artista. A francesa Sophie Calle cria suas obras a partir de jogos pareci-

dos. Ao voltar a Paris, depois de alguns anos morando fora, a artista não se 

sente mais parte de sua cidade natal e começa a seguir pessoas desconheci-

das pelas ruas. O ponto alto dessas perseguições, Suite vénitienne (1980), se 

dá quando Calle segue um homem de Paris até Veneza. Da mesma forma, 

Francis Alÿs caminha pelas ruas da Cidade do México e imagina novas possibi-

lidades de reflexão sobre a vida cotidiana. Em suas obras, que trabalham na 

chave do site-oriented, a rua se transforma em um campo de afetos, estímulos 

e surpresas. 

Ao longo dos anos, a proposição do caminhar enquanto prática artística se 

manteve viva e ganhou novos contornos - e, no Brasil, são muitos os artistas 

cujos trabalhos partem dessa reflexão. 

 

Novas São Paulos 

Em Arte em fuga (2017), Joana Mussi discute a relação entre arte, política e 

formas de resistência na São Paulo contemporânea, apresentando ações criati-

vas e experimentais que, a partir do corpo, tomam o espaço público e questio-

nam espaços de poder materiais e simbólicos:  

O corpo carrega as utopias, as imagens; o corpo inscreve-as no espaço 

através de seus gestos, de sua coragem, ou de seus medos: é nele que 

está a potência não apenas de secretar novas existências, mas também 

de fazê-las viajar através de si. (MUSSI, 2017, p. 265) 

O ato de caminhar, especificamente, pressupõe o caminho e requer uma aten-

ção ao corpo e ao trajeto percorrido. Em cidades como São Paulo, pensadas 

para o carro, tomar o tempo de caminhar é um ato de resistência – se permitir 

perder tempo caminhando é algo impensável pela maioria das pessoas. Fábio 

Tremonte é um dos artistas que se atém aos seus trajetos pela cidade e en-

tende que a experiência de quem anda a pé é completamente diferente da de 

quem se desloca dentro de carros, ônibus e metrôs. Caminhar é vivenciar o es-

paço percorrido, é sentir as irregularidades do solo, se perder observando ce-

nas cotidianas, encontrar surpresas ao acaso. 

 O trabalho Redflag [Caminhando] (2011) une a noção do caminhar com uma 

investigação sobre a persistente presença de bandeiras vermelhas em mani-

festações populares nas quais as ruas são ocupadas e tomadas como símbolo 

de resistência. Dessa maneira, caminhar pelas ruas de São Paulo carregando 

uma bandeira vermelha tem o sentido da busca pela adesão e estímulo a uma 

luta, por um espaço para se (re)fundar e fincar a bandeira na cidade.  
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Fig. 1 - Fábio Tremonte, Redflag [Caminhando], 2011.  

(Fonte: https://vimeo.com/33121555) 

 

 

O resultado dessa caminhada é apresentado através de um vídeo de dois mi-

nutos, onde se vê imagens do artista andando por calçadas estreitas, segu-

rando a bandeira nas mãos. A repetição das imagens transforma a caminhada 

em uma prática infinita, uma resistência sem fim. O espaço para se fixar a ban-

deira não é encontrado, é uma promessa.  

A ação pode ser vista como uma chamada para que cada um, individualmente, 

busque, funde ou tome posse de seu território – e o caminhar pode ser uma 

forma de fazê-lo. Caminho e caminhar são, nesse sentido, micronarrativas que 

abrem a consciência para um novo conhecimento espacial da cidade. Algo se-

melhante acontece em Cidade passo (2017), de Vânia Medeiros, que se des-

dobra a partir de um estudo teórico-prático sobre cartografias subjetivas e poé-

ticas como formas de conhecimento do espaço – para além da visão impessoal 

da cartografia tradicional.  

Tendo como referência mapas e registros produzidos por diferentes artistas, 

como Sophie Calle, Lara Almarcegui e On Kawara, Vânia discute como os pro-

dutos de derivas e errâncias são pontos de partida para a delimitação de um 

espaço-tempo nômade dentro do espaço urbano. Buscando assim, um meio de 
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ressignificação das relações entre indivíduo e cidade, a partir do momento em 

que o caminho, para além do ponto de chegada é tomado como um espaço de 

valor. 

 A experiência se desdobra a partir de entrevistas caminhantes, técnica que 

vem sendo usada em processos etnográficos, especialmente relacionados a 

antropologia urbana e comunidades nômades. Unir a entrevista à caminhada 

traz nuances que não seriam possíveis em outra situação: estando à mercê 

das surpresas da cidade, os entrevistados são levados a dar respostas mais 

imediatas e menos prontas, construindo um material ainda mais rico para a 

pesquisa.  

 

 

 

Fig. 2 - Vânia Medeiros, Cidade passo, 2017.  

(Fonte: https://issuu.com/vaniamedeiros/docs/dissertacao-vaniamedeiros-web) 

 

As micronarrativas que se criam a partir dos espaços percorridos sugerem poé-

ticas opostas às da cidade espetacularizada, gentrificada – são quase lugares 

escondidos, que nunca saberíamos que existem se não tivesse sido permitido 

o momento de se deixar guiar pelo outro, andar ao passo do outro. De certa 

forma, essa foi uma das ideias centrais 11ª edição da Bienal de Arquitetura de 

São Paulo, intitulada Em Projeto. Partiu-se de uma sugestão de ampliação do 

campo de atuação do arquiteto - para além do projeto em si, existe o entendi-

mento de que são os processos em percurso, criados e desenvolvidos pelos 
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mais diversos agentes, que de fato são responsáveis por articular olhares, ne-

cessidades e construir, de forma ativa, os espaços das cidades.  

Dessa forma, a Bienal tinha como objetivo proporcionar um encontro entre es-

ses agentes para juntos, refletirem sobre as possibilidades e potências de uma 

construção coletiva dos espaços públicos. Em uma das atividades propostas, 

justamente a que marcou o início do evento, foi organizada uma deriva pelas 

bordas geográficas da cidade de São Paulo. No total, foram mais de 120 quilô-

metros percorridos ao longo de oito dias. Os percursos eram definidos a partir 

de grandes pontos de encontro, como unidades do Sesc e sedes de coletivos e 

iniciativas comunitárias. Nesses pontos, os participantes eram convidados a in-

tegrar debates sobre as temáticas centrais da Bienal – uma das discussões 

mais importantes era sobre a importância de desconstruir a dicotomia centro-

periferia, por meio da valorização da produção sociocultural desses lugares. 

 

 

Fig. 3 - 11ª Bienal de Arquitetura, Grande caminhada urbana por São Paulo, 2017.  

(Fonte: https://youtube.com/channel/UCuxMlM7gqvxkC0dvh6F_3kQ) 

 

O material produzido durante esses dias foi dividido entre fotografias tiradas 

pelos participantes e uma série de vídeos editados pela equipe da Bienal – 

mais de uma hora de gravação organizada em três vídeos: Território Sul, Terri-

tório Leste/Norte e Território Norte/Oeste/Centro. 

Para além dessas, existem uma série de outras experiências artísticas que fa-

zem do caminhar uma possibilidade de inventar e reinventar cidades (e desejos 

de cidades). Os trabalhos citados são apenas exemplos da possibilidade de 
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criar novas narrativas, novos espaços, novos corpos e novas relações no mo-

mento em que se permite a lentidão de quem se perde. 

A questão do tipo de cidade que desejamos é inseparável da questão do 

tipo de pessoa que desejamos nos tornar. A liberdade de fazer e refazer a 

nós mesmos e a nossas cidades dessa maneira é, sustento, um dos mais 

preciosos de todos os direitos humanos. (HARVEY, 2009) 

 

Corpos políticos 

A partir de um olhar atento sobre um caminhar que é, ao mesmo tempo, forma 

de experiência urbana e procedimento estético, é possível elaborar diversas re-

flexões sobre o potencial dessa ação como prática crítica quando inserida no 

contexto urbano. São múltiplas as experiências que articulam sobre a necessi-

dade de se pensar sobre a cidade, sua lógica de funcionamento e suas formas 

de produção. Mesmo que de forma inconsciente, muitas das experiências tra-

zem um debate acerca do direito à cidade, pois potencializam a aproximação 

entre população e cidadania e reafirmam a necessidade de se pensar a cidade 

e, consequentemente, os deslocamentos dentro dela.  

Vale um comentário sobre os acontecimentos de junho de 2013. As manifesta-

ções que tomaram as ruas do país foram processos coletivos de construção de 

uma consciência política e social (ARANTES, 2014). Houve uma dupla atitude 

por parte dos manifestantes: ao mesmo tempo em que se foi às ruas reivindicar 

o direito pela circulação e pelos espaços da cidade, antes disso, houve o en-

tendimento da presença de uma injustiça social, que por sua vez, era a causa-

dora dessa incompatibilidade entre a vontade de se apropriar da cidade e os 

custos do transporte coletivo.  

O que se viu nas cidades brasileiras foi uma luta pela própria cidade. Pelo di-

reito de ir e vir, pelo direito de usar, ocupar e transformar os espaços públicos. 

Tudo de forma espontânea, sem organizações ou ensaios, já que “a transfor-

mação na subjetividade, a educação, ocorre na própria rua. Não se muda e de-

pois se age, pois as mudanças ocorrem através das ações, dentro dos contex-

tos de lutas e mobilizações” (CENTELHA, 2019, p. 98). Assim, mesmo que 

subjetivamente, existe o entendimento da cidade enquanto campo de batalha, 

um campo em disputa.  

Nesse sentido, é possível pensar que o próprio corpo, o caminhar e a arte são, 

também eles, espaços em disputa. As ações artísticas que tomam as ruas das 

cidades contemporâneas funcionam como uma espécie de chamamento ao di-

reito de caminhar e ao direito de fazer arte que, apesar de hoje ainda serem 

postos com privilégios, não deveriam ser. Sob esse aspecto, colocar-se em 

movimento na cidade contemporânea deve ser entendido como um ato de mi-

crorresistência, um meio para se lançar ao encontro do desconhecido, 
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experimentar os espaços públicos e criar narrativas que articulem nossos cam-

pos de batalha de forma construtiva e engajada. 

Há quase trinta anos, Félix Guattari já saudava essas estratégias de pro-

ximidade que fundam as práticas artísticas atuais: “Assim como penso 

que é ilusório apostar numa transformação gradual da sociedade, da 

mesma forma creio que as tentativas microscópicas, tipo comunidade, co-

mitês de bairro, organização de uma creche na faculdade etc., desempe-

nham um papel absolutamente fundamental”. (BOURRIAUD, 2009, p. 43)  

Cabe ressaltar que, por serem ações efêmeras, não se trata necessariamente 

de transformações diretas e visíveis sobre o espaço público, mas de mudanças 

subjetivas que acontecem a partir da experiência vivida por cada um – capazes 

de influenciar subjetividades, acionar reflexões e gerar os mais diversos estí-

mulos. Porém, parte da potência das experiências contemporâneas é que, a 

partir do momento em que essa arte é levada para a rua, ela é inserida à força 

na cidade, no contexto do outro, provocando empatia ou antipatia, curiosidade 

ou desprezo, despertando algum tipo de interesse em compreender as ques-

tões ali levantadas. Ativa-se um novo modo de olhar para esses espaços.  
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Introdução 

O contemporâneo tem se tornado palco para diversos embates entre a relação 

da arte e da política. A ideia da perda de uma tão debatida especificidade da 

arte, a coloca em terreno de incertezas e questionamentos sobre suas 

fronteiras com diversos setores na sociedade. Diz-se das práticas artísticas 

como maneiras de interferir nas formas de fazer as coisas no mundo sensível, 

o que a permite comungar com outras práticas a qualidade de manipular o 

visível. Essa capacidade de atuar sobre o pensamento e materializá-lo no 

mundo vem alimentando o interesse nos atos estéticos e nas formas como eles 

podem configurar e reconfigurar as experiências. Lidar com tais questões 

implica compreender que uma série de afetos permeiam e mobilizam uma 

sociedade. Como, necessariamente, no entanto, determinados afetos são 

colocados em cena? Responder a essa pergunta, talvez, signifique, por um 

lado, observar os movimentos individuais e coletivos e, por outro lado, agir na 

plasticidade do sensível: dos objetos, dos lugares e das relações que 

constituem o cotidiano.  

 
1 João Paulo de Souza Jacob é artista e pesquisador, bacharel em Artes e Design pela UFJF, mestrando em Ar-

tes pelo PPGACL/UFJF, na linha de pesquisa Estudos Interartes e Música, sob a orientação do Professor Doutor 

Ricardo de Cristófaro. E-mail: jpsjacob80@gmail.com.  
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O ano de 2011 foi marcado por um conjunto de manifestações populares 

espalhadas por todo o mundo, dentre as quais destacou-se aquela que levou 

uma multidão a ocupar Wall Street. O evento, que ficou conhecido como 

Occupy Wall Street, ao mesmo tempo em que organizava suas pautas 

diversificadas e reclamava suas demandas, também remodelava o seu lugar, o 

seu espaço físico de ação. Criou-se uma imagem em processo de construção: 

a imagem do mal-estar, do que ainda se elaborava enquanto desejo coletivo, 

fundando, nos seus interstícios, novos esboços do que poderia se transformar 

em novos lugares. 

Quando o Chile, em 2019, foi às ruas para materializar os seus afetos, deu voz 

a uma massa que tentava, igualmente, articular o seu mal-estar e desencanto  

social. Esse coletivo traz à tona o desejo de mudanças políticas, mas que 

aparecem acompanhadas por uma redefinição estética do seu espaço e da sua 

forma enquanto corpo político. Algumas características fazem-se notáveis e 

nos levam, mais uma vez, a pensar essas manifestações no campo das artes e 

estética, bem onde arte e política se tocam e nos apontam novas 

possibilidades plásticas do visível. 

Este artigo tem a intenção de analisar de que forma essas manifestações 

populares, que ocupam o espaço público, carregam tanto uma demanda social 

quanto estética. De que maneira suas apresentações e dinâmicas criam 

intersecções entre arte e política, além de tentar mapear que artifícios, 

potencialmente, as conectariam com as produções e saberes que atravessam 

a arte contemporânea. Para tal, será trabalhada uma imagem fotográfica feita 

por uma cidadã chilena e largamente compartilhada nas redes sociais como 

representativa daqueles protestos no Chile de 2019. Um olhar atento sobre 

essa construção pictórica e sua forma de divulgação pode nos dar argumentos 

para elaborar o quanto há de reconstrução daquele espaço em sintonia com as 

reivindicações coletivas, associadas às tramas criadas entre os pensamentos 

de Jaques Rancière, Nestor Garcia Canclini, além do artista e pesquisador Luis 

Caminitzer, dentre outros. 

 

 

2011 e a manifestação de uma nova visibilidade 

Em meados de 2011, o agravamento das condições políticas e sociais no 

mundo favoreceu a explosão de uma sequência de protestos, que rapidamente 

se espalharam por diferentes países e ganharam notoriedade global. 

Influenciados pela Primavera Árabe, que mobilizou uma multidão pelas ruas, na 

região norte da África, em dezembro de 2010, os protestos permitiram que 

grupos heterogêneos se reunissem em praças e locais públicos para reivindicar 

seus direitos e expor suas demandas. 

Os movimentos impulsionaram grupos, distintos entre si, a organizarem-se via 

Facebook e twitter, levando, inclusive, à ocupação de Wall Street. Esses 
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manifestantes, espalhados pelos mais variados lugares do planeta, constituíam 

um tipo de movimento caracterizado pela grande capacidade de inovação e 

criatividade política nas formas como propagavam seus questionamentos. 

Recriavam formas de agregação social em sintonia com seu momento 

histórico, além de repensarem estratégias estéticas de se apresentarem, como 

faziam os protestantes do Occupy Wall Street, fantasiando-se de zumbis ou, na 

proibição de usarem megafones para a comunicação, a repetição de suas 

frases para que atingissem grupos distantes, que as reproduziam como uma 

espécie de “microfone humano”. (ALVES, 2012, p. 33) 

O que caracterizava esses eventos era uma busca de eficiência na 

comunicação que pudesse dar vazão à sua multiplicidade de vozes e, 

paralelamente, dar visibilidade às situações de miséria da ordem burguesa. 

Buscavam criar rachaduras no sistema vigente que destacassem, 

insistentemente, uma realidade considerada insuportável, sobre a qual 

gostariam de agir e modificar.  

Segundo Vladimir Safatle, cada época tem um afeto que a caracteriza, e este 

tipo de mobilização social pode ser capaz de colocar em cena a sensação de 

mal-estar vigente que a aciona, compreendendo-a, não como um problema 

individual, mas uma questão da vida social (SAFATLE, 2012, p. 52). Assim, 

seria possível trabalhar determinados afetos de um corpo social, imaginando 

novas formas de lidar com o real, a partir do alargamento das formas de torná-

lo visível. Há uma ideia de necessidade de compreensão e manipulação dos 

afetos para que se possa explorar uma certa plasticidade daquilo que se 

pretende criar, do novo. Ato muito próprio das práticas artísticas, descritas por 

Jaques Rancière como “maneiras de fazer que intervêm na distribuição geral 

das maneiras de fazer e nas suas relações com as maneiras de ser e formas 

de visibilidade”. (RANCIÈRE, 2009, p. 17) 

A questão da modificação do visível, presente no pensamento de Rancière 

considera que a arte não é mais um campo isolado, necessitando de alguma 

mediação ou convite à política. Para ele, a arte pode ser política por mudar o 

visível, a maneira com que o percebemos e o experimentamos como tolerável 

ou intolerável. (RANCIÈRE, 2007, pp. 259-260, tradução nossa) Para além 

disso, Canclini acredita que ações estéticas que “propõem mudar as 

referências do que é visível e enunciável - revelar o que está escondido ou 

enxergá-lo de outro modo”, não seriam exclusividade das artes, mas também 

aconteceriam na mídia, nas renovações urbanas, na publicidade e no cenário 

político alternativo (CANCLINI, 2012, p. 231). 

No caso das manifestações, juntamente com a questão do uso maciço das 

redes sociais e da diversidade de grupos (jovens empregados, trabalhadores 

desempregados, profissionais liberais, sindicalistas, anarquistas, entre outros), 

muito se debateu sobre o poder de luta pela territorialização ampliada e 

descentrada. Uma ação visando reconquistar, de maneira coletiva, os territórios 

urbanos, as praças, os largos, os espaços públicos dominados por uma lógica 
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neoliberal e por ela marginalizados, que antes não privilegiava mobilizações 

sociais, mas aquelas relações com o espaço destinadas ao consumo e à 

fruição intimista. Este aspecto de ocupação urbana conferiu aos “Ocupas”, 

como ficaram conhecidos os manifestantes, uma atuação no nível das suas 

realidades cotidianas, como tentativa de ressignificação e reprogramação da 

ação no plano de uma “cotidianidade insubmissa”. (ALVES, 2012, p. 36) O que 

se colocou em jogo, muito além das demandas econômicas e sociais, foi uma 

certa elaboração e materialização dos afetos que percorriam e animavam 

aqueles corpos políticos, e que, consequentemente, reconfiguravam as suas 

experiências com o espaço, com o visível. 

Luis Camnitzer fala sobre o caráter estético do que chama de guerrilhas 

urbanas, comparando-as com o fazer artístico, justamente pelo seu potencial 

de remodelagem das relações pré-estabelecidas e consensuais, agindo no 

terreno da busca de uma determinada originalidade e da criação de uma nova 

cultura: 

A guerrilha urbana funciona em condições muito similares àquelas com as 

quais o artista tradicional se confronta quando está para produzir um tra-

balho de arte. Há um objetivo em comum: comunicar uma mensagem e 

ao mesmo tempo mudar, no decorrer do processo, as condições em que 

o público se encontra. Há uma busca similar para encontrar a medida 

exata de originalidade que, usando o conhecido como pano de fundo, per-

mita dar ênfase à mensagem até a sua notoriedade, às vezes acenando 

para a sua eficiência, para o desconhecido. [...] Mas há determinados ca-

sos em que a guerrilha urbana atinge níveis estéticos, transcendendo am-

plamente a função puramente política do movimento. É quando o movi-

mento alcança esse estágio que ele realmente se encaminha para a cria-

ção de uma nova cultura, em vez de simplesmente fornecer novas formas 

políticas a velhas percepções. (CAMNITZER, 2006, p. 273) 

Racière vai apontar que, tanto estas mobilizações quanto as formas artísticas, 

seriam maneiras de arranjar as palavras, montar gestos, ocupar espaços. São 

capazes de produzir, portanto, modificações no que chama de tecido do 

sensível, uma transformação do visível dado, das intensidades, do nome que 

damos às coisas, do cenário de possibilidades. Ressalta, no entanto, que 

aquilo que diferenciaria as ações políticas seria o fato de elas serem atos de 

um corpo coletivo, que se coloca como representativo de uma totalidade de 

pessoas. Considera este um tipo de criatividade específica, mas, ainda assim, 

baseado nas modificações do tecido do sensível (RANCIÉRE, 2007, p. 264, 

tradução nossa). Nessa direção, propõe que o tipo de olhar que se encaminha 

para enxergar as coisas fora dos  modelos programados seria uma tentativa de 

emancipação, como aquela que se discute em relação ao espectador, agente 

que também se emancipa no momento em que consegue enxergar além 

daquilo que é dado à sua visão mais óbvia. 

As ocupações que são discutidas aqui marcaram um momento, por suas 

formas de organização, demandas sociais e questionamentos políticos, mas 
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também porque impuseram determinados traços estéticos que muito se afinam 

às discussões de pensadores e artistas contemporâneos. Isto se encaixa tanto 

para as análises desse tipo de ocupação urbana de caráter político, e que no 

seu arranjo flerta com formas artísticas, quanto para entender o trabalho de 

alguns artistas contemporâneos que, no ato de colocar em cena alguns afetos 

e indagações, nos convidam a visitar novas formas de visibilidade desses 

temas, ampliando o repertório das possíveis plasticidades do novo. Em sua 

discussão sobre as ocupações de Wall Street, bem como para todo o cenário 

que se apresentou em 2011, Giovanni Alves se questiona sobre as novas 

formas que surgiriam a partir desse contexto, uma vez que, segundo sua 

análise, talvez ainda faltasse “clareza do próximo passo”, mesmo que essa 

indeterminação fosse positivamente vista como um processo incipiente de dar 

novas formas para o que se deseja (ALVES, 2012, p. 36). É nesse conflito que 

o autor se pergunta: “Ocupar Wall Street... e depois?” 

 
 

Chile 2019 e sua produção imagética 

As manifestações populares nas ruas, para além de suas demandas sociais, 

podem provocar transformações, transitórias ou não, do espaço público. E 

mais, no contemporâneo, podem agir, também, no espaço midiático. Quando o 

Chile retorna às ruas em 2019, ele igualmente propõe uma reconfiguração 

estética do seu espaço. Praças, ruas, avenidas e monumentos, que antes 

preservavam uma determinada função, adquirem outras. Há um novo empenho 

no sentido de colocar em ação alguns afetos e reapropriar-se dos espaços 

públicos. Novamente aqui, as redes sociais são usadas para se organizar e 

comentar o que acontece no âmbito político e no circuito das ruas, onde o 

poder do estado encontra sua população. Essas “novas” mídias , agora com 

outros recursos, maior variedade e distribuição de seus usos, começam a 

circular, cotidianamente, uma produção imagética que vai tentando dar conta 

de capturar o espírito que acirra as manifestações políticas.    

Muito se discute sobre a potencialidade estética e política desses eventos 

públicos, que colocam em ação alguns gestos e, ao mesmo tempo, sugerem 

alterações dos usos que são feitos dos espaços. Rancière, ao se questionar 

sobre qual paisagem pode ser descrita como ponto de encontro entre prática 

artística e política, atenta-se para os limites que constituem uma e outra, e 

como esses limites podem ser redefinidos e redesenhados. A arte, para o 

autor, trabalha na distribuição do visível, do dizível e do possível e, portanto, é 

fundamental examinarmos o terreno do sensível, onde os gestos artísticos 

chacoalham nossos modos de percepção, e onde os gestos políticos redefinem 

a nossa capacidade de ação. Enfatiza que a forma de se referir a uma cultura 

popular ou contracultura, a partir das capacidades que elas colocam em ação, 

e não das imagens que elas veiculam, parece ser o real tema político em 

destaque (RANCIÉRE, 2007, p. 259, tradução nossa). Tal pensamento valoriza 
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a ideia de que algumas produções tornam-se mais do que imagens, mas um 

potencial de ação, um lugar de proximidade com o que pode vir a ser. 

Qualidade esta que, talvez, seja capaz de gerar reflexões, mobilizar 

possibilidades e, principalmente, colocá-las em transformação, em 

questionamento sobre o tipo de construção que um lugar, um grupo, uma 

sociedade anseia pôr em movimento.  

Uma fotografia de grande circulação, na época do início das manifestações, 

trouxe consigo um potencial de análise que se articula com os debates que 

estão em pauta nesse artigo. A imagem foi feita com a câmera do celular da 

atriz chilena Suzana Hidalgo, que participava da marcha, e postada no 

Instagram. A rede social fez com que o arquivo fosse rapidamente viralizado e 

a imagem acabasse como representativa do protesto. Talvez, uma de suas 

potências seja aquilo que ela dilata em termos de possibilidades, ou o que ela 

deixa a um passo de ser. 

 

 
 

Fig. 1 - Suzana Hidalgo, 2019. 

(Fonte: Instagram) 

A cena retrata um momento da marcha em que os manifestantes ocupam uma  

região conhecida de Santiago por sua estátua militar, onde, ao longo do 
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monumento, pessoas carregam bandeiras do país e, no topo, um homem 

hasteia uma bandeira da etnia Mapuche, povo originário da região do Chile e 

Argentina. A paisagem é caracterizada por uma atmosfera em que a forte luz 

do pôr-do-sol se mescla com a fumaça oriunda dos protestos na rua, 

conjugando aquela espécie de escultura humana ao cenário urbano de 

Santiago. Toda a combinação de eventos, associada a uma construção plástica 

repleta de texturas e contrastes, enfatiza a sensação de um lugar pós-

apocalíptico. Ao mesmo tempo em que parece uma imagem pintada ou 

produzida para tal, sabemos que foi um fato que aconteceu no momento do 

protesto, em que se tornaram evidentes uma série de demandas e, por 

conseguinte, um conjunto de afetos entraram no jogo do visível. 

Dada a situação, propõe-se que sejam analisados três elementos presentes na 

imagem e que tocam em assuntos relevantes para o debate sobre arte e 

política, na perspectiva de uma manifestação popular. Abordaremos, 

inicialmente, a dupla negociação com o espectador de uma imagem que 

carrega em si elementos tanto documentais quanto ficcionais; em seguida, a 

questão da modificação do uso dos espaços e seus elementos tradicionais, 

como o monumento; e, por fim, o aparecimento e destaque da cultura popular e 

sua relevância para o discurso contemporâneo. 

O fato de a imagem discutida pertencer ao grupo de registros das ruas chilenas 

em pleno protesto dá a ela, certamente, um caráter documental. Um arquivo 

importante para a história das lutas sociais no país, sobretudo porque revela 

um rastro de presença nas ruas durante o ato da performance social. Faz da 

fotógrafa uma testemunha ocular do evento, o que reforçaria o seu caráter de 

realidade. 

No entanto, podemos pensar a imagem a partir de uma perspectiva do que ela 

nos leva a imaginar. Nesse sentido, vários de seus elementos são passíveis de 

nos permitir uma certa fabulação do real. A ideia de um cenário pós-

apocalíptico em que a população toma não só as ruas, mas de fato assume o 

controle político do país, liderada pelos Mapuches, não parece tão improvável 

pela leitura atenta da imagem. Há uma construção pictórica que nos remete ao 

final de uma dura batalha, em que, após explosões, lutas e incêndios, 

finalmente a classe popular conquista sua soberania e a comemora onde pode 

ser vista por todos.  

Esse recurso não parece tão contraditório quando levamos em consideração a 

ideia de que, devido ao seu estatuto de imagem, ela possa também ser uma 

ficção. Roger Odin discute essa dinâmica dentro do contexto do cinema, mas 

que poderia se encaixar muito bem para a análise das artes visuais. Sua 

proposta é que leituras documentarizantes se fariam pertinentes, dadas as 

pluralidades de vozes exprimidas por um enunciado, caracterizando-o como 
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“polifônico”2. (ODIN, 2012, p. 19) Assim, a imagem de Suzana poderia ser um 

documento da manifestação política no Chile, um documento da diversidade 

dos usos dos lugares públicos, da visibilidade Mapuche, etc. Mas poderia, entre 

tantas possibilidades, ser ficção, sem perder o seu status de documento.  

A “ficcionalidade” , segundo Rancière, característica da era estética, poderia 

ser, tanto uma “potência de significação inerente às coisas mudas”, ou uma 

“potencialização dos discursos e dos níveis de significação”. (RANCIÉRE, 

2009, p. 55) O autor defende que certo tipo de jogo entre uma combinação de 

documentos e arquivos poderia propor novas formas de se pensar a história, 

revelando uma necessidade do real em ser ficcionado para ser pensado. No 

entanto, ressalta que sua análise não classificaria todas as coisas como ficção, 

mas que a ficção “ definiu modelos de conexão entre  apresentação dos fatos e 

formas de inteligibilidade que tornam indefinida a fronteira entre razão dos fatos 

e razão da ficção”. (RANCIÉRE, 2009, p..58) Com este pensamento, 

defenderia que as ficções da arte e política seriam antes heterotopias, do que 

utopias (RANCIÉRE, 2009, p. 62) 

Ao mesmo tempo em que essas atividades atravessam e testemunham o real, 

elas também são capazes de criar fissuras, estabelecendo antes uma espécie 

de realidade pressuposta do que uma realidade representada (ODIN, 2012, p. 

18). Isso alteraria a nossa percepção da realidade, ou melhor, expandiria as 

formas de visibilidade das coisas e do mundo, permitindo uma maior 

mobilidade de papeis, variedade de vozes e reconfigurações dos espaços. A 

ampliação da fronteira das possibilidades nos coloca frente à noção de que o 

mundo imaginário não se opõe, necessariamente, ao mundo real. Pelo 

contrário, por meio desse exercício de reconstrução das margens , é possível 

imaginar novas possibilidades de existência no mundo , novas formas de vida 

para as coisas. Uma das grandes qualidades da ficção seria sua capacidade de 

criar dissensos, reorganizando a percepção do real e modificando as 

coordenadas do sensível. Assim, apareceria como um respiro, um relaxamento 

das amarras que aprisionariam o olhar a uma forma previsível de visibilidade, 

ataria as possibilidades às forças que fazem o “estado das coisas” parecerem 

evidentes ou inquestionáveis (RANCIÈRE, 2007, p. 261). 

Existe, também, nesse tipo de ação social, um componente relevante de 

modificação estética das ruas, provocando uma outra distribuição do visível na 

construção imagética da cidade. Dentro deste contexto, o tipo de ocupação do 

espaço urbano ganha uma finalidade não prevista pelo governo e ordem 

vigente, acostumados ao previsível. Segundo Ranciére, é importante 

encontrarmos formas de criar outros lugares, ou outros usos para os mesmos 

lugares. Para ele, explorar as possibilidades de manutenção dos espaços de 

jogo ou atuação, descobrir como produzir formas para a apresentação dos 

objetos, maneiras de organizar os espaços, de forma a frustrar expectativas 

 
2 Expressão de O.Ducrot, 1980 apud ODIN,R. 2012, p. 19. 
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sobre seus usos, é fundamental. Realça que o maior inimigo da criatividade 

artística e política é o consenso. (RANCIÉRE, 2007, p. 263, tradução nossa). 

A distribuição dos manifestantes por toda a Plaza Italia, em Santiago, permitiu, 

além de um uso não habitual daquele espaço, uma ressignificação do seu 

principal elemento, a estátua em bronze do general Boquedano. Uma das 

grandes polêmicas manipuladas pelo corpo social chileno, evidentes na 

imagem em análise, diz respeito à ação sobre este monumento. Acredita-se 

que a sua escolha como local de protesto diz respeito a uma não identificação 

da população com tal símbolo de poder e, portanto, um ato anti-institucional e 

anticolonial. Além disso, a intervenção sobre a escultura, que exibe, em toda 

sua extensão, colagens e escrituras, amplificaria as demandas do protesto, 

dado o seu caráter monumental. No entanto, muito mais do que um desejo de 

remoção da estátua, o que houve foi uma substituição de sua função, 

visibilidade e representatividade. O que a imagem nos revela é a construção de 

uma nova escultura sobre a antiga, uma escultura totalmente remodelada por 

um corpo social, a partir da manipulação de seus afetos, dentre eles, o 

desencanto com um sistema que não contempla o desejo coletivo. 

Nessa lógica, a magnitude que outrora caracterizava a escultura do general é, 

no presente, convertida em suporte para a magnitude de uma nova ideia, ainda 

em construção, mobilizada por outros afetos. Percebemos que o monumento 

passa a ser lugar de representação do conflito, bem como lugar de inscrição de 

uma nova realidade em processo de existência. Poderíamos comparar este 

pensamento sobre a imagem com o que Canclini escreve sobre arte 

contemporânea, relacionado ao processo de alguns artistas. Diz que, entre um 

papel social e um desejo de autonomia, estaria “o lugar da transgressão 

criadora, do dissenso crítico e desse sentido da iminência que faz do estético 

algo que não termina de se produzir”. (CANCLINI, 2012, p. 31) Assim como o 

artista contemporâneo, que trabalharia com a ideia da iminência de uma 

revelação que não se produz, também a imagem de Suzana nos deixa a 

pensar sobre o que se poderia produzir a partir daquele novo arranjo. Ainda 

sobre seu conceito de uma estética da iminência, o autor completa: 

As estéticas possíveis são as que aceitam o intempestivo. A sociologia da 

arte torna-se etnografia de uma paisagem de interações culturais, de mo-

dos ansiosos de nomear, que se alteram uma vez ou outra. Estamos na 

iminência e chamamos arte às maneiras de trabalhar nesse umbral. Não 

para ingressar em um território, mas para descrever uma tensão. (CAN-

CLINI, 2012, p. 240) 

Por fim, discutiremos as implicações imagéticas levantadas pela presença da 

pessoa que hasteia a bandeira Mapuche na fotografia. Não seria novidade 

relacionar essa imagem à famosa pintura La liberté guidant le peuple (1830), 

de Eugène Delacroix. Tal comparação ocorreu imediata e exaustivamente nas 

redes sociais, enfatizando a semelhança das figuras das classes populares 

empunhando suas bandeiras, dados os seus contextos políticos. Na imagem 

de Delacroix, vemos uma multidão de pessoas atravessando um campo de 
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batalha, destacando uma espécie de insurreição dos oprimidos. A grande 

protagonista da foto, no entanto, é uma mulher que segura, em uma das mãos, 

a bandeira francesa e, na outra, um mosquete com baioneta, avançando com 

ímpeto sobre uma pilha de corpos. A pintura nos convoca a refletir sobre o 

contexto político-social da época, em que a figura feminina representaria a 

liberdade, conquistada com luta, e que seria força motriz de uma sociedade em 

ascensão. 

 

 
 

Fig. 1 - Eugène Delacroix,La liberté guidant le peuple 1830. 

óleo sobre tela, 260 x 325 cm, Museu do Louvre, Paris 

(Fonte: http://www.louvre.fr) 

 

 

O enunciado que se apresenta, nos mostra a ideia da liberdade como 

inspiradora dos afetos de sua época, que ganha a cena e confere à imagem 

uma potência de ação. Não um ato de incitar ou propor resultados políticos, 

mas de possibilitar novas formas de visibilidade de uma sociedade, de um 

grupo ou grupos sociais; de nos fazer imaginar um novo lugar em iminência. 

Nesse sentido, é bastante pertinente pensar que os protestos no Chile, ao 

recriarem a visibilidade do monumento, conferem destaque à figura humana 

que exalta a etnia local como forma, também, de elaborar uma nova visibilidade 



ESTADO DE ALERTA! 2020 
Encontro ANPAP Sudeste de Jovens Pesquisadores, Niterói, Rio de Janeiro - ISBN - 978-65-990419-0-7 

 

 

5
7
 

de seus afetos políticos contemporâneos. A força da imagem de Suzana 

residiria, também, em evidenciar os afetos que mobilizam o seu momento, 

como a pintura francesa; e mais, deixar que a imagem nos sensibilize sobre 

outras possibilidades de existência dessa camada excluída da sociedade, no 

momento em que revela o seu potencial de ação. 

Para Rancière, na contemporaneidade presenciamos tentativas mais positivas 

de dar formas a uma continuidade entre a criatividade considerada artística e 

uma criatividade manifestada nos objetos e comportamentos, que 

testemunhariam nosso poder inerente de resistência (RANCIÉRE, 2007, p. 

259, tradução nossa).Complementando esse raciocínio, Canclini lembraria que 

atividades culturais, como arte e literatura, dão ressonância a vozes de 

diversos setores da sociedade, e que também as escutam e processam das 

mais diferentes maneiras, dando a elas funções diferentes daquelas políticas, 

sociológicas ou religiosas. Termina apontando que, talvez, uma possível 

especificidade delas “resida nesse modo de dizer que não chega a se 

pronunciar plenamente, nessa iminência de uma revelação”. (CANCLINI, 2012, 

pp. 61-62) 

O que articulamos aqui, provavelmente, nos coloca na condição de habitar a 

fronteira desestabilizadora de algumas disciplinas, como filosofia e sociologia, 

mas também das artes e dos “modos pelos quais se incorporam às tramas 

sociais”. (CANCLINI, 2012, p. 64) Esse desconfortável lugar em que se dá o 

ato criador é responsável pelo que Camnitzer chama de estética do 

desequilíbrio, e que “leva à integração da criatividade estética com todos os 

sistemas de referências usados na vida cotidiana”. Um estado de criação e 

percepção constantes (CAMNITZER, 2006, p. 274).  

Com tudo isso, é possível entender que tanto as manifestações de 2011, 

quanto os protestos no Chile em 2019, tensionaram as barreiras entre política e 

arte. Produziram-se, consequentemente, saberes, ações e imagens relevantes 

para o entendimento de uma cultura que se renova na capacidade de encenar 

os seus afetos e se reconstruir visualmente. Assim, as obras artísticas 

apareceriam, não como “ilustrações dos pensamentos, mas para observar seus 

dispositivos conceituais e formais que mudam os modos de se tornar visíveis 

as perguntas”. (CANCLINI, 2012, p. 64) Finalmente, dada toda essa dinâmica 

de construção e encenação pública e imagética, talvez possamos pensar em 

uma noção de estética das ruas, lugar de potência e manancial do jogo entre o 

dissenso, o estado de iminência e desequilíbrio das coisas. 
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Introdução 

Este artigo propõe um entendimento das chamadas Neovanguardas artísticas 

mineiras sob o ponto de vista da artista mineira Lotus Lobo. Nascida na cidade 

de Belo Horizonte em 1943, Lotus Amanda Maria Lobo de Alvarenga é grava-

dora, desenhista e pintora. Cursou Belas Artes na Escola Guignard, entre 1962 

e 1965, estudou litografia com João Quaglia em 1963 e participou do ateliê ex-

perimental Grupo Oficina entre 1964 e 1966.  

Porém, foi em 1969 que Lotus Lobo, como ficou conhecida artisticamente, des-

cobre uma coleção de matrizes litográficas com rótulos de produtos de antigas 

indústrias mineiras. A partir deste material ela desenvolve uma série de gravu-

ras impressas com essas marcas em material transparente. Com estes traba-

lhos recebe prêmios nacionais e uma bolsa de estudos internacional, pela qual 

vive em Paris no início dos anos 1970. Leciona gravura na Escola Guignard de 

1966 a 1984 e depois, na cidade Tiradentes, é responsável pela montagem e 

direção da oficina litográfica Casa de Gravura Largo do Ó, coordenando o pro-

jeto Memória da Litografia no Estado de Minas Gerais.  

 
1 Juliane Guimarães Baldow é aluna de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Urbanismo e 

Design pela Universidade Federal de Uberlândia. E-mail: arq.juli.baldow@gmail.com.  
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Atualmente, Lotus dedica-se ao seu ateliê, realizando exposições em Belo Ho-

rizonte, Brasília, São Paulo e demais capitais; ali, a artista também dá sequên-

cia à sua pesquisa sobre a história da litografia industrial em Minas Gerais. 

Em julho de 2019, Lotus concedeu uma entrevista para a autora, por meio da 

qual foi possível ressignificar o papel fundante do crítico de arte Frederico Mo-

rais na capital mineira enquanto incentivador da arte experimental e vanguar-

dista, o surgimento de galerias e escolas de arte na consolidação de um cir-

cuito cultural local, bem como a realização das experiências de vanguarda Ter-

ritórios (1969) e Do Corpo a Terra (1970), que inscreveram Belo Horizonte na 

história da arte brasileira contemporânea. 

 

 

Fig. 1 - Juliane Baldow, Retrato Lotus Lobo em seu ateliê, 2019. 

(Fonte: Acervo Pessoal da Autora) 

 

A preparação para a entrevista se deu a partir de pontuações feitas a respeito 

da trajetória do Museu de Arte da Pampulha e galerias da cidade de Belo Hori-

zonte e a trajetória de um grupo de artistas das neovanguardas. De caráter 

qualitativo, a entrevista contribui para o cruzamento de informações com algu-

mas fontes bibliográficas de pesquisadores importantes, como Marilia Ribeiro 

Andres e Rodrigo Vivas, bem como adiciona a narrativa de protagonistas da 

história, especialmente daqueles que vivenciaram o momento como artista atu-

ante na cena local. 
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Realizada no ateliê da Lotus, localizado no bairro Santo Antônio, a entrevista 

busca compreender um pouco mais a trajetória da artista dentro do contexto 

dos anos 1960, especialmente quanto aos dois eventos de vanguarda (Territó-

rios, 1969 e Do Corpo a Terra, 1970) em que Lotus participa. Tal perspectiva é 

tida como fundamental para entender o contexto da época do ponto de vista do 

artista, já que grande parte dos relatos e livros que abordam tal tema partem do 

ponto de vista da crítica e dos historiadores da arte. Diante disso, a entrevista 

torna-se um novo instrumento de conhecimento da história das neovanguardas 

no país. 

 

Belo Horizonte 

Segundo Ribeiro, o Museu de Arte da Pampulha realizou o I Salão de Arte 

Contemporânea no ano de 1969, como resultado da reformulação dos estatu-

tos tradicionais do Salão Municipal de Belas Artes.2 O novo coordenador, o crí-

tico de arte Marcio Sampaio, instigou o debate sobre pressupostos básicos da 

arte contemporânea e mudanças radicais, abolindo categorias tradicionais das 

Belas Artes em favor de propostas mais conceituais e processuais. Para além 

disso, dentre os novos parâmetros, incluíam a inserção de novas linguagens 

artísticas – objeto, instalações e outras propostas – que possibilitaram a partici-

pação de trabalhos mais experimentais. Dentre os premiados deste primeiro 

Salão estava Territórios, elaborado pelo grupo formado pelos artistas Luciano 

Gusmão, Lotus Lobo e Dilton Araújo. 

Ao mesmo tempo em que o MAP começa a abrigar os Salões de Arte Contem-

porânea, o Palácio das Artes – complexo arquitetônico destinado a programa-

ções culturais que seria inaugurado neste mesmo ano, ao lado do Parque Mu-

nicipal da cidade – veio a reforçar esse caráter crítico do meio artístico contem-

porâneo em Belo Horizonte. 

O período de Neovanguardas em Belo Horizonte é considerado entre meados 

dos anos 1960 e início dos anos 1970. Segundo a pesquisadora Marília Ri-

beiro, o ano de 1963 marcou o começo de uma articulação coletiva das verten-

tes neovanguardistas3 em Belo Horizonte, centrada na poesia e na crítica. Foi o 

 
2 Em 1969 o centro de dinamização da cultura artística da cidade deslocou-se para o Museu de Arte da Pampu-

lha, onde foi realizado o IV Colóquio de Museus, promovido pela Associação de Museus de Arte do Brasil, que 

enfatizava a função educativa do museu de arte enquanto centro cultural e laboratório experimental aberto ao de-

bate e à confrontação entre os artistas, os críticos e o público. (RIBEIRO, 1997, p.142) 

3 A exemplo da exposição Vanguarda Brasileira, que foi organizada por Frederico Morais, em 1966 na Reitora da 

UFMG em Belo Horizonte. A nova vanguarda brasileira que desabrochou no período (e que muitas vezes é no-

meada como Nova Figuração) se fez sentir em vários cantos do país, com destaque para: as exposições Opinião 

65 e Nova Objetividade Brasileira, ambas no MAM-SP; o programa educativo Domingos de criação, também no 

MAM-RJ; os salões da JAC (Jovem Arte Contemporânea) no MAC-USP; além de uma profusão de coletivos de 

artistas, a exemplo do Grupo Rex, Nervo Óptico e Núcleo de Arte Contemporânea. Para além de discutir a função 

tradicional do museu estas exposições propunham um espaço aberto a participação pública. 
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ano em que a Escola de Belas Artes foi reconhecida como Escola e não mais 

como curso da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, 

o que possibilitou que se tornasse um centro de referência em pesquisa de gra-

vura4. Neste mesmo ano também foi criado também o Suplemento Dominical 

do Estado de Minas, “porta-voz da vanguarda cultural do Estado, através do 

qual, vários intelectuais contribuíram para a discussão de questões artística do 

momento.” (RIBEIRO, 1997, p.107).  

 

Territórios, 1969 e Do Corpo a Terra, 1970 

Segundo Lotus, “[...] são duas exposições que caminharam juntas, e como eu 

participei de todas elas o Marcelo [seu curador] diz assim ‘Lotus, isso aqui é 

uma biblioteca, sua casa, tem jornal velho, coisa de até 50 anos’. Essa exposi-

ção minha Territórios no Museu da Pampulha, tem cinquenta anos.”   

Até então, a capital mineira não era um polo artístico-cultural, tal como o Rio de 

Janeiro e São Paulo, cujos meios artísticos já vinham construindo centros de 

referência no cenário cultural nacional. O estudo desses eventos realizados em 

Belo Horizonte também tem por objetivo compreender como esses dois equipa-

mentos culturais5 envolvidos na cena neovanguardista participam da difusão da 

arte naquela cidade, incluindo a análise dos projetos museológicos e arquitetô-

nicos, suas criações e histórias – tal como a adaptação do programa de cas-

sino em museu, no caso do Museu de Arte da Pampulha. 

Segundo Lotus, conhecedora do Museu há muito tempo, os espíritos vanguar-

distas da Pampulha e de Belo Horizonte, se comparados a Rio e São Paulo, 

começaram muito antes de 1970, antes de Territórios. 

Foi com Juscelino Kubitschek, quando foi governador aqui, antes disso 

prefeito. Ele chama o Niemeyer pra projetar o Cassino, o Clube e todo 

aquele conjunto arquitetônico. Essa mudança dos anos 1940 é o que joga 

Belo Horizonte em nível nacional, com a vinda de Guignard, com a funda-

ção da Escola de Guignard, na qual eu participo desde o princípio. Eu 

cheguei na Escola Guignard em 1961 como aluna e me tornei professora 

lá em 1966, de Litografia [...]. Então eu tive muito contato com estas 

 
4 Durante os anos de 1960 a EBA tornou-se um importante centro de pesquisa em gravura em Belo Horizonte, 

promovendo oficinas de arte dinâmicas por meio de artistas convidados, estruturando novas disciplinas nos currí-

culos e possibilitando a expansão do ensino artístico para as escolas também de primeiro grau. (RIBEIRO, 1997, 

104). 

5 O objetivo é entender como as ações do Museu de Arte da Pampulha e do Palácio das Artes, enquanto equipa-

mentos culturais, trabalharam e trabalham na difusão da arte em Belo Horizonte. Ao dedicar um capítulo da dis-

sertação para falar dessas duas exposições, uma em cada equipamento. Primeiro pelo contexto político e pelo 

alavancar que essas duas exposições tenham impulsionado em Belo Horizonte. E afirma Lotus “em Belo Hori-

zonte e aqui no Brasil como acontecimento teve uma repercussão até maior”. 
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entidades, conheci muitos diretores de museus, já fiz um trabalho em uma 

área enorme do museu, que foi selecionar a parte toda de gravura, por-

que o acervo lá estava deteriorando. O museu [MAP] já passou por diver-

sas fases. Em 1969, o Marcio Sampaio dirige o museu, ele que é um 

grande historiador e que escreve todos os meus textos também, desde os 

anos 1960. [...] Eles resolveram fazer uma mudança no MAP, começou 

neste momento o I Salão de Arte Contemporânea, em 1969. E foi neste 

Salão que nós apresentamos esta proposta Territórios. Eu participo dele 

também (do I Salão) com gravuras. A gente tira o prêmio como equipe: 

Luciano Gusmão, Dilton Araújo e eu; e tiro o prêmio também como gra-

vura. Frederico veio nesta exposição e achou muito curioso esse nosso 

trabalho e pediu a nossa equipe que fizesse um estudo do museu, do par-

que municipal, que ele tinha essa intenção de fazer uma semana de van-

guarda no parque. Foi a nossa equipe, Luciano Gusmão inclusive, que fez 

o mapeamento. (LOBO, 2019) 

 

Segundo Lotus, em 1969 os três membros do grupo (Lotus, Dilton e Luciano) 

tinham pensado em mandar a proposta para o Salão da Bússola6, a ser reali-

zado no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Ele (Araújo) era um arqui-

teto, o outro (Gusmão) um físico e Lotus, artista. Mas todos ligados ao dese-

nho, a arte. Quando decidiram mandar para o Salão no MAM-RJ, nas palavras 

da artista: 

Compramos todo o material e criamos essa coisa do território e nortea-

mento, ligados a ideia de bússola e tal. E fomos para o Rio de Janeiro, 

mas fomos impedidos de montar os trabalhos nos jardins do MAM: eles 

disseram que não podíamos pois os jardins eram do Burle Marx, portanto 

não poderíamos fazer as instalações. Apavorados, fomos para a praia e lá 

decidimos montar e o júri disse que iria até a praia, porém uma ventania 

desmontou e destruiu o trabalho todo. Resultado, não aconteceu nada, o 

júri viu um monte de plástico e fios soltos e não entendeu nada. (LOBO, 

2019) 

Logo depois, no mesmo ano, viram a chamada para o I Salão de Arte Contem-

porânea no Museu de Arte da Pampulha, e decidiram se inscrever. Ali, foi pos-

sível usar o jardim para a instalação, mesmo sendo igualmente de Burle Marx. 

De acordo com a descrição de Lotus, a obra se dava da seguinte maneira: “ ti-

nha uma pedra, de calcário creio, no andar de cima do museu e de lá desciam 

uns fios, tipo corda de varal, corda de nylon, e envolvendo as partes de bolas 

 
6 O Salão da Bússola, realizado em novembro de 1969, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-Rio, 

Brasil), tornou-se, inesperadamente, palco para a promoção de jovens artistas brasileiros com pesquisas voltadas 

para a arte conceitual, incipiente no Brasil. Os promotores dessa tendência encontraram no dito salão terreno fér-

til para sua divulgação e inserção no cenário artístico local. (...) O Salão da Bússola foi realizado com o objetivo 

de comemorar o quinto aniversário da empresa Aroldo Araújo Propaganda, sua patrocinadora, fundada em outu-

bro de 1964. O tema – a bússola e suas implicações –, que dá nome à mostra, foi escolhido por se tratar do sím-

bolo da referida organização, no sentido de ser instrumento fundamental para a “descoberta de novos caminhos, 

horizontes mais amplos para a humanidade”, conforme encontra-se em “Material impresso de divulgação do 1º 

Salão da Bússola”(1969).  
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com chapas de alumínios muito polidas que refletiam a paisagem, algo muito 

bonito mesmo e dali então começa a instalação. Não tem um percurso definido. 

O visitante pode ir para um lado e ver uma coisa, pra outro lado e ver outra. Im-

portante reforçar que haviam umas lápides com os nomes de lugares, ‘lugar 

isso’ ‘lugar aquilo’ e pessoa vai vendo como o território é marcado. Daí o nome 

da obra.” (LOBO, 2019) 

Tanto no Salão da Bússola quanto no Salão de Arte Contemporânea, a partici-

pação funcionava por meio do envio de uma proposta; e no caso de uma insta-

lação, em que não há registros fotográficos porque a obra é montada in loco, 

enviava-se um texto, uma espécie de memorial descritivo com os detalhes dos 

objetos e arranjo no espaço. No caso de Territórios, o grupo enviou uma pro-

posta sucinta, sem muitos detalhes, segundo Lotus, somente com o relato que 

seria um trabalho artístico feito em equipe de três artistas que pretendiam inter-

vir com uma proposta ambiental nos jardins do museu.  

 

 

Fig. 2 - Autor Desconhecido, Registros da Obra-Processo Territórios no MAP, 1969. 

(Fonte: Acervo Pessoal Lotus Lobo) 
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Do ponto de vista institucional, a maneira como o museu recebe essas instala-

ções, preparando-se previamente e/ou estabelecendo um diálogo entre os ar-

tistas e a instituição museológica, são fatores decisivos para a concretização 

das mesmas. Na entrevista, Lotus ressalta que: 

 

Foi esse grande diretor que estava lá na época, o Marcio Sampaio... é 

uma questão de visão, ele deu essa liberdade que o MAM não nos deu 

quando estivemos lá. Depois, eles brecaram essa liberdade no finalzinho, 

porque a proposta de Territórios seria que permanecessem essas instala-

ções (não se usava essa palavra instalação na época não, essa termino-

logia foi mudando muito, mas hoje usamos ela pra simplificar também). A 

ideia é de que elas permanecessem na natureza e fossem consumidas lá 

na natureza. Mas, claro, o museu não admitiu, nem o escritório do Burle 

Marx admitiu, pois ia contaminar a grama etc. Então fizemos a proposta 

de deixar só as lápides, que também não foi aceito. Mas tínhamos que 

deixar o trabalho lá de alguma forma, já que tinha sido prêmio; então re-

solvemos fazer o caixote. (LOBO, 2019) 

 

Passados alguns anos, relata Lotus, Dilton e Lotus quiseram reinstalar Territó-

rios. Foram para o MAP e não encontraram o caixote: tinham jogado dentro da 

Lagoa da Pampulha, e outras várias obras que eles encontraram no acervo es-

tavam destruídas ou com seus caixotes deteriorados por cupins. Quem salvou 

o museu, na opinião da artista, foi a diretora Priscila Freire. Ela foi responsável 

por fazer uma sustentação [física e arquitetônica] do museu, contratou um res-

taurador e salvou o acervo. Freire e Lotus trabalharam juntas inclusive para a 

recuperação de algumas das gravuras da coleção do museu. Ao buscar algu-

mas das suas próprias gravuras no acervo, a artista conta que as encontrou em 

estado de deterioração: “quando chegamos lá para ver o acervo de gravuras, 

esses rolos impressos do meu trabalho em plástico estavam todos no chão, ro-

lando... já tinham raspado algumas das impressões. Uma coisa assim... pavo-

rosa.” (LOBO, 2019) 
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Fig. 3 - Autor Desconhecido, Registro da desmontagem da Obra-Processo Territórios no MAP, 1969. 

(Fonte: Acervo Pessoal Lotus Lobo) 

 

 

Frederico Morais 

Um ponto de interseção importante nessa época e nesse cenário artístico é 

sem dúvida a figura de Frederico Morais. Lotus conta que o crítico convidou o 

grupo para a outra exposição, Do Corpo a Terra. Ela o conhecia desde muito 

antes das duas exposições. Segundo a artista,  

Frederico era nosso amigo antes dos anos 1960, porque ele era amigo da 

nossa família. Nos anos 1961/1962, quando montamos o Grupo Oficina 

só de litografia, nossa primeira exposição como grupo é apresentada por 

Frederico. Em 1965, também na Galeria Grupiara” (LOBO, 2019). 

Pouco tempo depois, em 1968, Morais foi para o Rio de Janeiro, onde ele deu 

início às atividades Domingos no Parque, no MAM/RJ. Na capital carioca, 
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Morais também escreveu sobre algumas exposições da Lotus, incentivando o 

trabalho da artista: 

 

E ele é uma pessoa que escreveu bem da minha obra o tempo todo. Eu 

expus em 1979, na Gravura Brasileira, numa galeria só de gravura no Rio 

de Janeiro com uma crítica muito favorável dele no jornal. Inclusive ontem 

mesmo li essa crítica nos meus recortes de jornal, porque vou precisar 

dela para a minha exposição. (LOBO, 2019) 

 

Lotus relata que o crítico Frederico estava no Rio de Janeiro quando ficou sa-

bendo da exposição Territórios no MAP, e em seguida começou a escrever 

para o Luciano. O Luciano era considerado o mentor intelectual da equipe, por-

que era físico e falava muito bem inglês (e os demais não liam nada em inglês). 

Segundo Lotus, eles compravam revistas de arte em São Paulo e sentavam em 

casa pra ler, onde hoje é o seu ateliê: 

 

A gente era muito estudioso mesmo. E ele [Frederico] disse o seguinte 

‘Luciano, acho que vou querer fazer uma semana de vanguarda aí. Ma-

peie com o Dilton (ele era arquiteto e tinha uma boa noção espacial) o 

parque que nós vamos fazer uma semana de vanguarda aí em 1970.’ E 

ele usou mais ou menos um pouquinho do nome do nosso trabalho, né? 

Porque Do Corpo a Terra é um dos nossos lugares em Territórios – ‘corpo 

da terra’. [...] Ele disse que ia usar e que ficou muito influenciado ao ver 

nosso trabalho. 

 

Quando questionada sobre o papel da crítica, Lotus diz que não existe mais crí-

tica como antes. Frederico Morais, Marcio Sampaio, Suplemento Literário (que 

era muito famoso)...  

 

“Não é como antes. Eles iam fazer uma crítica no jornal sem lhe conhecer. 

O Marcio escreveu a primeira crítica ao meu trabalho e eu nem conhecia 

ele. Ele veio e escreveu... porque ele é poeta, porque ele é artista tam-

bém, é escritor e entende etc. Esse texto me impressionou muito. Foi pu-

blicado no Suplemento Literário: ‘A grande escola de design alemã ainda 

não nasceu: Viva Manteiga de Minas’. (LOBO, 2019) 
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Fig. 4 - Frederico Morais, Crítica na coluna “artes plásticas” de um jornal mineiro, 1970. 

(Fonte: Acervo Pessoal Lotus Lobo) 

 

 

Litografia  

Vinda de uma família de artistas - como o seu tio pintor e educador, o seu pai 

músico – Lotus naturalmente desde muito jovem se interessou pela arte e ex-

pressões artísticas. Lotus inicia seus trabalhos com litografia nos anos 1960, 

quando participa ativamente de ateliês coletivos, sob orientação de seus mes-

tres João Quaglia e Antônio Grosso. Neste momento já liderava o ateliê da Es-

cola Guignard e o Grupo Oficina, onde também trocava experiências através 

dos processos litográficos. Em sua pesquisa litográfica, a artista dedica-se a 

resgatar antigas marcas industriais mineiras (os rótulos, as maculaturas) e ex-

perimentar suportes diferentes, como plástico e acrílico, juntamente com inter-

venções por meio de anotações nas próprias marcas. 

A litografia, em Minas Gerais identifica-se com o trabalho de Lotus Lobo, 

artista profundamente consciente do processo artesanal e experimental 

dessa linguagem e da importância da pesquisa, preservação e divulgação 

da memória litográfica. (RIBEIRO, Marilia APUT Catálogo Marca Regis-

trada, 2007)  
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Territórios não foi a primeira obra de Lotus exposta no MAP. Ela já havia ex-

posto no museu, tendo sido premiada em 1966. 

Até meados de 1968 eu ainda não tinha uma gravura ligada a essa marca 

industrial da litografia. Eu tinha uma litografia mais ligada a um abstrato 

informal e nunca tinha feito gravura a cores. Eu tinha muita fixação em 

trabalho com preto, era P&B e eu não queria largar mão disso. (LOBO, 

2019) 

Até que na Bienal de Paris em 1969, influenciada pela Bienal de São Paulo de 

1967, que trouxe a pop art para São Paulo, ela resolveu usar mais cores nos 

seus trabalhos.  

Aquilo me animou muito a usar as marcas industriais que eu tinha nas 

matrizes e eu comprei pra fazer meu ateliê de litografia. Eu pensei ‘então 

vou começar a usar isso’. E aproveitei para enviar pra essa pré-bienal de 

Paris, que não aconteceu porque estávamos num momento político de re-

pressão, ditadura militar. A exposição abriu, tinham muitos trabalhos políti-

cos e a polícia interditou a exposição e não houve pré-Bienal de Paris. Eu 

não fui escolhida. Eles escolheram cinco gravadores, cinco pintores, cinco 

escultores e desses cinco eram feitas as exposições no MAM. A comissão 

escolheria aquele que ia representar o Brasil na Bienal de Paris; na 

época, acho que foi Miriam Cavellini que foi escolhida. Mas todos os tra-

balhos que mandei da litografia industrial, das marcas, teve uma aceita-

ção incrível no Rio de Janeiro, pela crítica, por tudo. Pela Niomar Muniz 

Sodré, no Jornal Correio da Manhã... meus trabalhos nem voltaram, foram 

vendidos lá. E, então, pensando nisso, eu continuei, vi que estava dando 

certo. Aproveitei para enviar para a Bienal de São Paulo de 1969, quando 

fui premiada com o Prêmio do Itamaraty. Começou assim. (LOBO, 2019) 

Ainda sobre sua participação na Bienal de 1969, Lotus expõe suas razões em 

ter aceitado integrar aquela mostra durante o período militar em um debate rea-

lizado há cinco anos atrás:  

Esta foi uma Bienal muito polêmica, pelo contexto político. Muitos artistas 

recusaram, tiraram seus trabalhos...e muita gente me perguntou neste de-

bate mais atual porque que eu não recusei. E eu disse que não tinha con-

dições de recusar, tinha vinte e poucos anos; entre 400 artistas, eles es-

colheram 25 e eu fui uma delas, eu tinha isso como uma honra. Eu queria 

participar, entende?” (LOBO, 2019). 

Conforme relato da artista, Lotus enviava seus trabalhos para o Rio, para São 

Paulo, e inclusive para fora do país, quando tivera convite. Participou de várias 

exposições internacionais, tais como na Venezuela, Porto Rico e Tóquio. 

Fui grande prêmio em Porto Rico, na Bienal de Tóquio. Você recebe a fi-

cha de inscrição, se inscreve e manda. O grande prêmio que eu tenho foi 

uma exposição de gravura que acontece anualmente em Porto Rico, inter-

nacional e muito famosa. Isso em 1981 ou 1982. Com um tema também 

na litografia industrial. (LOBO, 2019) 
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Atualmente Lotus diz que a seleção de trabalhos para exposições não é bem 

uma seleção, são escolhidos os nomes, as pessoas não concorrem. Existe 

uma curadoria, um conselho, algo interno que escolhe esses nomes. 

Eu sou uma artista, na idade que eu estou, que digo que fiz minha car-

reira em Salões. E essa história de Salões se encerra no final dos anos 

1970. Passa a ter essa função que dá mais evidência a curadoria, te-

mas... e as pessoas escolhem os artistas. Daí você não tem mais a 

chance de mandar para ser escolhido ou recusado. Mas isso se fecha, 

mudou tudo, os salões...não existe mais. (LOBO, 2019) 

Lotus se apropria da litografia industrial mineira dos anos 1920 a 1950, especi-

almente de marcas-embalagens de manteiga, banha, queijos, pequenos consu-

mos, das Margens do Rio São Francisco à Zona da Mata: mapa de palavras-

cidade, caminhos de ferro, várzeas, bois. Ao trabalhar a visualidade dos produ-

tos, explora também um repertório da cultura dos consumidores buscando tam-

bém motivações como nome de mulheres (Cecília, Ivone, Madalena) ; nome de 

deusas (Minervina, Vênus, Artemisa), de pássaros (Andorinha, Caturrita, ma-

cuco) e de lugares, nomes investados (Flôr da Bahia, Pinheirinha, Donzela, 

Palpite). 

A reflexão de Lotus Lobo sobre o fazer, a oficina e a linguagem desdo-

bram-se em um amplo projeto direcionado para o resgate histórico, a res-

tauração, a catalogação, a preservação e a divulgação da memória lito-

gráfica de Minas, realizado na Casa de Gravura Largo do Ó, em Tiraden-

tes, e divulgado através das exposições e distribuições dos álbuns nos 

museus e escolas. (RIBEIRO, 1997) 

No catálogo7 da exposição Signos de Minas, Cores de Vida apresentada na 

Galeria de Arte do Centro Cultural Minas Tênis Clube em 2018, o crítico de 

arte, e amigo pessoal da artista, Márcio Sampaio descreve a sua obra como 

“territórios de mistérios sensíveis feita com matéria da história, da memória e 

das percepções mais sutis da realidade”. Destaca ainda “não escapa a Lotus a 

singularidade do processo, a transubstanciação do imaginado e construído 

como ‘desenho’, como imagem, na pedra litográfica – elemento precioso por 

sua raridade. 

Lotus orienta sua pesquisa no sentido da própria gravura, como processo de 

reprodução e comunicação de imagens. Transforma a mensagem do seu traba-

lho, fazendo assim a atividade-gravura sua maneira de se comunicar. A desco-

berta da pedra como forma de sem subdivisões em áreas repetitivas, pedras 

 
7 Neste catálogo da exposição realizada entre os dias 7 de outubro de 2018 e 02 de fevereiro de 2019, o curador 

Marcelo Drummond resolveu mostrar uma foto da Lotus com os pais. “Meus pais são de São Paulo e nesta foto 

eles estão com meu irmão mais velho, e mamãe estava grávida de mim. E aqui em cima estava escrito ‘Manteiga 

Viaduto’. Como meu trabalho estava muito ligado as latas de manteiga, então o Marcelo (curador) disse que tí-

nhamos que colocar essa foto abrindo o catálogo. Eu o chamei pra fazer essa identidade visual, e da exposição 

gráfica, muito bem montada, sabe?!” (LOBO, 2019) 
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simplesmente, em preto e branco, sob pressão. E ao reproduzir, a ideia de uma 

inversão, que reagrupe significados, alterando assim a percepção de uma 

mesma forma. 

 

Aqui eu consegui juntar minhas coleções de matrizes, minha pesquisa 

histórica junto com o meu trabalho. Muita coisa de coleção que eu não te-

nho mais né?! Que são matrizes litográficas com zinco, fomos separando 

por temas, ficou muito bonita. E o texto é muito bom, é do Marcio Sam-

paio, que era diretor do MAP na época em que houve esta abertura. 

(LOBO, 2019) 

 

 

 

Fig. 5 - Lucas Galeno, Lotus Lobo em catálogo, 2018. 

(Fonte: site Centro Cultural Minas Tênis Clube) 

 

 

A última exposição da artista foi na Galeria Travessia em São Paulo em no-

vembro de 2019, intitulada Território Gravado, onde expôs obras da década de 

1960/1970, bem como obras de sua produção mais recente, 2019. 
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Introdução 

 

“La palabra es un hilo y el hilo es lenguage.” 

  --  Cecilia Vicuña, Palabra-Hilo 
 
“É a memória que tece o fio com que se formam  
todas as histórias.”  
Walter Benjamin, O Narrador 
 
 

Em 2017, a cineasta colombiana Laura Huertas Millán documentou uma família 

de tecelãs no México a fim de demonstrar a tradição de tecelagem manual 

mantida pelas mulheres ao longo de inúmeras gerações. Visualmente, o curta-

metragem produzido por Millán transita entre a representação etnográfica e o 

experimentalismo do vídeo no campo da arte: na tela, a sequência de quadros 

tece uma narrativa que alterna entre momentos contemplativos do cotidiano 

(Fig. 1), diálogos com as tecelãs, recortes de fios vibrando ao movimento de 

sua tecitura, análises de tecidos feitas por pesquisadores, dentre outros. A 

 
1 Natália Rezende Oliveira é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal de 

Minas Gerais, sob orientação da Professora Doutora Patricia Franca-Huchet. E-mail: natalia.rzd@gmail.com. 



Natália Rezende Oliveira,  Artes têxteis e narrativas de memória na América Latina 
 

 

 7
6
 

cena que mais chamou minha atenção foi quando uma das três irmãs tejedoras 

toma em suas mãos uma estreita tira de motivos tecidos e, deslizando-a por 

entre seus dedos, nomeia em voz alta cada figura que, vez ou outra, se repete 

com mínimas alterações, demonstrando se tratar da apresentação de um 

simples mostruário de padrões. A narrativa criada por ela na decodificação dos 

motivos – sob meus olhos presenciando a exibição do curta no contexto da 

exposição do Comodato MASP Landmann de Têxteis Pré-Colombianos2 – se 

mostrava muito semelhante a um experimento de cinema analógico, no qual 

quadro por quadro ganham movimento através do auxílio mecânico das mãos, 

contando uma estória da qual, sem aporte técnico e teórico, seríamos 

incapazes de desvendar. O vídeo de Míllan, curiosamente, leva o título de La 

Libertad. 

Em uma das cenas de diálogo com a família, Míllan registra a resposta de uma 

das irmãs, Crispina, a um questionamento em off acerca do motivo pelo qual, 

até então, ela não havia se casado. Ela responde, em meio a tímidos risos, que 

não se casou porque não quis, porque gosta de sua liberdade (sentença que 

afirma duas vezes, substituindo, na segunda, a palavra “gosto” por “amo”: 

“porque amo mi libertad”). Em um relato após a produção do filme, Míllan nos 

conta que a palavra liberdade apareceu inúmeras vezes durante as gravações3 

e a cineasta entendeu que a sensação experimentada pelas irmãs em diversas 

camadas semânticas – enquanto fato social relacionado ao casamento, mas 

também às imigrações México x EUA recorrentes na família, ou mesmo 

enquanto uma simples metáfora existencial – também se relacionava à 

autonomia proporcionada pelo trabalho têxtil. A tradição mantida pela família se 

fortaleceu apenas pelas mãos das mulheres: Míllan dedica uma parte de seu 

curta para narrar a história de Gerardo, único homem da geração que mesmo 

tendo se iniciado na prática da tecelagem, não obteve o mesmo êxito que suas 

irmãs, passando, então, a se dedicar exclusivamente ao ofício da pintura. 

Ao sair da sala de projeção, passei os olhos novamente sobre as peças do 

Comodato, dessa vez, com um olhar de quem procura em suas entrelinhas as 

memórias, significados, textos – inevitável não perceber o filme como um 

prolongamento da mostra e não imaginar a quantidade de narrativas ilegíveis 

pulsando nas rendas, tapetes, vestimentas e demais objetos que compunham a 

exposição –, e, mais do que isso, imprimindo sobre a superfície das tramas 

também o meu desejo de compreender o sentimento de ser livre, pensando 

especialmente na condição de artista, mulher, latino-americana, pesquisadora 

de um tipo de arte que sobrevive pelas vias não eurocêntricas de manutenção: 

a oralidade, a transmissão intergeracional e os saberes tradicionais oriundos da 

experiência direta com a terra e as relações estabelecidas com suas matérias. 

 
2 Exposição em cartaz durante junho e julho de 2019. 

3 Conforme https://www.laurahuertasmillan.com/la-libertad-freedom, acesso em 4/12/2019. 
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Fig. 1 - Laura Huertas Míllan, La Libertad, 2017. 

curta-metragem/documentário, 30 min. 

(Fonte: http://www.laurahuertasmillan.com/la-libertad-2017) 

 

 

 

Linhas sociais, linhas da arte 

As práticas têxteis são comumente associadas ao gênero feminino nos 

diversos campos do conhecimento ocidental. No âmbito da historiografia da 

arte, provoca certos tensionamentos teóricos ao trazer à tona discussões 

acerca do “trabalho feminino” e das chamadas artes menores, categorias 

procedentes dos problemas discursivos que moldaram o conceito de arte na 

perspectiva renascentista a partir de ideias como a genialidade artística e a 

primazia do pensamento sobre o aprendizado da técnica, impedindo a 

equidade na formação e reconhecimento de mulheres e artesãos com relação 

aos artistas. (CHADWICK, 2019, p. 152) No contexto da antropologia, sua 

origem é descrita como um dos marcos que contribuiu com a sobrevivência 

humana e dominação do espaço (LEROI-GOURHAN, 1983), e tradições em 

que as mulheres são autoras destes ofícios são evocadas para justificar o fazer 

têxtil como sendo substancialmente feminino, embora haja comunidades em 

que, ao contrário, são as figuras masculinas que sustentam tal atividade. 

Entretanto, como bem recorda a antropóloga italiana Paola Tabet em sua 

crítica acerca da narrativa antropológica no ocidente, mesmo nos grupos em 

que o ofício era tradicionalmente executado por mulheres e hajam descrições 

que apontam tais atividades como complementares às dos homens, sugerindo 

uma equivalência na importância social de ambos os atores, o uso de 

instrumentos sofisticados e o feitio de peças específicas de alto valor para as 

sociedades sempre foi permitido apenas aos homens. (TABET, 2005, p. 68) A 

história mantém o tom desta narrativa uma vez que, ainda que nas sociedades 

pré-industriais e modernas da Europa ocidental os fazeres têxteis tenham sido 

atribuídos exclusivamente às mulheres, a ocupação de altos cargos sociais 

como os de tecelões e alfaiates permaneceu até certa altura, também, 
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masculina. Às mulheres só era permitido o trabalho de reparos e assistência 

nos ateliês, a ornamentação do ambiente doméstico, ou ainda, a força de 

trabalho intensamente explorada nas icônicas fábricas de tecelagem erguidas 

pela revolução industrial - que mais tarde viriam a calhar no grande cenário das 

revoltas trabalhistas na Europa. Numa comparação entre as condições de 

trabalho na perspectiva da indústria e da criação artística, esta última 

relacionada à definição de arte esboçada no Renascimento, Ana Paula 

Cavalcanti Simioni pontua as desigualdades: 

Em sua teoria, as fábricas têxteis - que, como se sabe, empregavam ma-

joritariamente mão-de-obra feminina - constituíram o primeiro exemplo 

histórico concreto do trabalho alienado. Nelas, os operários (ou operárias, 

seria mais apropriado dizer) foram definitivamente destituídos da capaci-

dade de projetarem os objetos finais e da posse dos instrumentos de pro-

dução, ficando encarregados da simples execução braçal de tarefas repe-

titivas. Na margem oposta dessa figura emblemática do trabalho alienado 

encontrava-se, justamente, a imagem potente (e masculina) do artista, su-

jeito de todas etapas de seu próprio trabalho, desde a concepção da ideia 

até o objeto final de sua criação, passando pela propriedade e uso livre 

dos meios da produção. (SIMIONI, 2007, p. 96) 

Se mantermos nosso foco nas narrativas históricas relativas às artes têxteis 

produzidas na Europa e Estados Unidos, perceberemos uma leitura ambígua 

com relação aos valores sociais que estas desempenhavam: foram 

compreendidas tanto como instrumentos que domesticaram os corpos de 

mulheres quanto aqueles que serviriam de suporte para a transgressão e 

subversão das atribuições de gênero em momentos de revolução e 

transformações sociais, como é o caso dos grupos que surgem nos períodos 

da primeira e segunda onda do feminismo e que influenciaram algumas artistas 

em suas respectivas épocas4. Numa perspectiva mais recente, a narrativa 

usual se debruça sobre atuação do francês Jean Lurçat como inaugural da 

inserção e reconhecimento das práticas têxteis como pertencentes ao campo 

da Arte, ignorando o fato de as experimentações na Bauhaus (1919-1933) 

serem anteriores à criação do circuito de exposições articulado por ele, como é 

o caso da icônica Bienal de Lausanne, cuja abertura só se deu no final dos 

1960. Se analisarmos a trajetória de Anni Albers, artista da Bauhaus que 

frequentou o ateliê de artes têxteis, não será difícil compreender os fatores que 

levaram à diminuição de sua importância (em se tratando de sua contribuição à 

narrativa histórica das artes têxteis de forma geral). Albers ingressa na 

Bauhaus no ano de 1922 com o desejo de estudar pintura, mas, por ser 

mulher, é conduzida ao aprendizado da tecelagem assim como muitas outras 

mulheres também o foram. (WEBER, 1999, p. 9) Para sua surpresa, a artista 

 
4 Observei esse tipo de abordagem em obras como The Subversive Stich (1984) de Roszika Parker; Fray: Art and 

Textile Politics (2017), de Julia Bryan Wilson; e no artigo Stitch by Stitch, a Brief History of Knitting and Activism 

(2017), de Corine Segal, disponível em https://www.pbs.org/newshour/arts/stitch-stitch-history-knitting-activism, 

acesso em 3/12/2019. 
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encontra um ateliê com pesquisas efervescentes lideradas pela artista e 

professora Gunta Stölzl, que revolucionou as perspectivas do design têxtil.  

Fugindo da ascensão do nazismo, já nos anos finais da Bauhaus, a artista vai 

para a América do Norte ao lado do marido Joseph Albers, onde passa a dar 

aulas na Black Mountain College (Carolina do Norte, EUA). Sua produção, 

portanto, se desenvolveu vinculada à academia e às pesquisas que realizou 

constantemente em visitas a determinados países da América Latina, 

aproximando sua concepção de arte às experiências ritualísticas e sagradas do 

pensamento andino, sem possuir relevância equivalente à influência 

eurocentrada de Lurçat. Os demais nomes das artistas que frequentaram o 

ateliê têxtil da Bauhaus sequer são mencionados nos livros e o número de 

obras ou peças experimentais com autoria desconhecida é prova da 

desvalorização e desinteresse em preservar a produção feminina, de um modo 

geral. Para além das questões de gênero e do contato com epistemologias do 

Sul, no caso específico de Albers, o fato de tal produção se desenvolver em 

uma escola como a Bauhaus, cuja premissa era de aproximar o fazer artístico 

de questões como funcionalidade e utilidade das obras, reafirma que a história 

dos têxteis na perspectiva da arte sempre foi ancorada, no senso comum, na 

categoria vista como qualitativamente inferior das artes menores ou ofícios. 

Esta perspectiva da Bauhaus era extremamente contrária às intenções de 

Lurçat e ao modo como ele entendia que deveria ser feita a transição da arte 

têxtil para a grande Arte. Para ele e o círculo de apoiadores da Bienal de 

Lausanne, o têxtil deveria se aproximar das linguagens tradicionais mantendo a 

tapeçaria submetida à pintura e, consequentemente, às mãos masculinas, 

como explica Ann Newdigate: 

 

A falta de instituciones validadoras que se ocupen de los tejidos, la Bienal 

de Tapicería de Lausana pasó a ser virtualmente el único ámbito en que 

se podían crear reputaciones que permitieran a los artistas del tejido al-

canzar un reconocimiento profesional y con él lograr un medio de vida. La 

estrategia de la Bienal se desarrolló cada vez más con vistas a la creación 

de una esfera de Alta Artesanía que buscaba distanciarse de la esfera de 

la Baja Artesanía. (NEWDIGATE, 1998, pp. 302-303) 

Todas estas questões que ainda permanecem vinculadas às discussões 

relativas às artes têxteis foram, posteriormente, articuladas pelas artistas que 

seguiram na investigação de suas técnicas e poéticas alargando a abrangência 

da categoria que, em meados dos anos 1970 e 1980, mudaria sua 

nomenclatura para Artes da Fibra (Fiber Arts), devendo seu reconhecimento à 

ampla circulação de obras em bienais, salões e museus do mundo todo, mas 

principalmente à insistência das mulheres em ocupar tais espaços. No caso 

latino-americano, podemos observar algumas particularidades que instigam 

uma compreensão singular das contradições que a história do têxtil carrega, 

ligadas especialmente às potências de narrativa e da memória na constituição 

de identidade dos diversos grupos sociais que compõem a porção sul do 

continente. 
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Linhas da memória 
 

A leitura do curta-metragem “La Libertad”, na introdução deste artigo, já nos 

apresentou alguns tensionamentos às questões que discutimos até então e 

provoca um desvio de olhar sobre a ideia de ambiguidade atribuída à função 

social dos têxteis. Isso porque, no contexto da América Latina, ainda que o 

ofício seja executado no âmbito doméstico, no interior da casa ou das 

comunidades de bordadeiras, costureiras ou tecelãs, os têxteis têm a força de 

reproduzir e narrar memórias de maneira representativa, conferindo 

consciência política e autonomia social às mulheres. É matéria que entrelaça o 

corpo num sentido de comunidade e a própria narrativa da memória, assim 

como também a narrativa histórica, é atravessada pelos aspectos práticos e 

plásticos do material em sua elaboração. A pesquisadora mexicana Karen 

Cordero (2012) defende o papel significativo das artes têxteis para os 

movimentos políticos organizados pela população, como é o caso das 

Arpilleras Chilenas, as Madres del Plaza del Mayo na Argentina, e o Movimento 

de Costureiras no México. No Brasil, desde 2013 as arpilleras do Movimento 

dos Atingidos por Barragens (MAB) realizam oficinas que, à maneira chilena, 

oferecem instrumentos às mulheres para que possam narrar suas histórias de 

vida e se manifestarem politicamente na luta por seus direitos. Há também 

coletivos de bordadeiras em diversos estados do país, como as Linhas de 

Sampa (SP), Linhas do Horizonte e Pontos de Luta (ambos em MG), além das 

que sobrevivem marginalmente no Brasil profundo, como as rendeiras do 

nordeste e as tecelãs do Vale do Jequitinhonha, para citar apenas algumas. 

Essa movimentação social agregada ao meio têxtil será refletida nas obras 

realizadas também pelas artistas contemporâneas e suas antecessoras, 

tornando a história social uma tangente inescapável à compreensão dos 

tecidos. 

Observando especificamente o contexto artístico brasileiro, é comum 

encontrarmos estudos que iniciam a historicização das práticas têxteis com as 

técnicas trazidas pelos portugueses – ou seja, determinando seu começo a 

partir da colonização e da história da Europa –, desconsiderando as práticas 

indígenas que já existiam aqui e as implicações advindas da imposição da 

cultura europeia sobre os saberes dos grupos sociais que viviam em todo 

território latino-americano. De um modo geral, os estudos antropológicos 

dedicados aos objetos têxteis atestam que o surgimento dos mesmos coincide 

com o início da formação das comunidades, e a trama têxtil acompanha 

também as primeiras expressões de nossa criatividade, capacidade narrativa e 

consciência de memória (SÁNCHEZ-PARGA, 1995, p. 11), considerando sua 

criação e transmissão. A aproximação entre o texto e o tecido, ou seja, a ideia 

de narrativa presente nas artes têxteis, é evidenciada em nossa própria língua, 

uma vez que ambas as palavras partilham da mesma raiz em latim, texere, 

mas pode ser observada também a partir de outras relações como, por 

exemplo, com o corpo (no caso de vestimentas e adereços) e com a 
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organização social (no caso das representações geométricas nos tecidos), 

como nos mostram os estudos de autores como José Sánchez-Parga (1995), 

Denise Y. Arnolds (2019) e Els Lagrou (2009). Dessa forma, a noção de 

textualidade das linhas também é um aspecto histórico/social que ressoa nas 

obras produzidas por artistas que, de forma intencional ou não, buscam nas 

fontes tradicionais e originárias a inspiração para sua produção atrelada ao 

universo das fibras, conforme já mencionamos ser o caso de Anni Albers, das 

organizações ativistas e das famílias que perpetuam de forma ininterrupta a 

transmissão dos saberes intergeracionais, como a família Navarro apresentada 

por Míllan em La Libertad. 

No Brasil, uma das figuras pioneiras a tratar do universo têxtil no campo da arte 

como uma linguagem experimental e relacionada às questões da memória foi a 

artista mineira Marlene Trindade, que atuou na mesma época em que o país 

sediava suas primeiras – e únicas – Trienais de Tapeçaria no MAM de São 

Paulo (1976, 1979, 1982). Marlene é descrita como “tapeceira de vanguarda” 

no catálogo da exposição Caminhos da Tapeçaria, realizada em 1975 no 

Museu de Arte da Pampulha (Belo Horizonte), e, junto de seu currículo 

publicado nas páginas subsequentes ao texto de apresentação, há uma foto da 

artista trabalhando em seu tear que ocupa a página inteira – a única retratada 

dentre todos os currículos que compõem o catálogo. Sua formação e 

reconhecimento internacional contribuíram para a influência que Marlene viria a 

instituir naquele momento: 

Estudou artes Industriais no Inep, fez curso de decoração de interiores na 

Chicago School of Interior Decoration, nos EUA, onde residia seu parente, 

engenheiro cocaiense, Fábio Trindade, falecido há quatro anos. Também 

foi estagiária no Department of Fine Arts e no Department of Education da 

South Caroline University, em Charleston, nos EUA (...), fez curso inten-

sivo na Wayne State University e no Detroit Institute of Art, em Detroit 

(EUA). Recebeu vários prêmios e fez exposição em São Paulo, Rio de Ja-

neiro, Belo Horizonte, Detroit (EUA), Paris (França) e na Festa dos Pés de 

Pomba, em Barão de Cocais, Santa Bárbara, Ouro Preto, Brasília (Palácio 

do Planalto) e Museu da Cidade Universitária, em Paris, e vários pontos 

do Brasil.5 

Marlene impulsionou as pesquisas na área experimental de fibras no Brasil ao 

inaugurar o primeiro ateliê destinado a investigações com foco no papel 

artesanal na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais 

em 1980 (SATURNINO, 2014, pp. 54-55), onde lecionou até o ano de 1986, 

tendo se afastado em decorrência de um acidente automobilístico. Resgatando 

a memória da cultura local, as narrativas da tapeceira integram o corpo têxtil à 

representação do espaço/paisagem, uma vez que os desenhos de suas 

tapeçarias são construídos a partir do vocabulário de nós e laçadas que 

 
5 Informações retiradas da página: https://aconteceonline.com.br/artista-cocaiense-marlene-trindade-morre-em-

belo-horizonte/, acesso em 1/12/2019. 
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materializam uma memória a ser lida não apenas visualmente, mas também 

por outros de nossos sentidos. Criando uma espécie de representação 

orgânica da memória que, de fato, se constitui de histórias e fabulações em 

constante entrelaçamento e atualização, temas como a identidade brasileira no 

Modernismo (Fig. 2), a paisagem do Vale do Rio Doce e as etnias indígenas do 

Brasil podem ser lidos de acordo com o contexto da época e dos dias atuais, 

agregando questões contemporâneas que atualizam a potência de seus fios. 

Se o corpo do tecido é vivo, a memória é também um fio que se transforma a 

partir do contato com o corpo de quem o tece. A obra de Marlene foi (e 

continua sendo) exposta em diversas instituições internacionais e do país, 

como há poucos anos na exposição Feminae (2018), realizada no prédio da 

Reitoria da UFMG, mas a trajetória da artista ainda carece de um estudo 

aprofundado, dada a riqueza técnica e qualidade artística de seu trabalho, para 

além de sua inegável influência e relevante papel na difusão das Artes da Fibra 

tanto no circuito expositivo das artes quanto no âmbito da academia, pouco 

mencionados nas pesquisas sobre o assunto. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Fig. 2 - Marlene Trindade, Tropicália, s/d. 

tecelagem, 101x121 cm 

(Fonte: http://ufmg.inwebonline.net/ficha.aspx?inicio=1&ns=216000&id=109 ) 

 

 

 

As demais produções relacionadas aos têxteis, no Brasil, seguiam as 

experimentações e tendências características de cada época, como no caso de 

Martha Araújo, Lygia Pape e Lygia Clark, que fizeram uso da linha e do tecido 

em relação com o espaço, com o corpo e a geometria, proposições que hoje 

encontram desdobramento nas obras de Edith Derdyk, Laura Lima, Maria Laet, 

etc. A questão da narrativa, portanto, ao mesmo modo do material e da técnica, 

é semanticamente ampliada, e o que podemos perceber é que o resgate da 
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prática têxtil não apenas tensiona e ressignifica as definições de arte, mas a 

própria noção de memória/história e seus métodos de escrita, compreensão e 

comunicação. Num panorama geral da arte contemporânea latino-americana, 

as narrativas mnemônicas dos têxteis resgatam desde as culturas e 

civilizações anteriores à colonização, como é o caso das obras das artistas 

Cecilia Vicuña (Chile), Olga de Amaral (Colômbia) e Tanya Aguiñiga (México), 

até conflitos recentes relativos a degradação ambiental e representações do 

corpo feminino, como no caso de Carolina Caycedo (Colômbia), Ana Teresa 

Barboza (Peru) e Miriam Medrez (México). No caso dos processos de 

colonização e suas consequências, as obras de Claudia Casarino (Paraguai) 

problematizarão a presença das mulheres na história do Paraguai e os 

processos de imigração entre países vizinhos. Rosana Paulino (Brasil) tratará 

do racismo estrutural no Brasil (Fig. 3), conectando-se à obra da artista cubana 

Maria Magdalena Campo-Pons, que trata da tentativa – em suas possibilidades 

e impossibilidades – de retraçar a história apagada em decorrência da diáspora 

africana.  

 

 
 
Fig. 3 - Rosana Paulino, Parede da memória, 1994-2005. 

tecido, microfibra, xerox, linha de algodão e aquarela  

8,0 x 8,0 x 3,0 cm cada elemento 

(Fonte: http://www.rosanapaulino.com.br/) 

 

 

 

A reescrita e reinvenção da memória são realizadas através da reconstrução, 

recostura, entrelaçamento, sutura e alinhavo das perdas e destruições, 

vocabulário de métodos e procedimentos operados pelos materiais do universo 

têxtil que funcionam em seus sentidos literais e metafóricos. Mas estas 

operações e metáforas não se resumem a um procedimento ilustrativo: o têxtil 

para essas artistas é, sobretudo, um meio que recupera as concepções de 

criação, linguagem e comunicação que, nas culturas indígenas, de África ou 

http://www.rosanapaulino.com.br/
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dos grupos sociais marginalizados, relacionam diretamente a imagem da linha 

à concepção da memória, propondo, como vimos, um outro entendimento e 

circulação de sua narrativa. O têxtil é capaz de contar muitas histórias e mais 

ainda, de reconta-las, de fazê-las atravessar os tempos e manter em suas 

entrelinhas algo de ilegível, misterioso, longínquo e, simultaneamente, atual. É 

precisamente esta característica atemporal que deslumbrou Anni Albers em 

seu primeiro contato com as peças andinas, e é este o valor que as artistas, 

tecelãs, costureiras ou bordadeiras também nos mostram no avesso de suas 

tecituras. Por outro lado, essa atemporalidade é marcada também pela 

atualização, já que as apropriações implicam em uma nova performance dos 

gestos. Ao reproduzir um antigo conjunto de gestos que atravessa as gerações 

de sua família, Crispina, tecelã que aparece em “La Libertad”, imprime neles 

também sua história e os modifica, assim como Marlene Trindade quando, ao 

observar a paisagem do Vale, decidiu tecer não apenas a linha, mas a própria 

narrativa das texturas e impressões de sua memória. Nós, “leitores” de suas 

obras, também faremos este mesmo movimento de reconta-las, reinventa-las a 

partir de quem somos e de onde nos situamos no mundo, percebendo o que 

elas podem dizer sobre nós. 

 
Linhas finais 

O que a arte têxtil produzida por mulheres na América Latina pode nos ensinar, 

a despeito de todas as implicações historiográficas e em comparação com as 

abordagens de outros contextos geopolíticos, é que as contradições da 

linguagem podem se tornar sua maior potência. Sua mobilidade entre as áreas 

de conhecimento, sua múltipla abordagem cultural, sua variação técnica e 

desenvolvimentos na história, oferecem às artistas um terreno fértil de 

produção, com linhas que apontam para distintas direções e perspectivas. 

Diferente do cenário esboçado pela crítica norte-americana dos anos 1970, as 

artistas do Sul, atravessadas pelos contextos de colonização, escravidão, 

diáspora, governos ditatoriais, ativismos políticos e lutas por 

representatividade, apropriaram-se de tais contradições como forças para 

potencializar o método e a metáfora rememorativa das linhas.  A esta 

apropriação das contradições, Sarat Maharaj chama de “bordicidade” – uma 

operação que se configura pela citação dos gêneros, das classificações, 

conforme os transpassa e supera (MAHARAJ apud JEFFERIES, 1998, p. 291), 

tomando-os como suporte para questionar essas mesmas categorias e a 

construção das várias narrativas de história que as atravessam – as da arte, as 

do têxtil e as de suas próprias vidas6. 

 
6 Como Ann Newdigate propõe, ao nos depararmos com a categorização ou insistência em encaixar as coisas em 

determinados conceitos, é necessário questionar os interesses por trás de cada discurso: “¿Quién ha construido 

esta definición? ¿Quién necesita las distinciones enfrentadas y quién va a beneficiarse de ellas?, y ¿por qué 

tengo que acatar estos códigos y convenciones?” (NEWDIGATE, 1998, p. 310) 
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Como uma espécie de ritual, todo o trabalho com as linhas demanda uma 

experiência de tempo e uma observação do espaço singulares, e a narrativa, 

tal como afirma o antropólogo inglês Tim Ingold, é entrelaçada à vida em um 

movimento contínuo de transformação, de constante reformulação e 

reencontro. (2015, p. 235) Narrar através do têxtil implica em entrelaçar outros 

modos de viver e de produzir conhecimento, assim como de transmiti-lo. A 

própria palavra narrativa, em suas raízes latinas, significa saber, conhecer, e é 

este significado que confere ao meio/método têxtil sua potência imaginativa 

capaz de preencher as lacunas da história e trazer à superfície as narrativas e 

epistemologias que precisam lutar para sobreviver e permanecer no mundo. A 

arte ainda é um meio de expressão em que estas linhas podem se manifestar 

com alguma liberdade, por isso a importância da atuação destas artistas e de 

suas pesquisas, suas reescritas da história, sua presença e reconhecimento no 

contexto artístico – porque escutam as histórias de outras mulheres, tornam-se 

autoras de suas próprias e, em suas obras, nos convocam a fazer a mesma 

reflexão e escuta, assim como também a própria escrita de nossa memória. 
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Aqui se apresenta um relato, uma trajetória da pesquisa desenvolvida na tese 

de Doutorado no Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da UFRJ 

(PPGAV-EBA), cujo título, ainda em aberto, é o Fio como dispositivo de 

mediação entre a casa, a mulher e a obra.  

A pesquisa teórica é realizada em concomitância a pesquisa plástica em que a 

artista desenvolve inúmeras investigações sobre a linguagem têxtil, o espaço 

doméstico e a condição de sustentar o desejo e a invenção de si como artista, 

mulher, mãe, pesquisadora e educadora, em diálogos com outras artesãs 

têxteis e artistas contemporâneas.  

A casa é plástica e essa maleabilidade nos permite reinventarmos sua 

condição, que é vista historicamente como local de confinamento, sobretudo às 

mulheres, crianças e velhos.  

A partir da observação, experiência e vivência na casa pretende-se produzir 

uma hipótese sobre qual a capacidade de criação de uma dobra a partir de um 

local que historicamente nos aprisionou, e que possa atualmente nos libertar. 

Ampliando assim os modos de habitar a casa, a rua, ser mulher-artista, 

 

1 Mariana Guimarães é artista, pesquisadora e docente do setor de artes visuais do CAp UFRJ. Doutoranda em 

artes visuais no PPGAV-UFRJ na linha Poéticas Interdisciplinares, sob orientação da Professora Doutora Dóris 

Kosminsky. E-mail: marianasguimaraes@hotmail.com; URL: www.marianaguimaraes.art.br. 

mailto:marianasguimaraes@hotmail.com
http://www.marianaguimaraes.art.br/
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encarnado um corpo flexível que nos possibilite deslizar para onde possamos 

ser capturadas, seja pelo Estado, pelo sistema ou por nós mesmas, através da 

memória viva de todas as casas que trazemos conosco.  

De modo que para lançar-me nesse desafio precisei produzir tensionamentos 

entre a casa e a rua, não uma em detrimento da outra, mas uma em 

tensionamento com a outra. Fabricando uma pesquisa que aconteça entre a 

vida pública, a vida privada e, sobretudo, criando brechas para a corporificação 

de uma escrita iminente que acontece nos espaços entre o ateliê, a cozinha, a 

sala e o texto. 

 

Sustentar o desejo 

 

Comprei hoje agapantus para enfeitar minha casa, como faço toda 

sexta-feira. Em novembro, apesar de tudo, os agapantus 

desabrocharam, a manga está ficando mais doce. Rosa pegou piolho, 

consegui terminar a primeira versão do capítulo sobre metodologia da 

minha tese. Ando ansiosa mas, por ora, a força está em sustentar o 

mal estar, acompanhar e cartografar a vida que teço na pesquisa viva 

teórico-prática, fiar histórias, bordar os avessos da tese ou bordar 

novas geografias, escutar com ternura, lavar roupa, inventar uma 

escrita, cozinhar, enfim, viver as pequenas ações para fortalecer e 

seguir no grandioso exercício de defesa da democracia.  

  --- Mariana Guimarães, Diário íntimo, 2018. 

 

Simone de Beauvoir escreve no prólogo de seu livro autobiográfico intitulado A 

força da idade: “Lancei-me em uma aventura imprudente quando comecei a 

falar de mim: começa-se e não acaba mais” (BEAUVOIR, 2010, p. 11). 

Em seus ensaios autobiográficos, a filósofa e escritora que inspirou inúmeras 

gerações de mulheres rumo à emancipação e autonomia a partir do livro 

O segundo sexo, publicado na França, em 1942, narra o desejo desde jovem 

pela conquista de um espaço todo seu em que pudesse ter privacidade e 

liberdade para escrever.  

Em uma publicação de jornal a escritora encontra a inspiração que a afetaria 

nessa idealização, um quarto de uma jovem colegial inglesa, composto por 

“uma carteira, um sofá, prateleiras cheias de livros; entre aquelas paredes de 

cores vivas ela trabalhava, lia, tomava chá, sem testemunhas: como a 

invejava!” (BEAUVOIR, 2010, p. 17). A escritora persegue a conquista de um 

espaço onde pudesse passar seus dias e noites a escrever só, sem 

interrupção, fechar a porta e encontrar a solidão necessária para o exercício 

criativo. 
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Assim como Beauvoir, Virginia Woolf em Um teto todo seu (2014), busca 

através da denúncia da ausência de mulheres na literatura no século XIX, a 

conquista de um espaço livre de interrupções e tempo suficiente para dedicar-

se à escrita, somada a conquista de outros espaços à mulher escritora, como a 

validação social e a emancipação financeira. 

Clarice Lispector escrevia com a máquina de escrever apoiada em sua perna, 

sentada no sofá da sala, rodeada pelos filhos e pelos múltiplos ruídos da casa. 

Seu teto transbordava, escrevia e problematizava em seu texto o papel da 

mulher, suas personagens femininas costumam demonstrar uma insatisfação e 

uma incompletude, em meio a um cotidiano rígido, presas a certas imposições 

sociais, e diante de uma epifania, suas personagenas não se deixam entregar, 

não aceitam retornar ao lar, ao confinamento, e às condição impostas 

socialmente. 

Carolina Maria de Jesus apesar de toda adversidade que enfrentava em sua 

condição de mulher negra e moradora de uma favela, sem um teto todo seu, 

sem máquina de escrever nem escrivaninha, não pedia permissão, e escrevia. 

Desafiava o mundo e a si mesma em sustentar uma escrita de si desejosa de 

criação de novos mundos e interlocuções outras. “Eu cato papel, mas não 

gosto. Então eu penso: Faz de conta que eu estou sonhando” (JESUS, 2014, p. 

29). 

Mulheres imensas, faróis que mostraram o caminho para muitas mudanças e 

conquistas para as mulheres de todo mundo. Simone e Virginia reivindicaram 

suas escrivaninhas, seus tetos todos seus e escolheram não ter filhos. Clarice 

fazia da casa um celeiro fértil de criação e caos. Carolina de Jesus com 

coragem assumiu radicalmente o desejo pela escrita e sustentou sua produção 

em meio à extrema miséria, à vulnerabilidade social e à impossibilidade de 

fazer escolhas sobre seu cotidiano. 

Mulheres artistas que romperam com tradições e crenças limitantes à figura da 

mulher, em contextos distintos. 

Às mulheres artistas e não artistas há ainda falta, ainda é preciso romper 

barreiras estereotipadas que as confinam a certas ocupações dentro da 

sociedade regida pela lógica patriarcal: a servir e a cuidar, ainda que em 

contextos diversos e com a garantia de muitas lutas já conquistadas. 

Algumas décadas se passaram desde a primeira onda do feminismo: mulheres 

se emanciparam, conquistaram escrivaninhas dentro e fora de seus lares, mas 

seguimos lutando dia após dia contra um sistema que insiste em nos silenciar, 

oprimir, desqualificar.  

A cada momento é necessário à mulher a reafirmação de suas múltiplas 

potencialidades, identidades e a desconstrução de papéis sociais que nos são 

impostos diariamente. 
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De modo que esta pesquisa, construída em ensaio, apresenta em seu percurso 

a constituição e a invenção da autora como artista, pesquisadora, coexistindo 

com sua invenção dona de casa, mãe e esposa. Busca apresentar os 

tensionamentos e forças de existir entre a vida pública, a privada e o desejo de 

se construir artista, produzir obras e pensamento a partir do meios que a 

compõe — com as interrupções e atravessamentos que invadem sua 

escrivaninha e seu ateliê. A pesquisa tem como princípio a articulação 

estabelecida entre a mulher artista, os trabalhos realizados com linhas, 

agulhas, tecidos e o espaço doméstico. 

 

 

Fig. 1 e 2 - Veste-se de pano de prato, 2018, fotoperformance.  

(Fonte: Acervo da artista – São Paulo, SP) 

 

 

Pontos sementes  

A pesquisa articula um diálogo indissociável entre a casa, a mulher e o fio, que 

são pontos em movimento, são como sementes vivas, pois embora sinalizem 

os modos de traçar as linhas, são forças em transformação. O fio, a casa e a 

mulher se apresentam como forças dinâmicas. Sementes a germinar que 

expressam um ritmo, compõem uma dinâmica, afetam um meio à medida que 

vão se construindo como pontos.  

Nessa lógica, os pontos sementes criam possibilidades de reflexões a partir de 

uma força em constante transformação, de modo que a escrita é o 

acompanhamento e continuação de algo em desenvolvimento. 
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A pesquisa é ata, escrita que se faz em ato, na ação da palavra fiada e do fio 

escrito. Uma escrita que se produz a partir dos processos vividos ao longo do 

percurso e sempre aberta para novas atualizações. 

O fio se instaura como dispositivo de mediação e tensionamento entre a casa, 

a mulher e a obra. Fio múltiplo se torna tecido, bordado, costura, dispositivo de 

encontros. Compreende-se o fio e os trabalhos com linhas e agulhas a partir da 

perspectiva de um campo expandido, criando assim, uma trama sensorial, 

reflexiva e polifônica – na pesquisa em arte contemporânea, articulador de 

diferentes experiências, proposições, investigações plásticas, teóricas etc. 

A pesquisa do fio não é apenas manual ou plástica, mas é da ordem do 

biológico, da estruturação da vida e da linguagem. É um dispositivo que 

permite a compreensão e o acesso a uma realidade ampliada, que faz falar e 

ver simultaneamente a dinâmica interna e externa do objeto investigado e não 

apenas a representação do objeto em si. É o elemento que permite a 

construção de novas narrativas poéticas que ultrapassa a problemática 

instaurada e possibilita a criação de novos territórios e cartografias. O fio é 

ferramenta de transformação e invenção de novas possibilidades de existência.  

A casa é múltipla e nela existem e coexistem uma diversidade de forças 

heterogêneas. O pesquisador habita o objeto pesquisado, e o objeto 

pesquisado habita o pesquisador. No entre compreende-se a morada, o 

acontecimento, a escrita e o trabalho de ateliê são a materialização do espaço 

entre-habitado. Habitar é expandir a morada. 

Compreende-se que habitar a pesquisa é permitir que ela mesma se 

desenvolva em sintonia com os espaços habitados pela autora, ultrapassando 

a dicotomia entre as relações (habitat versus casa, casa versus rua, texto 

versus tecer, pesquisadora versus objeto) e ainda assim preservar os contatos 

estabelecidos nos espaços ‘entre’, que se complementam e se integram. 

Instaurar uma habitação edificada sobre os múltiplos territórios onde essa 

escrita foi alicerçada: a pesquisa teórica, a pesquisa plástica em artes visuais, 

os encontros, as fabulações, os textos de ficção, os diários de campo, os 

diários íntimos da autora, as proposições em arte para grupos diversos, o 

entendimento de arte como educação, a universidade, a cozinha e o trabalho 

de ateliê e por fim as histórias e conversas com outras mulheres artistas e os 

encontros com artesãs têxteis no interior do Brasil. 

A construção de conceitos a partir da observação e experiência com as forças 

deu-se pela necessidade de invenção de uma epistemologia que apresenta o 

tema a partir de uma dinâmica própria. Inspirada pela filosofia de Gilles 

Deleuze e Felix Guattari e tantos outros autores e autoras, a ideia de invenção 

de um método próprio foi uma guiança fundamental e marca da construção da 

pesquisa, resultado de orientar, de ouvir maneira da consciência. 

A tese funciona em conexão-com a obra artística construída, em conexão-com 

os diálogos estabelecidos com outras mulheres, em conexão-com a 
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multiplicidade de escritos, a conexão-com tecer, a conexão-com o texto, uma 

estrutura aberta que pretende fazer conectar as heterogeneidades de forças 

que se apresentam. 

A lógica das conexões está presente na figura e na força da estrutura do 

rizoma, que “aponta para um domínio anterior a todas as dicotomias” 

(KASTRUP, 2010, p. 83) e se torna a figura e força primordiais para a 

compreensão dessa metodologia, que busca edificar sua construção a partir 

dos princípios fundamentais do rizoma. As conexões são forças que provocam 

novos desenhos na estrutura já definida, construindo assim novos caminhos 

que apontam sempre para um novo acontecimento e mobilizam toda a 

estrutura anterior. 

 

 

Fig. 3 - Mariana Guimarães, Costura da série Paisagens, 2018.  

(Fonte: Acervo da artista - Rio de Janeiro, RJ). 

 

 

Múltiplas vozes  

Vibram dentro de uma pesquisa muitos conceitos, ideias compõem o corpo, 

que se torna um corpo coletivo feito dessas múltiplas vozes. A escrita é 

exercício incessante de traçar os diálogos estabelecidos e avançar.  

Múltiplas vozes, tecidas em uma estrutura desierarquizada que traz em sua 

construção diálogos estabelecidos com teóricos, mulheres artesãs 

trabalhadoras do fio e artistas contemporâneos cuja pesquisa tangencie a 

investigação têxtil.  

Pretende-se tecer ao longo da pesquisa uma trama polifônica que faça vibrar 

muitas vozes e que aproxime as relações entre o trabalho e o pensamento 

realizado por outros sujeitos, com o trabalho e pesquisa que a autora 

desenvolve sobre o fio. 
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Dentre esses encontros, apresentaremos ao longo da pesquisa fragmentos de 

diálogos e percepções vividas ao longo da pesquisa em viagens de campo, em 

visitas a comunidades e cooperativa de mulheres artesãs, além de entrevistas 

com artistas contemporâneos para o documentário “Sentidos do Fio”, e ainda 

de vozes que ressoam de grupos diversos, em ações e proposições de arte 

mediadas pela artista.  

Desejosa pelo encontro com mulheres artesãs tradicionais que detém o 

conhecimento ancestral e tradicional da praxis e que guardam em seus gestos 

e vozes uma multiplicidade de forças, foi realizada uma pesquisa de campo 

pelo interior do Brasil. Durante julho de 2018, visitamos dez associações de 

mulheres artesãs trabalhadoras do fio, em distintas técnicas, como fiação, 

tecelagem, cestaria, renda de bilro, renda renascença, crochê e renda labirinto. 

Os Estados visitados foram: Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba e 

Pernambuco. 

A pesquisa de campo não foi sobre as mulheres trabalhadoras do fio, mas foi 

construída com mulheres trabalhadoras do fio, e teve como objetivo o encontro, 

a escuta e o registro de suas vozes para a construção de uma cartografia sobre 

suas praxis em diálogo com a pesquisa e poética da artista.  

Do mesmo modo, motivados pelo encontro e pela ausência de material de 

pesquisa sobre o tema na arte contemporânea brasileira, realizamos diversas 

entrevistas com artistas coetâneos, durante o ano de 2019, durante a gravação 

do projeto Sentidos do Fio. A proposta2 é a produção de um documentário de 

90 minutos que verse sobre as motivações e reflexões realizadas por artistas 

contemporâneos brasileiros cuja pesquisa tangencie a investigação com o fio 

como materialidade e conceito. 

O projeto tem como objetivo documentar vozes de artistas de diferentes 

gerações tecendo uma polifonia de experiências e pensamentos sobre o tema. 

Deste modo visa contribuir com um retrato para a pesquisa e historiografia da 

Arte no Brasil, com a documentação de processos e práticas que dialoguem 

em torno de um tema, através da produção audiovisual, disponibilizando o 

acesso democrático ao material coletado para pesquisadores e artistas, vista a 

carência de pesquisa e documentação sobre o tema na arte contemporânea 

brasileira e o crescente interesse e produção de pesquisas e obras. 

Os artistas entrevistados foram: Ana Miguel, Ana Biolchini, André Parente, 

Alexandre Herbert , Angela OD, Bel Barcellos, Brígida Baltar, Carolina Amorim, 

Carolina Medeiros, Daniel Albuquerque, Dulce Lecye, Edith Derdyk, Ernesto 

Neto, Fabio Carvalho, Fernando De La Roque, Hildebranda, João Modé, 

 

2 O projeto para o documentário Sentidos do Fio foi realizado a partir da parceira interinstitucional entre a UFRJ e 

a Universidade Veiga de Almeida, através do diálogo entre os projetos de pesquisa Arte do Fio, coordenado pela 

autora no Cap UFRJ, e o laboratório de audiovisual coordenado pelo Professor Evangelo Gasos na UVA, que 

dirigiu as gravações e montagem. 
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Marcela Carvalho, Marina Colasanti, Museu Bispo do Rosário, Projeto José 

Leonilson, Rosana Palazyan, Renato Bezerra de Melo, Simone Moraes, Sônia 

Gomes. 

Somam-se a essas vozes, experiências e diálogos realizados com sujeitos 

múltiplos, mediações, proposições e investigações tendo o fio como dispositivo 

de encontros. Pacientes psiquiátricos, mulheres, crianças, estudantes 

universitários etc. 

As vozes estarão postas lado a lado nesse tear sem hierarquia de saberes, 

possibilitando uma problematização dos trabalhos realizados por mulheres e 

sua relação com o espaço privado e público, como a inserção no mercado, as 

reflexões sobre a materialidade, a memória e os sentidos da linguagem. 

Articulando campos distintos que possam produzir efeitos um sobre o outro e, 

desse modo, entendendo a urgência em criar condições propícias para a troca, 

a cooperação e a interdependência de forças diferentes, que se reconhecem 

como distintas “e como um fundo de polaridades necessárias, entre as quais, a 

criatividade, pode faiscar como uma dialética,” como propõe a ativista Audre 

Lorde. (1979, n. p.) 

É muito importante fundamentar, nessa construção, uma diversidade de 

experiências entre mulheres de diferentes classes sociais e raças, e entre as 

mulheres artesãs sertanejas e mulheres artistas urbanas, que as experiências 

de gênero e de trabalho são distintas. A diferença é a primeira linha que 

compõe nossa trama, a urdidura que possibilitará que cada mulher e cada 

grupo se autodefinam. Nesse sentido, a partir do diálogo fundamentado na 

diferença e não na desigualdade, a trama polifônica se compõe. Pontos 

tornam-se potentes cruzamentos de experiências comuns e distintas tendo o fio 

como dispositivo de mediação e encontro nessas relações.  

 



ESTADO DE ALERTA! 2020 
Encontro ANPAP Sudeste de Jovens Pesquisadores, Niterói, Rio de Janeiro - ISBN - 978-65-990419-0-7 

 

9
5
 

 

Fig. 4 - Mariana Guimarães, Saco cheio, 2019. 

Instalação realizada com sacos de pia e espuma. Largo das Artes. 

(Fonte: Lucas Martins. Rio de Janeiro, RJ). 

 

 

Tese é ata/ato 

A tese será composta por cinco capítulos e as três forças que compõem a tese: 

fio, casa e mulher estarão presentes em todos eles. Compreende-se que esses 

enunciados atuam um em relação ao outro; torna-se impossível isolá-los e 

estudá-los em separado, portanto. Do mesmo modo, a produção artística da 

autora está presente ao longo de todo os capítulos, dialogando com o texto e 

com outras vozes em uma estrutura desierarquizada, compondo assim uma 

escrita orgânica que se torna uma continuidade do experimentado fora do 

texto. 

O primeiro capitulo, intitulado Como habitar o fio, apresenta uma discussão 

metodológica dos processos que compõem a escrita e os caminhos traçados 

na construção textual e plástica da pesquisa. O verbo habitar é convocado a 
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partir de todas suas dimensões gramaticais, contribuindo para uma abordagem 

que apresente múltiplas entradas filosóficas, políticas, e o acesso mais 

engajado na experiência que se pretende investigar. Esta pesquisa pretende 

ser construída a partir da abertura e liberdade na construção de enunciados 

outros e apresentar novas epistemologias e métodos na pesquisa em artes 

visuais produzida por mulheres. 

Aqui se busca elucidar o que toda construção e caminho traz em sua escolha: 

uma decisão sempre política, pois que se pressupõe em toda narrativa a 

requisição de um posicionamento político. A definição de um método outro, 

uma forma de expressão que apresente o protagonismo de quem fala e aposte 

na abertura e reinvenção do modo de dizer, liberando a palavra das amarras da 

língua, da forma e das convenções metodológicas tradicionais, ancoradas em 

uma lógica positivista, objetiva e hermética; portanto masculina, patriarcal e, 

sobretudo, imersa no colonialismo. 

No capítulo dois, convocamos o Tecer como protagonista da discussão e 

objeto de reflexão. Os modos de construção da trama e o acompanhamento 

dos fios que tecem a estrutura. Nesse sentido, o texto busca apresentar o 

percurso da materialidade, suas origens a partir do todo já começado na 

linguagem, no trabalho e na vida. As forças que constituem as tramas são fios 

distintos que foram desvelados nesse capítulo, o fio como protagonista do 

início e desenvolvimento da vida, suas relações com a biologia, o orgânico e a 

terra.  

A casa é apresentada como território de transmissão e formação de condutas e 

atitudes que constituem sujeitos. Apresenta ainda os ritos de iniciação e 

contato com as técnicas de costura pela autora, constituindo-se como as 

primeiras experiências plásticas e construção das obras e os atravessamentos 

que tensionaram esse encontro. 

No capitulo três, o Destecer é proposição para a construção de práticas de 

desfazimento de crenças e condutas limitantes que aprisionaram as mulheres 

junto aos trabalhos com linhas e agulhas. Compreende-se que esses trabalhos 

foram utilizados pelo sistema patriarcal e colonialista para a construção de um 

corpo dócil e forjado a mulher à obediência, à serventia e à manutenção do 

espaço doméstico e, ainda, o fortalecimento do sistema capitalista, através do 

confinamento da mulher ao trabalho produtivo e reprodutivo. 

O destecer é uma conduta de transformação e reinvenção radical da linguagem 

e dos espaços de opressão e confinamento. A casa assume uma função 

plástica e convoca para novas experiências e memórias. 

No capitulo quatro, Fio-ação é apresentado como conceito chave que compõe 

as reflexões da autora, onde compreende-se que o fio só existe enquanto 

movimento que contém a liberdade em seu interior, é força que produz sentido 

a partir do movimento que instaura, o movimento constante de tornar-se. Fio-



ESTADO DE ALERTA! 2020 
Encontro ANPAP Sudeste de Jovens Pesquisadores, Niterói, Rio de Janeiro - ISBN - 978-65-990419-0-7 

 

9
7
 

ação é um movimento processual de tecer-se à medida que tecemos o coletivo. 

Um devir que se realiza no encontro com o outro, a partir do outro, que 

reverbera em si mesmo e produz processos de singularização e autonomia na 

relação intra-pessoal e coletiva.  

O capítulo apresenta ainda algumas abordagens conceituais construídas pela 

artista, a partir da observação dos ritmos da casa e do jardim, revelando a 

partir dos dados domésticos a força da repetição do cotidiano.  

O quinto capítulo intitulado Rede tem como reflexão principal a construção da 

rede coletiva que foi tecida pela autora como mediadora de processos de 

singularização e emancipação através do encontro e pesquisa com o fio. O 

capítulo apresenta algumas proposições desenvolvidas pela artista em 

experiências com grupos distintos em que o fio é o dispositivo de encontro. 

São experiências com grupos diversos, como pacientes psiquiátricos 

frequentadores da instituição Casa Verde localizada no bairro de Botafogo, 

crianças e adultos do projeto de arte contemporânea Escola Por-vir – 

Lanchonete - Lanchonete desenvolvido pela artista Thelma Vilas Boas no 

bairro da Gamboa, e os grupos de pesquisa e extensão coordenados pela 

artista no CAp UFRJ 

Somam-se às experiências as discussões realizadas com a Cooperativa de 

Mulheres Artistas, coletivo em que a artista é membro fundadora, que pretende 

discutir as questões relacionadas a arte, vida doméstica, maternidade e 

mercado. Neste capítulo, a figura da rede é força e forma, revelando a potência 

da coletividade e da construção e instauração de novas possibilidades de 

existência, modos outros de gestão do tempo e economia. O fio se apresenta 

como experiência que fundamenta processos de liberdade, desaceleração e 

práticas que nos aproximem de um bem-viver, que nos aponte novos modos de 

produção de vida.  

Todos os capítulos apresentam avessos, os fragmentos das histórias, diálogos, 

trechos de diários íntimos que compõem e fundamentam a escrita e 

apresentam os processos mais íntimos e poéticos — que caminham junto ao 

texto e construção das obras e encontros.  

Uma pesquisa que discute a linguagem têxtil, pressupõe um avesso e um 

direito, constituindo um terceiro espaço que acontece entre esses dois 

territórios, um entrelugar de reinvenção de si e expansão da existência para 

além dos estereótipos construídos e compartimentados para a vivência de ser 

mulher-artista. No espaço entre é possível reassumir radicalmente a linguagem 

como possibilidade outra de criação, partilha e novos modos de existência na 

vida-arte-viva. 

Trata-se de um espaço que se anuncia como um contramétodo, em que a 

primazia da liberdade para viver os processos individuais ou coletivos e a 

criação de modos próprios de referência e invenções de praxis é a real 



 

Mariana Guimarães,  Relato de pesquisa artística: mulher, casa, fio e obra 
 

 

 

 9
8
 

possibilidade de autonomia e construção de diferentes agenciamentos e 

processualidades. Caracteriza-se por apresentar o acompanhamento de um 

processo de criação de uma narrativa ético-poética-política, que aponte para a 

reinvenção de um novo território, que ultrapasse a dicotomia historicamente 

construída nas relações entre casa, mulher e rua. 

 

 

 

Fig. 5 - Frame da video-performance Sebastião José da Costa, 28, realizada na casa natal  

da artista Mariana Guimarães. (Fonte: Acervo da artista, Resende, RJ) 
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Introdução 

A partir dos anos 1960, o movimento feminista da chamada segunda onda 

passou a detectar as opressões sofridas pelas “mulheres no dia a dia e o 

espaço da casa tornou-se palco de investigações, momento esse em que a 

conhecida ideia das feministas de que ‘o pessoal é político’” foi elaborada. 

(PISCITELLI, 2001, p. 5)  

Nesse período, várias artistas foram influenciadas por essas discussões 

feministas e suas criações passaram a eliminar os limites entre a esfera 

doméstica e pública e a politizar o espaço doméstico, rompendo com a tradição 

de que o político é somente o público.  É também a partir desse momento que 

as mulheres artistas iniciaram um novo tipo de representação dos corpos: “o 

eixo de suas intervenções foi a desestruturação dos formatos sociais que 

regulavam o corpo, levando ao surgimento de um novo corpo, e à destruição 

do corpo anterior, culturalmente estabelecido”. (GIUNTA, 2018, p.  29)  

Nessa conjuntura, várias críticas em relação à divisão dos espaços público e 

doméstico de forma dicotômica e baseada na definição de uma separação 

clara entre os sexos aparecem nas obras de inúmeras artistas.  Por exemplo, o 

 
1 Vanessa Lúcia de Assis Rebesco é doutoranda e bolsista FAPESP em Artes Visuais no Instituto de Artes da 

UNICAMP, sob a orientação da Professora Doutora Maria de Fátima Morethy Couto. E-mail: 

vanessarebesco@hotmail.com.  
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projeto e trabalho coletivo “Womanhouse” do CalArts, desenvolvido em uma 

casa abandonada em Los Angeles, questionou de maneira clara “o 

confinamento tradicional das mulheres no âmbito doméstico e reprodutivo”. 

(MAYAYO, 2007, p. 99) No mesmo período, a artista austríaca Birgit 

Jürgenssen (Áustria, 1949-2003) também já identificava os estereótipos 

estruturantes da sociedade da década de 1970 e criou alguns desenhos 

representando a dona de casa, que mais tarde se tornaram importantes 

trabalhos da vanguarda feminista. Em 1982, a artista brasileira Letícia Parente 

(Brasil, 1930-1991) cria o vídeo Tarefa I2. Nesse vídeo a câmera registra uma 

cena cotidiana de Letícia Parente e sua empregada passando roupa, com a 

diferença que dentro da roupa está a própria artista. Parente produziu mais 

alguns vídeos que foram elaborados na esfera doméstica, sem fala, em plano-

sequência e quase todos eles remetem às tarefas consideradas femininas 

(como guardar roupa, passar roupa, costurar, maquiar-se). Desde meados da 

década de 1970, a artista norte-americana Laurie Simmons (EUA, 1949) 

trabalha em uma produção crítica muito significativa sobre a esfera doméstica. 

Martha Rosler (1943) é outra artista norte-americana que vale a pena 

mencionarmos. Em relação à representação do espaço doméstico em sua 

obra, destacamos o vídeo emblemático Semiótica da cozinha de 1975, onde 

fica evidente seu enfrentamento e sua crítica a uma divisão sexual das 

atividades domésticas. Ressaltamos também a série Envolvimentos de Wanda 

Pimentel (1943-2019, Brasil), na qual a casa é o cenário principal onde o corpo 

feminino fragmentado é exposto.  

Não cabe aqui mencionarmos todas as artistas que, dos anos 1960 em diante, 

influenciadas por questionamentos feministas, passam a representar o espaço 

doméstico criticamente, nosso intuito é evidenciar que, em diversas partes do 

mundo, várias artistas têm abordado esse tema. Nos anos 1980, 1990, 2000, a 

posição da mulher na sociedade foi modificando-se, novas questões 

apareceram e as críticas sofreram modificações - embora algumas 

permaneçam até a atualidade - tendo em vista que a casa ainda é 

desvalorizada e está frequentemente conectada às mulheres. Ao mesmo 

tempo, não podemos deixar de mencionar que existem vários aspectos 

interessantes e importantes que podem ser encontrados no lar: 

 

Uma casa é um repositório incrivelmente complexo... tudo que acontece 

no mundo – tudo que é descoberto, ou criado, ou ferrenhamente 

disputado – vai acabar, de uma forma ou de outra, na casa das pessoas. 

As guerras, as fomes, a Revolução industrial, o Iluminismo – tudo isso 

está lá, no seu sofá e na sua cômoda, escondido nas dobras das suas 

cortinas, na maciez dos seus travesseiros, na tinta das suas paredes, nas 

águas das suas tubulações. As casas não são refúgios contra a história. É 

nelas que os fatos históricos vão desembocar”. (BRYSON, 2011, p. 19) 

 
2 Esse vídeo pode ser visualizado através do site https://www.youtube.com/watch?v=acrnGHOa0pM.  



ESTADO DE ALERTA! 2020  
Encontro ANPAP Sudeste de Jovens Pesquisadores, Niterói, Rio de Janeiro - ISBN - 978-65-990419-0-7 

 

1
0
3
 

Apesar disso, durante a história, tanto o espaço doméstico quanto as demais 

coisas atreladas às mulheres foram desvalorizados. Mas não podemos 

esquecer que esse ambiente é multifacetado, por isso foi e continua sendo 

necessário problematizarmos todas as questões de gênero que existem ali e, 

ao mesmo tempo, resgatarmos as outras particularidades desse ambiente. 

Nesse sentido, há artistas que na atualidade têm lançado um olhar diferente 

sobre o doméstico, através de perspectivas mais valorativas, encantadas e 

ficcionais.   

Para esse artigo destacamos a produção da artista brasileira Ana Elisa Egreja 

(São Paulo, 1983), com o objetivo de analisar as representações do espaço 

doméstico em algumas de suas obras que foram elaboradas em 2010. Ainda 

que não intencionalmente, essas obras utilizam elementos atribuídos às 

mulheres e partem de um espaço considerado feminino, mas o faz de um jeito 

transgressor, encantado e estranho, assim, acabam desconstruindo o caráter 

conservador de definições que conectam as mulheres à casa. Essas obras de 

Egreja são interessantes para nós na medida em que criam fissuras e ficções 

que abrigam possibilidades para ressignificar esse espaço e criar imaginários 

fantásticos. 

 

Entre o estranho, o transgressor e o encantado: o doméstico nos 

“Interiores” de Ana Elisa Egreja 

Ana Elisa Egreja elabora cenas do espaço doméstico nada convencionais e 

previsíveis, com isso, a artista insere na cena artística uma maneira distinta de 

se pensar esse espaço na contemporaneidade. Egreja nasceu em São Paulo, 

em 1983, onde vive e trabalha até a atualidade. A artista conta em uma 

entrevista3 que morou sua vida toda em São Paulo, e as férias eram inúmeras 

vezes vivenciadas no interior de SP, na fazenda de sua família onde havia 

muitos animais. Sobre seu interesse pela arte, Egreja afirma que sempre 

gostou de desenhar e frequentar exposições e, aos 16 anos, já pensando em 

cursar arte, trabalhou com a artista Marina Saleme, colega de sua mãe: “Fui 

assistente dela um tempo, 2 anos acho, e pela primeira vez experimentei a vida 

no ateliê. Depois trabalhei numa galeria e fui monitora da Bienal. Com 18, 

entrei na FAAP e foi lá que eu me envolvi pra valer”.4 Egreja graduou-se em 

artes plásticas pela FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado), em 2005.  

Entre 2014 e 2017, participou de várias exposições em diferentes locais como 

na CAIXA Cultural (2017), no Centro Cultural dos Correios (2016), no Museu 

dos Correios em Brasília (2015); no Paço das Artes (2014); no MAM da Bahia. 

Até o momento, recebeu três prêmios: o de Aquisição do MARP, em 2007; o de 

 
3 A entrevista está disponível no site http://arteseanp.blogspot.com/search?q=Ana+Elisa+Egreja. 

4 O mesmo da nota 3. 



 
Vanessa Lúcia de Assis Rebesco, Encantamentos, estranhezas e ficções: o doméstico nas obras de Ana Egreja 

 

 

 

 

 1
0
4
 

Aquisição do MAM no 15ª Salão da Bahia, em 2008; e o Prêmio Energias na 

Arte concedido pelo Instituto Tomie Ohtake, em 20095. Adriana Pavlova (2009) 

conta em uma matéria de jornal que a artista ajudou a movimentar o cenário 

artístico nacional em 2009 e que, nesse mesmo ano, suas telas tinham 

dobrado de valor, valendo em torno de 3 a 10 mil reais6. 

Nas obras de Egreja cada trabalho cria uma atmosfera e um universo próprio. 

Destacamos sua série Interiores elaborada em 2010.  Essa série, apresentada 

na Temporada de Projetos 2010 do Paço das Artes, é um desdobramento de 

suas séries anteriores que se iniciaram em 20017. Em todas as obras desse 

período, o fundo é um elemento importante da cena doméstica e ele sempre 

apresenta algum tipo de revestimento de azulejo ou textura têxtil (como a 

renda) ou estampas em papéis de parede, almofadas, piso, tapete, cortina, 

lençol e todos representados com uma enorme riqueza de detalhes.  

A artista afirma que se sente inspirada por inúmeros artistas, memórias de 

casas e lugares em que já esteve e também por decoração, azulejos e 

estampas.  Sobre os animais presentes em todas as obras dessa série, Egreja 

diz não saber ao certo de onde vem essa ligação. Talvez, sua relação próxima 

desde a infância com eles possa explicar ao menos um pouco esse fato. Esses 

ambientes utópicos e imaginários criados nos ambientes privados, a partir de 

elementos e objetos domésticos, de alguma forma, subvertem aquilo que se 

espera de uma representação desses espaços, por isso, nos interessamos por 

eles.  

Não há a presença de figuras humanas dentro desse espaço. A artista afirma 

não ter nenhuma vontade de colocar personagens humanos em suas obras:  

 

Para mim, a figura humana já está representada nos rastros que eu deixo 

na pintura. Gosto de falar desse vazio que alguém passou por ali. 

Qualquer construção em que você está, foi feita por algum humano, e 

para mim basta essa ausência. Isso já basta para contar as histórias. E 

tem o lado técnico. Não me interessa pintar pele, roupa, cabelo etc. Tem 

o gosto do pintor pela coisa. (EGREJA, 2013, p. 48)  

 

Suas pinturas juntam o popular com o erudito, a natureza-morta com elementos 

decorativos, numa rede de cores e imagens ficcionais que parecem reais.  

Egreja cria novos mundos dentro do gênero "pintura de interior" e, de acordo 

com a própria artista, a elaboração de suas obras ocorre da seguinte forma: 

“Faço colagens de imagens de casas, animais e objetos vindas da internet e as 

 
5 Informações retiradas de um texto disponível no seguinte link: http://www.artuner.com/assets/Ana-Elisa-

Egreja.pdf.  

6 Reportagem Ana Elisa Egreja: força nos pincéis, Escrito por Adriana Pavlova, p. 55, São Paulo, 06/01/2009.  

7 Disponível no site http://mapa.pacodasartes.org.br/page.php?name=artistas&op=detalhe&id=225. 
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manipulo no photoshop para construir mundos imaginários, cenários oníricos 

que muitas vezes, na passagem para pintura, viram cenas freaks...”8. 

O fato de não haver figuras humanos na casa nos chama muito a atenção, pois 

contraria um imaginário social e toda uma tradição artística que afirma que 

esse é o espaço por excelência das mulheres. A dicotomia entre o espaço 

público e doméstico teve implicação direta no confinamento das mulheres nos 

ambientes e nos serviços que historicamente foram destinados a elas. Além 

disso, essa polarização dificultou o trânsito das mulheres nos espaços públicos 

e o reconhecimento das mulheres artistas como profissionais (em 

determinados momentos da história), e fez com que o tema principal de suas 

obras fossem o espaço doméstico durante muitas décadas. 

No capítulo Modernidad e espacios de la feminidad de seu livro Vision y 

diferencia: feminismo, feminidad e historias del arte, publicado originalmente 

em 1988, Griselda Pollock (2013), ao analisar questões referentes à arte 

americana e europeia do século XIX, foi uma das primeiras estudiosas a 

destacar a importância dos espaços dentro da história da arte, tanto do ponto 

de vista das práticas que a envolve quanto na influência que as próprias 

estruturas e organizações sociais exercem na forma de representar certos 

temas, ou de não falar sobre temáticas que são consideradas apropriadas 

apenas para um determinado sexo. 

Pollock (2013) afirma que a existência de uma esfera feminina e uma 

masculina tinha uma função importante na configuração social dos burgueses. 

As mulheres  burguesas saíam para passear – nos locais públicos apropriados 

a elas - para comprar, ou apenas para serem vistas, enquanto mulheres 

trabalhadoras saíam para trabalhar e sua própria definição como mulher era 

questionada, pois deixavam de ser “mulheres” dentro dos padrões de 

feminilidade vigentes.  A divisão entre o público e o privado estruturava o 

sentido do que era feminino e masculino e “a medida que a ideologia da 

domesticidade se torna hegemônica, regulava o comportamento de homens e 

mulheres nos espaços públicos e privados. A presença em qualquer um desses 

domínios determinava a identidade social”. E, consequentemente, as mulheres 

tiveram problemas para desempenhar certas atividades e terem determinadas 

experiências que definiram a modernidade. (POLLOCK, 2013, p. 135) 

As artistas estavam conscientes do contexto desigual que viviam e já a partir 

do final do século XIX começam a criar fissuras e se constituir como resistência 

à norma vigente. Apesar disso, como vimos, as divisões entre o público e o 

privado regulavam papéis de homens e mulheres, demarcando os limites de 

cada um. No caso das mulheres, isto restringiu a realização e a ocupação de 

muitos outros locais e minou possíveis criações artísticas durante o século XIX 

(POLLOCK, 2013, p. 135). Entretanto, na primeira metade do século XX, 

 
8 Entrevista concedida pela artista e disponível no site 

http://arteseanp.blogspot.com.br/search?q=Ana+Elisa+Egreja.  
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algumas mudanças sociais já começam a ocorrer, e a permanência de 

determinadas restrições, principalmente ao constante atrelamento da mulher à 

casa, fizeram com que algumas artistas tematizassem o ambiente doméstico 

de maneira crítica nesse período como, por exemplo, Frida Kahlo (1907-1954) 

e Louise Bourgeois (1911-2010). Isto é, a representação crítica do espaço da 

casa acompanhou a produção de mulheres artistas já na primeira metade do 

século XX e a partir dos anos 1960, as discussões ganham mais fôlego e se 

disseminam com grande força entre as artistas por conta da segunda onda do 

feminismo, como mencionamos na introdução.  

Dos anos 1960 em diante, haverá uma conscientização da importância de se 

politizar questões da vida doméstica, por isso as artistas passam a denunciar 

as estruturas desiguais de poder que a constituem ou, no caso das artistas que 

não estão inseridas em questões feministas, elas no mínimo subvertem 

representações tradicionais, na medida em que não reforçam o que 

historicamente se espera desse espaço. Ana Elisa Egreja entra nesse segundo 

grupo, afinal, uma casa sem pessoas – mulheres especialmente – e cheia de 

animais selvagens que realizam atividades e comportamentos considerados 

humanos rompe com o convencional. 

Na obra Meus 50 anos9 vemos um porco sentado no sofá de uma sala, ao seu 

lado um galo come cupcake, ao fundo há bexigas e vários flamingos, em cima 

da mesa há bolo, cupcakes e dois porquinhos. O título dessa obra faz 

referência à festa de aniversário de 50 anos do porco. Já na obra Alcir Veado 

Ensolarado10 quem está sentado no sofá da sala é o veado, com vários 

passarinhos em seu chifre e a sua frente há uma mesa com um livro e uma 

taça. Na obra Urso Polar e seus amigos monocromáticos num habitat quase 

natural11 um urso polar está sentado em uma cama e ao seu lado há um 

pequeno cachorro com asas. Há passarinhos voando pelo quarto também. Em 

todas essas três obras a artista trabalha com tons que predominam em toda a 

tela, na primeira o rosa, na segunda o azul e na terceira o branco. As obras são 

extremamente ricas em detalhes, em certa medida, parecem até exageradas, 

mas isso não impede que a artista crie um espaço harmonioso através das 

cores e tons – esse aspecto é recorrente em todas as pinturas dessa série. 

Assim, a atmosfera na pintura torna-se tão real e natural que temos a 

impressão que ter um porco fazendo aniversário ou um veado sentado na sala 

ou um urso no quarto é normal.  

 
9 Ana Elisa Egreja, Meus 50 anos, 2010, óleo sobre tela, 160 x 240 cm, coleção particular. Algumas imagens 

que serão analisadas neste artigo podem ser visualizadas através do link: https://www.lilianpacce.com.br/e-

mais/portfolio/ana-elisa-egreja-2. Também é possível encontrá-las no livro Ana Elisa Egreja, publicado pela 

Editora Cobogó em 2013. 

10 Ana Elisa Egreja, Alcir Veado Ensolarado, 2010, 140 x 170 cm, óleo sobre tela, coleção particular. 

11 Ana Elisa Egreja, Urso Polar e seus amigos monocromáticos num habitat quase natural, 2010, 150 x 250 

cm. 

https://www.lilianpacce.com.br/e-mais/portfolio/ana-elisa-egreja-2/
https://www.lilianpacce.com.br/e-mais/portfolio/ana-elisa-egreja-2/
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Os animais que a artista coloca dentro da casa não são os tradicionalmente 

considerados domésticos, ao contrário, são selvagens: leão, lobo, veado, 

macaco, urso. Nesse sentido, essa casa além de não abrigar quem 

supostamente ela deveria, que seriam as pessoas, ela hospeda animais não-

domésticos, isto é, a artista representa uma casa que também rompe com os 

limites definidos do que seria o externo e o interno.   

Podemos observar essas questões através das obras Sr. Lobo em pele de 

cordeiro e Hotmonkeys12. A obra Sr. Lobo em pele de cordeiro, como o 

próprio título informa, retrata um lobo deitado no sofá da sala coberto com 

pele de cordeiro. Do lado direito, há uma janela e um urso polar nadando no 

fundo do mar. No caso da obra Hotmonkeys, há um televisor e dois macacos 

em cima dele simulando, provavelmente, uma relação sexual. Na TV passa 

uma imagem do fundo do mar. Estamos dentro da casa e ela parece conter 

um local que excede ela mesma: o mar.  

Em algumas pinturas dessa série, as principais referências artísticas de Egreja 

aparecem claramente, ou por alguma semelhança estética ou pelo fato da 

artista citar a obra de outro artista através da sua. Nos anos iniciais de sua 

carreria, segundo seu depoimento, ela teve como influência a produção de 

Matisse, Iberê Camargo, Sean Scully, De Kooning, Rothko13.  Na obra Festinha 

no ateliê vermelho14 (Fig. 1), Egreja faz uma referência à Mesa de jantar de 

Matisse. O uso da cor vermelha, da representação do interior da casa, da 

mesa, cadeiras é retomado por Egreja. Apesar disso, plasticamente falando, 

são obras que propõem questões diferentes. Os elementos que Egreja insere, 

como os inúmeros macacos, a retirada da mulher, e o fato da mesa não ser da 

mesma cor das paredes, distancia sua obra da de Matisse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Ana Elisa Egreja, Sr. Lobo em pele de cordeiro, 2010, óleo sobre tela, 160 x 50 cm, e Hotmonkeys, 2010, 

óleo sobre tela, coleção particular. 

13  Essa entrevista está disponível no site: http://arteseanp.blogspot.com/search?q=Ana+Elisa+Egreja.  

14 Ana Elisa Egreja, Festinha no ateliê̂ vermelho, 2010, óleo sobre tela, 200 x 165 cm. 
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Fig. 1 - Ana Elisa Egreja, Festinha no ateliê vermelho, 2010. 

óleo sobre tela, 200 x 165 cm 

(Fonte: https://www.lilianpacce.com.br/e-mais/portfolio/ana-elisa-egreja-2) 
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No fundo da obra Interspecies love15, na parede, há uma reprodução da obra A 

grande Odalisca de Ingres. A própria artista cita que, além dos artistas 

mencionados acima, suas referências passam por Luiz Zerbini, Mathias  

Weischer, Eric Fishl, Jeff Koons, além de Vermeer, Ingres16. Mas por que 

reproduzir especificamente essa obra e em um quadro em que a artista 

representa um leão tendo relações sexuais com um veado dentro de uma 

banheira? Sabemos que Jean-Auguste-Dominique Ingres é um artista 

extremamente importante dentro da história da arte, nesta obra em questão, 

ele retrata a modelo numa atmosfera de muita calma e serenidade. A odalisca 

nua encontra-se deitada num divã, de costas, mas mantém o rosto virado para 

o espectador. Seu olhar é de indiferença, parece alheia a tudo em seu redor, o 

que contrasta muito com a cena da relação sexual e a expressão de furor do 

leão, mas, por outro lado, se aproxima da feição de apatia do veado. Há um 

predomínio de cores frias na pintura de Ingres e também na de Egreja. Talvez, 

Egreja retrate essa obra de Ingres simplesmente por gostar, mas, indepen-

dentemente disso, fato é que esse quadro de Ingres fecha a pintura de Egreja 

com a mesma harmonia tonal e subjetiva que ela sempre traz nessa série. 

Como mencionamos acima, todas as obras dessa série foram criadas para a 

exposição do Paço das artes e sua elaboração durou um ano. De acordo com 

Egreja (2013, p. 33), essa série foi nomeada de Interiores com a intenção 

proposital de se referir ao gênero de pinturas de interiores. Mas, diferentemente 

desse gênero, a artista trabalhou em cada obra com a intenção de criar um 

mundo que se adequasse, de alguma forma, ao animal que ela inseriu na cena. 

Em cada quadro vemos a humanização desses bichos selvagens dentro do 

espaço da casa. Além disso, a artista buscou inserir em todas essas obras 

elementos da sua vida pessoal, no caso da obra Úrsula para o que der e vier17, 

por exemplo: 

Tem um vaso de flor do Jeff Koons, o puppy, vizinho de um abajur que 

nada mais é que um trapézio chapado Morandiano. Todas as minhas 

referências foram entrando. A tela do lobo (Sr. Lobo em pele de cordeiro), 

tem pinturas na parede e todas são referências importantes para minha 

pintura. Então tive o prazer e o desafio de pensar: “como é que eu vou 

pintar um Eric Fischl?”, que eu amo. Vou pintar um Goya. Mas não é com 

o propósito de enaltecer esses artistas, é no sentido de excesso mesmo, 

de acumular estilos de pinturas, pinceladas diferentes em uma mesma 

tela. Eu os pinto dando a mesma importância que aos outros objetos, sem 

criar uma hierarquia dentro da pintura. Menos que um elogio e longe de 

ser uma releitura, quando eu pinto as obras de outros artistas, é apenas 

uma citação. E está é uma característica que eu vejo ser comum em 

muitos pintores da minha geração. Temos liberdade para utilizar obras de 

outros artistas e o campo artístico em geral (cinema, literatura etc.) como 

 
15 Ana Elisa Egreja, Interspecies love, 2010, óleo sobre tela, 200 x 160cm. 

16 Essa entrevista está disponível no site http://arteseanp.blogspot.com/search?q=Ana+Elisa+Egreja. 

17 Ana Elisa Egreja, Úrsula para o que der e vier, 2010, óleo sobre tela, 200 x 240cm. 
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se fosse uma loja cheia de ferramentas para usar, manipular e reordenar, 

sem o peso da tradição modernista de olhar para isso como um museu de 

obras a serem separadas. (EGREJA, 2013, p. 33) 

Nessa série, observamos que o espaço doméstico não é pensado como o 

ambiente que pertence à mulher, ao contrário, a artista insere nele quem mais 

lhe interessa: os bichos. Egreja fala que retrata animais humanizados, por outro 

lado, nós ressaltamos o aspecto de domesticação dos mesmos nesses 

espaços, pois estão cumprindo papéis extremamente distintos do que 

naturalmente ocupariam.  A maneira como cada artista vai olhar para o espaço 

da casa é atravessada por questões sociais e históricas, por isso, ainda que 

Egreja não se interesse por questões de gênero explicitamente, elas 

inevitavelmente aparecem nas obras. 

O conforto que as obras da série Interiores nos apresenta ultrapassa o conforto 

corporal. Vania Carneiro de Carvalho (2008), em seu livro Gênero e artefato, 

mencionando um trabalho de Vera Cleser, afirma que o conforto pretendido nas 

salas de estar do final dos séculos XIX e XX, não era um conforto do corpo:  

Mas de um prazer visual que o ambiente “artisticamente” decorado 

proporcionaria. Na sala de visitas estão presentes elementos de exuberância 

e excesso, que demonstram um grande investimento monetário concentrado 

nesse espaço que é a vitrine da família... O “aspecto de conforto” não significa 

uma experiência visual estética com um fim em si mesma, ela gratifica uma 

gama imensa de necessidades de ordem abstrata, conceitual, sensorial e 

material, condições de conforto, pressupõem uma certa estabilidade 

financeira. (CARVALHO, 2008, pp. 163-289)  

A autora, evidentemente, fala sobre questões relacionadas à sala de estar de 

um outro período da história, apesar disso, esse estudo nos ajuda a observar 

dois aspectos importantes do trabalho de Egreja: primeiro, a construção 

plástica nessa série Interiores, juntamente com a escolha de determinados 

objetos e cores que a artista faz, garantem um conforto visual ao espectador. 

São salas, quartos e banheiros oníricos, que causam estranheza, mas que por 

conta do conforto visual nos encantam. Segundo, os cômodos de Egreja são 

muito bem decorados, embora tratem de representações ficcionais, se 

relacionam com casas que necessitam de grandes investimentos financeiros 

para serem desse jeito, isto é, são espaços domésticos de ricos.  

Destacamos também o encantamento que suas obras causam no observador. 

De acordo com o dicionário Priberam a palavra “encantamento” pode associar-

se a dois significados distintos: um que seria o ato ou efeito de maravilhar-se, 

extasiar-se, agradar-se muito; já o segundo está relacionado a uma influência 

de feitiços, magia que um ser vivo poderia sofrer, de um ponto de vista mais 

místico, transcendental18. Em nosso artigo, utilizamos o primeiro sentido de 

 
18 Disponível em https://dicionario.priberam.org/encantamento.  

https://dicionario.priberam.org/encantamento
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encantamento, tendo em vista que as obras mencionadas acima possibilitam a 

construção de novos imaginários que estabeleçam com o espaço doméstico 

uma relação agradável, atraente e fantástica, descontruindo associações que 

ressaltem apenas aspectos negativos desse lugar.  

 

Considerações finais 

Essa série de Egreja nos remete a um pensamento oposto ao do habitual, nos 

causa um estranhamento e nos afasta da ideia de que as mulheres 

naturalmente pertencem ao espaço doméstico. Destacamos ainda a 

sexualização desses animais dentro dessa esfera. Há cenas em que a relação 

sexual está clara, como em Interspecies love, Hotmonkeys e há outras mais 

insinuantes, como Úrsula para o que der e vier, que tanto o título quanto a 

postura da Úrsula criam uma atmosfera sexualizada na obra.  

A estranheza dessas cenas impactam e desconcertam toda uma noção de 

doméstico, são obras que abrem espaço para dúvidas e questionamentos de 

um imaginário social tradicional. Para esse momento caótico que buscamos 

ressignificar e recriar o espaço da casa, essas obras nos mostram que a arte 

nos traz várias alternativas e que já vem fazendo isso há décadas. A arte não é 

somente uma parte da produção social/cultural, ela é também um espaço de 

criação de novos sentidos. Ademais, “a arte é constituída de ideologia, não sua 

mera ilustração. É uma das práticas sociais por meio da qual se constroem, 

reproduzem e se redefinem visões particulares do mundo, definições e 

identidades que são atuadas por nós mesmos”. (POLLOCK, 2013, p. 75) Para 

Parker e Pollock (2013b), a arte trabalha juntamente com outras instâncias na 

criação e manutenção de relações desiguais de poder entre homens e 

mulheres, ou seja, não é um campo aonde essas questões aparecem como 

reflexo das práticas sociais, pois ela é parte do processo de constituição e 

formação dessas desigualdades. 

Essas obras nos permitem repensar a casa e as relações de gênero, ao 

colocar em cheque nossos sentidos mais enraizados sobre a casa e suas 

ligações com o ser mulher e ser homem, já que a artista transforma esse 

espaço em um cenário para os animais e ficções fantásticas. Os 

deslocamentos que Egreja realiza nos causam encantamento, dentro de sua 

ficção há um conforto visual que nos coopta.  Essa mistura entre o estranho, o 

transgressor e o encantado é muito interessante na medida em que gera 

incertezas e a partir delas é possível reconstruir nossas próprias crenças e 

conhecimentos sobre o doméstico. 
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Executado numa emboscada policial em outubro de 1964, seis meses após o 

golpe civil-militar ocorrido no Brasil, Manoel Moreira – conhecido como Cara de 

Cavalo e amigo de Hélio Oiticica – tornou-se ícone da marginália, tendo sua 

derradeira imagem desdobrada na obra do artista e na espetacularização das 

capas dos jornais da época. Cara de Cavalo, que desde cedo mantinha 

ligações com a criminalidade, era figura atuante na região carioca que vai da 

Central do Brasil a Vila Isabel. Dois meses antes, naquele mesmo ano, seu fim 

é anunciado: cercado pelos carros da equipe do detetive Le Cocq, a “turma da 

pesada”, Manoel escapa matando o líder do grupo. Perseguido pelos 

companheiros do detetive assassinado, é então alvejado com mais de cem 

disparos aos vinte e três anos em Cabo Frio. A fotografia de seu cadáver 

ocupava o canto direito superior da página do Jornal do Brasil (Fig. 1), num 

forte contraste em preto e branco que ressaltava os contornos de seu corpo 

estirado cruciforme no chão. Não seria equivocado afirmar que, para Hélio, 

tratava-se efetivamente de uma crucificação expiatória. Cara de Cavalo 

condensava múltiplos sentidos: um corpo atravessado pela revolta e pela 

insubordinação de alguém que persegue alternativas à precariedade e à 

violência que cercavam sua condição; um corpo indisciplinado, que recusa a 

docilização. 

 
1 Tadeu Ribeiro é doutorando em Artes na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sob a orientação da 

Professora Doutora Sheila Cabo. E-mail: tadeu.ribeiro.rodrigues@gmail.com 
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Fig. 1 - Jornal do Brasil, 5 de outubro de 1964. 

 

Em sua obra Violência, publicada em 2008, Slavoj Žižek propõe deslocamentos 

para enunciados do lugar-comum que concebem a violência em oposição a um 

suposto estado de equilíbrio e ordem. Para isso, cita a célebre frase de Brecht: 

“o que é um assalto a um banco comparado com a fundação de um banco?”. A 

argumentação de Žižek, ao rejeitar a oposição entre violência e ordem, revisita 

um conjunto de discursos sobre a violência tecidos ao longo do século XX – 

nos quais, evidentemente, as duas grandes guerras mundiais, a experiência 

nazifascista e o holocausto têm papel preponderante – em busca de um 

embaralhamento de conceitos tomados como naturais. Sua crítica parte, em 

grande medida, da interlocução com Walter Benjamin: em Para uma crítica da 

violência, de 1921, o alemão distingue violência mítica (a gestão da violência 

pelo do Estado, seu “funcionamento normal”) de violência divina (“qualquer 

tentativa de minar o funcionamento do Estado”). Para Benjamin – cuja crítica se 

localiza num contexto de acentuada sedimentação das instituições disciplinares 

e crescente militarização da vida –, o Estado, por meio da justiça, da polícia e 

do parlamento, executa uma violência do direito – a violência legalizada, 

normatizada.  

Ao longo das provocações de Žižek, a noção de violência é desnaturalizada e 

tomada em seu aspecto relacional: não há, segundo ele, a possibilidade de um 

grau zero de violência, isto é, uma situação neutra e universalmente pacífica. A 

partir desses argumentos, Žižek busca investigar não apenas a violência a qual 
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chama de subjetiva (encarnada num sujeito), “diretamente visível, exercida por 

um agente claramente identificável” (2014, p. 17), mas suas múltiplas 

manifestações, tais como a violência simbólica, “encarnada na linguagem e em 

suas formas” (Žižek, 2014, p. 9), e a violência sistêmica, “consequências 

muitas vezes catastróficas do funcionamento regular de nossos sistemas 

econômico e político” (Žižek, 2014, p. 17). As violências subjetiva e objetiva, no 

entanto, são percebidas de formas distintas: enquanto a primeira é 

experimentada como perturbação da ordem, ruptura da forma, a segunda é 

constituinte da própria noção de ordem: “é uma violência invisível, uma vez que 

é precisamente ela que sustenta a normalidade do nível zero contra a qual 

percebemos algo como subjetivamente violento” (Žižek, 2014, p. 18). A 

violência objetiva atravessa e fabrica as estruturas que tecem a política dos 

corpos, escamoteada como dispositivo disciplinar – a um só tempo repressivo e 

coercitivo – que distingue corpos e sujeitos como violentos e não-violentos. 

Numa caixa de madeira aberta, parcialmente veladas por uma fina rede de 

nylon vermelho, vemos duas reproduções espelhadas de uma mesma 

fotografia: a imagem do corpo cruciforme de Cara de Cavalo assassinado. 

Dentro da caixa, um saco plástico contendo pigmento vermelho. A obra B33 

Bólide Caixa 18 “Homenagem a Cara de Cavalo” (Fig. 2), de 1965, surge diante 

do espectador à maneira de um retábulo cristão díptico que guarda uma 

imagem interdita: um diminuto mausoléu que acolhe os restos da memória de 

Manoel em Hélio. Acerca da polêmica suscitada pela obra, Hélio escreve o 

texto O herói anti-herói e o anti-herói anônimo para a ocasião da exposição O 

artista brasileiro e a iconografia de massa, realizada em 1968, com 

organização de Frederico Morais no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro: 

Como se sabe, o caso de Cara de Cavalo tornou-se símbolo da opressão 

social sobre aquele que é marginal – marginal a tudo nessa sociedade: o 

marginal. Mais ainda: a imprensa, a polícia, os políticos [...] – a sujeira 

opressiva em síntese, elegeu Cara de Cavalo como bode expiatório, como 

inimigo público no 1 [...]. Cara de Cavalo foi de certo modo vítima desse 

processo – não quero, aqui, isentá-lo de erros, não quero dizer que tudo seja 

contingência – não, em absoluto! Pelo contrário, sei que de certo modo foi ele 

próprio o construtor de seu fim, o principal responsável pelos seus atos. O que 

quero mostrar, que originou a razão de ser de uma homenagem, é amaneira 

pela qual essa sociedade castrou toda possibilidade da sua sobrevivência, 

como se fora ela uma lepra, um mal incurável – imprensa, polícia, políticos, a 

mentalidade mórbida e canalha de uma sociedade baseada nos mais 

degradantes princípios, como é a nossa, colaboraram para torná-lo o símbolo 

daquele que deve morrer, e digo mais, morrer violentamente, com todo requinte 

canibalesco [...]. Há como que um gozo social nisto, mesmo nos que se dizem 

chocados ou sentem ‘pena’. Neste caso, a homenagem, longe do romantismo 

que a muitos faz parecer, seria um modo de objetivar o problema, mais do que 

lamentar um crime sociedade x marginal (OITICICA, 1968). 
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Fig. 2 - Hélio Oiticica, B33 Caixa 18 "Homenagem a Cara de Cavalo", 1965. 
 

No conjunto de obras em que, na década de 1960, assimilava imagens reais da 

violência, Hélio busca tensionar o emaranhado social que fabrica e reafirma 

continuamente a distinção entre os corpos: num país de estrutura oligárquica e 

de desmedida desigualdade, fundado sobre pilares genocidas e predatórios, 

Cara de Cavalo evoca uma possibilidade de inconformismo, de recusa, de 

heroísmo no crime. O criminoso desafia a lógica que legitima o corpo 

disciplinado, adaptado sem revolta aos dispositivos de exploração. A 

desnecessária quantidade de tiros em direção ao corpo de Manoel surge como 

núcleo sintomático onde reside a violência última do ato de matar, 

estabelecendo semelhança com outro célebre criminoso carioca, Mineirinho, 

que escapa de um cerco policial armado no Morro da Mangueira e é 

assassinado com treze tiros na estrada Grajaú-Jacarepaguá em 1962, dois 

anos antes da morte de Cara de Cavalo. Sobre esse episódio, Clarice Lispector 

escreve uma crônica, posteriormente publicada sob forma de conto: 

Esta é a lei. Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o 

segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no 

quarto desassossegada, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o 

sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror, no nono e no 

décimo minha boca está trêmula, no décimo primeiro digo em espanto o 

nome de Deus, no décimo segundo chamo meu irmão. O décimo terceiro 

tiro me assassina — porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro 

(LISPECTOR, 1964, p. 252). 
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Em sua última entrevista, em 1977, Clarice retoma a morte de Mineirinho: “Uma 

bala bastava. O resto era vontade de matar”. O assassinato de José Rosa de 

Miranda, o Mineirinho, dispara a evidência de um padrão quando comparado 

ao de Cara de Cavalo: ambos encarnam figuras de expiação em massacres 

policiais, vítimas do uso desproporcional de violência nos quais o extermínio 

dos corpos que desafiam a ordem é amplamente legitimado como manutenção 

da ordem. Para Cara de Cavalo e Mineirinho, que articulavam em seus corpos 

uma rede complexa de crimes, não bastava a prisão ou a morte limpa: havia ali 

a vontade de matar.  

Ao lado do “herói anti-herói”, Oiticica posiciona o “anti-herói anônimo”: Alcir 

Figueira da Silva; uma vez mais, a imagem de um cadáver cruciforme 

assassinado pela polícia. Desta vez, porém, um marginal anônimo, morto em 

sua honra de anti-herói. Sobre esse episódio, Hélio escreve em 1968: 

Já outra vivência sobrevém a do ídolo anti-herói, ou seja, a do anti-herói 

anônimo, aquele que, ao contrário de Cara de Cavalo, morre guardando 

no anonimato o silêncio terrível dos seus problemas, a sua experiência, 

seus recalques, sua frustração (claro que herói anti-herói, ou anônimo 

anti-herói, são, fundamentalmente a mesma coisa: essas definições são a 

forma com que seus casos aparecem no contexto social, como uma 

resultante) – o seu exemplo, o seu sacrifício, tudo cai no esquecimento 

como um feto parido. Numa outra obra (Bólide-caixa nº21 – B44 – 

1966/67), quis eu, através de imagens plásticas e verbais exprimir essa 

vivência da tragédia do anonimato, ou melhor da incomunicabilidade 

daquele que, no fundo, quer comunicar-se (o caso me levou à vivência foi 

o do marginal Alcir Figueira da Silva, que ao se sentir alcançado pela 

polícia depois de assaltar um banco, ao meio dia, jogou fora o roubo e 

suicidou-se) (OITICICA, 1968). 

Hélio mostra-se inquieto frente às motivações que conduziram Alcir à sua 

fatídica escolha. Alcir, como Cara de Cavalo e Mineirinho, incorpora, por 

covardia ou honra descabida, o anti-herói que desafia a hegemonia da ordem. 

A imagem do cadáver de Alcir é manipulada por Hélio em duas obras: B44 

Bólide-caixa 21 caixa-poema 3: porque a impossibilidade? (1966/67), e a 

bandeira-poema Seja Marginal Seja Herói (1968). Hélio apropria-se da 

bandeira, símbolo máximo da pátria, e do corpo cruciforme para pensar a 

marginalidade a partir da violência política. É no heroísmo anti-heroísmo de 

Manoel e no anti-heroísmo anônimo de Alcir que o artista elabora uma estética 

da marginalidade. Ao restituir poeticamente uma possibilidade de subjetividade 

– já sob a forma de mito –, Hélio tenciona embaralhar as peças do jogo e 

reposicionar o discurso que constrói a violência, deslocando-o da figura 

individualizada (e, no entanto, dessubjetivada e esvaziada) do marginal para a 

dinâmica social.  

Quarenta anos mais tarde, a linguagem jornalística em torno de imagens da 

violência é apropriada através de uma estratégia diversa: na série Corpo da 

Alma (Fig. 3), de 2003, Rosângela Rennó faz uso de fotografias originalmente 
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publicadas em jornais que retratam pessoas carregando imagens de familiares 

e amigos desaparecidos. Em protestos, passeatas ou em suas casas, tais 

indivíduos fotografados evocam a presença apagada de outras pessoas – 

imagens dentro de outras imagens. A obra estabelece diálogo com o período 

de ditaduras na América Latina, quando presos políticos desapareciam nos 

porões militares. A relação entre o visível e o invisível – a violência do 

apagamento, a presença da ausência espectral encarnada na imagem e seu 

trauma – é matéria central de sua poética. De modo análogo, em Vaidade e 

Violência (2000-2003), Rennó tensiona o espaço entre a palavra do 

testemunho e a imagem que se dissolve. Textos são emoldurados como 

fotografias em que, em sua tipografia preta sobre fundo preto, lemos: 

A imagem que ela diz guardar de seu algoz é a de um homem que 

confundia seus interlocutores quando assumia o comportamento frio, 

decidido e muito objetivo nos interrogatórios. Vinte anos depois, E.M., 41 

anos, ex-militante do MR-8, ficou trêmula ao ver a fotografia recente do 

delegado D.P. e não teve dúvida em afirmar: “É ele mesmo! Essa 

fisionomia ficou muito forte para mim”. 

Das personagens do relato, a artista nos dá a conhecer apenas suas iniciais. A 

vítima reconhece, após vinte anos, o rosto de seu algoz. Documento e memória 

do apagamento, a articulação entre texto e fotografia surge como dispositivo da 

experiência humana da violência. Na década anterior, em 1992, as relações 

entre imagem, corpo e violência já eram elaboradas na poética de Rosângela 

Rennó: em Atentado ao Poder (Fig. 4), vemos a frase The Earth Summit (“a 

cúpula/cimeira da Terra”) inscrita numa parede branca sobre a qual estão 

apoiadas, no chão, um conjunto de fotografias. Naquele ano, o Rio de Janeiro 

sediava o fórum mundial conhecido como Eco 92, uma conferência de chefes 

de Estado organizada pelas Nações Unidas. Enquanto os principais jornais 

cobriam o evento e as ruas da cidade eram higienizadas para o público 

internacional – remoção de pessoas em situação de rua, policiamento 

ostensivo e operações de segurança intensificada –, os jornais populares 

seguiam noticiando a barbárie da violência urbana cotidiana. Rennó seleciona 

fotografias publicadas nos jornais A Notícia e O Povo na Rua durante os dias 

do evento: cadáveres ensanguentados, vítimas de confrontos urbanos, 

estirados sobre o chão. A artista, no entanto, altera a posição das imagens, 

colocando-as na vertical. “O gesto da artista altera o caráter estático dos 

cadáveres, conferindo-lhes tensão, como forma de burla de seu rigor mortis. 

Parecem estar desafiando a lei da gravidade” (HERKENHOFF apud 

JAREMTCHUK, 2007, p. 91). Através das imagens, um espectro de luz verde 

emoldura os corpos assassinados, numa ironia à distância entre a imagem 

oficial de uma cidade sustentável e o genocídio diário das ruas. 
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Fig. 3 - Rosangela Rennó, Corpo da Alma, 2003. 

 

 

 
Fig. 4 - Rosangela Rennó, Atentado ao Poder, 1992. 

 

Žižek, ao se referir à experiência e à narrativa da violência imediata frente às 

potências do horror, identifica os termos verdade e veracidade. O autor toma 

como exemplo depoimentos de sobreviventes do Holocausto: “uma testemunha 
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capaz de descrever claramente sua experiência em um campo de 

concentração desqualificaria a si mesmo em virtude de sua clareza”, afirma. 

“As deficiências factuais do relato do sujeito traumatizado quanto a sua 

experiência confirmam a veracidade do testemunho, uma vez que indicam que 

o conteúdo descrito ‘contaminou’ o modo de sua escrita” (2014, p.19). No 

campo das artes visuais, essa veracidade de evocação do corpo e da violência 

passa, eventualmente, pelo embaralhamento discursivo, uma efetiva 

desfiguração da imagem antropomórfica que se dissipa e confunde no trauma. 

Certamente não se trata de uma descrição realista da situação, mas 

daquilo que o poeta Wallace Stevens chamou de “descrição sem lugar”, 

que é própria da arte. Não é uma descrição que localiza seu conteúdo em 

um espaço e tempo históricos, mas uma que cria, como pano de fundo 

dos fenômenos que descreve, um espaço inexistente (virtual) que lhe é 

próprio, de tal maneira que aquilo que aparece não é uma aparência 

sustentada pela profundidade da realidade subjacente, mas uma 

aparência descontextualizada, que coincide plenamente com o ser real 

(ŽIŽEK, 2014, p. 20). 

Numa terceira via, temos na década de 1990 a poética de Nuno Ramos. Em 

outubro de 1992, durante uma rebelião interna na Casa de Detenção de São 

Paulo – popularmente conhecida como Carandiru –, a Polícia Militar invade o 

presídio e assassina, em apenas vinte minutos, 111 detentos. A chacina logo 

assumiu proporções nacionais nas mídias pelo caráter de barbárie e violação 

dos direitos humanos (dos quais o massacre foi, evidentemente, a porção mais 

tangível para a opinião pública). Naquele mesmo ano, Nuno Ramos produzia 

sua instalação 111 (Fig. 5), na qual relaciona dados reais do episódio (como 

quatro grandes ampliações de fotografias aéreas da região produzidas por 

satélites em momentos próximos à invasão policial, além de páginas de jornal 

da época e nomes dos homens assassinados) com outros elementos plásticos 

(materiais como folhas de ouro, barro e cinzas, assim como bulbos de vidro 

soprado), construindo um ambiente que recusa uma tentativa direta e explícita 

de comoção do espectador. É notável na obra de Ramos sua dimensão indicial, 

repleta de rastros que insinuam certo mal-estar – ou mesmo a impossibilidade 

– de um discurso linear ou representação objetiva do trauma coletivo. O 

conteúdo do massacre surge por brechas, sempre intermediado e de maneira 

tangencial: os nomes, inscritos em matriz de linotipia, “estão na verdade em 

negativo, em estado de potência, não chegam a se materializar como letras 

impressas” (RUFINONI, 2016, p. 307). Nesse sentido, os procedimentos 

presentes em 111 evocam um conjunto de questões em torno das 

possibilidades de uso do trinômio violência-corpo-imagem na arte 

contemporânea: tais estratégias convocam à reflexão acerca das 

potencialidades e limites da elaboração de casos reais de violência, dos 

dispositivos biopolíticos que regulam as visualidades da experiência violenta e 

a relação contemporânea que estabelecemos com imagens, corpos e espaços 

em contextos de marginalização. 
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A opacidade do espaço prisional na materialidade da obra Ramos não é 

fortuita: embora o encarceramento em massa sustente uma tecnologia de 

poder que atualiza incessantemente a lógica da violência estatal, sua presença 

se insere na cidade como ponto cego. A complexa trama de sentidos em torno 

da representabilidade da barbárie no Carandiru parece indicar que o trauma, 

apesar de eclodido na chacina, é anterior a esta. Nuno Ramos, ao evocar 

dados indiciais do caso paulistano para compor sua instalação, parece sugerir 

que a opacidade frente a qualquer traço de subjetividade daqueles presos 

assassinatos não é mero detalhe, mas antes estrutura constituinte da lógica do 

extermínio. Nesse sentido, o artista opera um sistema distinto daquele proposto 

por Hélio Oiticica na década de 1960. 

 
Fig. 5 - Nuno Ramos, 111, 1992. 

 

A partir do breve conjunto de obras analisadas acima, é possível identificar 

diferentes estratégias para a elaboração do trinômio violência-corpo-imagem. 

Os trabalhos de Nuno Ramos e Rosangela Rennó, assim como os de Hélio 

Oiticica, menos que operar uma apropriação poética que distorce o teor de 

realidade das imagens de violência, antes tensionam o estatuto do relato e do 

real, evidenciando a arbitrariedade de qualquer produção de imagens. Nesse 

sentido, tais obras parecem apontar para a impossibilidade de neutralidade 

para os termos propostos. As operações de contaminação e reapropriação de 

imagens originalmente produzidas num regime científico tornam patente, afinal, 

a natureza arbitrária da visualidade, assim como o tecido de discursos que 

constroem noções como corpo e violência. 
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O caminho à água 

Cildo Meireles, aos cinco anos de idade, foi levado pelo pai para presenciar 

uma manifestação em favor da recuperação das liberdades democráticas. Na 

ocasião, o ainda menino pôde ler, grafado supostamente com o sangue do 

jornalista assassinado, a inscrição “aqui morreu um jovem defendendo a 

liberdade de imprensa”2. (MEIRELES, 2009a, p.139-140) Ao ser apagada, a 

inscrição retornava ao muro, insistentemente e tantas vezes quanto possível, 

através da tinta vermelha e das mãos dos amigos do jornalista.  

Anos adiante, com dezenove anos, Cildo Meireles imaginou uma sala repleta 

de objetos típicos de ambientes domésticos, todos com a cor vermelha. A 

imagem criada pelo artista ganhou forma em seus sketches e, com o passar do 

tempo, outros ambientes surgiriam em suas anotações, um no qual uma 

garrafa virada derramava um líquido azul e outro no qual uma pia, com uma 

inclinação improvável, jorrava incessantemente um líquido. As anotações dos 

 
1 Caroline Alciones de Oliveira Leite é doutoranda do PPGAV-EBA-UFRJ, na linha de pesquisa de História e 

Crítica da Arte. É mestre pelo PPGCA-UFF, bacharel e licenciada em Letras pela UFRJ e bacharel em Produção 

Cultural pela UFF. E-mail: carolinealciones@gmail.com.  

2 Cildo Meireles relata: “eu era muito pequeno, tinha uns cinco anos. Lembro que ele [o pai] chegou emocionado 

e me pegou pela mão: na Avenida Anhanguera tinha um terreno baldio, um prediozinho de três andares [...] e aí 

estava escrito em vermelho ‘aqui morreu um jovem defendendo a liberdade de imprensa’. Era um jovem jornalista 

de 20 e poucos anos que tinha sido assassinado pelos ‘ludovicos’”. (MEIRELES, 2009a, p.139) 
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ambientes distintos, aparentemente desconexos, foram revisitadas por Cildo 

Meireles a partir do convite para participar de uma exposição com uma obra de 

grandes dimensões, que aconteceria em 1982 nos Estados Unidos. Cildo 

Meireles entendeu que os três ambientes – Impregnação, Entorno e Desvio, 

como o artista os nomeou – faziam sentido juntos, reunidos a partir do 

vermelho, criando certo encadeamento de “falsas lógicas”, conforme descrito 

pelo artista. (MEIRELES, 2013, p. 28) A exposição de 1982 não ocorreu, mas 

em outubro de 1984 o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ)3 

expôs, pela primeira vez, Desvio para o vermelho (1967-1984).  

Entrar em Desvio para o vermelho (na atual instalação em no Instituto Inhotim, 

Brumadinho, Minas Gerais) implica um confronto com uma organização 

curiosa, uma espécie de ordem à qual estão submetidos inúmeros objetos 

vermelhos que compõem o ambiente de Impregnação. Diversas obras de arte, 

entre objetos e utensílios domésticos, compõem um ambiente um inusitado 

dada a predominância da cor vermelha que se multiplica, em diversos tons, em 

cada um dos objetos. Os pés descalços do visitante afundam e são acariciados 

pela maciez de um tapete vermelho que, juntamente com utensílios domésticos 

familiares, insiste em afirmar que se está em casa. Ao entrar nesta sala, um 

som se anuncia timidamente, quase que apenas disponível a ouvidos atentos, 

se tornando mais forte e guiando os pés e os olhos a um segundo ambiente – 

Entorno. Abruptamente, toda a claridade cessa junto com eventuais risos e 

comentários a partir da gravidade da escuridão onde uma garrafa deitada ao 

chão jorra, ou “chora”, um líquido vermelho, denunciando que algo (um 

acidente) aconteceu naquele local, espécie de porão próprio para que se 

esconda aquilo que não deva ser dado a ver em uma casa. O som antes tímido 

torna-se cada vez mais nítido e intenso, trazendo a imagem sonora de água 

caindo. Porém, a vermelhidão que permanece insistentemente no piso deste 

ambiente escuro revela não se tratar de água límpida.  

No caminho do líquido derramado, os passos cautelosos nos guiam pelo 

escuro do terceiro ambiente – Desvio. Um feixe de luz ilumina não a saída ao 

final do túnel, mas uma pia – espécie de fonte – em um ângulo inclinado, tenso, 

de cuja torneira verte um líquido também vermelho. O som que antes nos 

atraía se faz de uma intensidade contundente, transporta o vermelho daquela 

escuridão e nos faz retroceder pela trilha vermelha, como se fosse possível 

tirar a mancha daquele som de nossa escuta e livrar nossos pés da 

impregnação do líquido derramado. 

 
3 Em maio de 1984, confirmou-se o acordo entre o diretor do Instituto Nacional de Artes Plásticas 

(INAP/FUNARTE), Paulo Herkenhoff, a coordenadora do Espaço ABC (Arte Brasileira Contemporâ-

nea/FUNARTE), Glória Ferreira, o diretor do MAM-RJ, Gustavo Affonso Capanema, e os curadores do MAM, 

Paulo Roberto Leal e Roberto Moriconi, de realização da exposição de Cildo Meireles, Carlos Fajardo e Emil 

Forman (retrospectiva póstuma) na área monumental do segundo andar, de 27 de setembro a 28 de outubro de 

1984. Esta informação foi coletada na Divisão de Pesquisa e Documentação do MAM-RJ.em ofícios e cartas 

trocados entre o diretor do INAP, a coordenadora do Espaço ABC e o diretor do MAM-RJ. 
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Em Desvio para o vermelho (Fig. 1), a água apresenta-se à nossa escuta já na 

entrada da obra através de um som brando como se, em algum espaço 

próximo, alguém tivesse esquecido uma torneira aberta, recordando-nos dos 

sons das águas residuárias que, anos adiante, reverberariam em um dos lados 

do LP rio oir (1976-2011), obra de Cildo Meireles.  

 

 
 

Fig. 1 - Cildo Meireles, Desvio para o vermelho, 1983-1989. 

Instalação, Instituto Inhotim, Brumadinho, MG (2019)  

(Foto: Arquivo pessoal da autora) 
 

 

Em entrevista à autora, Cildo Meireles afirma que o som da água em Desvio 

para o vermelho é importantíssimo por criar uma circularidade entre as três 

partes da obra. (MEIRELES apud LEITE, 2019, não publicado) A presença da 

água se avoluma em nossa escuta conforme percorremos a obra em direção a 

Entorno, trecho no qual somos, definitivamente, tragados pelo som. A 

escuridão toma conta de nossos olhos, fazendo com que nossa audição se 

aguce, aumentando a percepção da escuta daquele som de água que nos guia 

em sua sinfonia, tal qual a música tocada pelo flautista de Hamelin, a revelar 

que “todos os caminhos do homem levam à água. Ela é o fundamento da 

paisagem sonora original e o som que, acima de todos os outros, nos dá o 

maior prazer em suas incontáveis transformações.” (SCHAFER, 2011, p. 34) 

Uma luz, no entanto, se anuncia, chamando nossa atenção para o fato de que 

ali, no Desvio, há um segredo a se revelar. A escuta nos leva até aquele ponto. 

Adiante, porém, a visualidade assumirá sua essência entrelaçada com a 

escuta. Ambas conversam, se comunicam, se revelam. O vermelho incessante 

se esparrama pelo piso, junto a uma garrafa deitada ao chão no início de 
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Entorno, anunciando, assim, a possibilidade de retornar de Desvio à 

Impregnação, desta vez, fechando o ciclo, percebendo, de outra forma e 

novamente, que “todos os caminhos levam à água. Se tivessem essa 

oportunidade, provavelmente todos os homens viveriam na orla do elemento, 

ao alcance do som de seus humores, noite e dia. Nós nos afastamos dela, mas 

a partida é temporária.” (SCHAFER, 2011, p. 34) Ao retornar à Impregnação, o 

som consegue fechar seu ciclo em nossa escuta, revelando sua capacidade de 

transportar a cor vermelha.  

Rodolfo Caesar recorda que foi a água que refletiu a imagem de Narciso, 

compreendendo “o suporte da água, talvez o mais interessante entre todos, por 

conta de sua propriedade de quase invisibilidade, aliada à mais rica dinâmica, 

tremula, dissolvendo, ou reproduzindo esplêndidas cópias fidedignas.” (2016, p. 

64) Assim, o som da água em Desvio para o vermelho parece transportar o 

trágico, ressignificando a cor percorrida na entrada da obra, uma cor que 

impregna e desdobra-se em uma monocromia capaz de reunir em si anseios 

do artista em uma espécie de reordenamento de mundo. 

 

 

A permanência da cor 

Ao lado de obras como Espaços Virtuais: Cantos (1967-1968), 

Eureka/Blindhotland (1970-1975) e O Sermão da Montanha: Fiat Lux (1973-

1979), Desvio para o vermelho (1967-1984) se constitui a partir da noção de 

criação de ambientes para uma experiência com a arte. Tendo sido a primeira 

obra criada por Cildo Meireles pautada na monocromia, Desvio para o 

vermelho foi seguida por outras experiências do artista com a exploração da 

possibilidade de uma cor única, tais como Fontes (1992), Marulho (1991-1997) 

e Para Pedro (1984-1993). Por ocasião da primeira montagem de Desvio para 

o vermelho no MAM-RJ, o crítico de arte Frederico Morais afirmou ser 

esta fisicalidade da cor o que busca Cildo em seu ambiente, a cor que 

deveria ser fundo sobe ao primeiro plano, como que impregnando todos 

os objetos, anulando-os. Um pouco como o dourado que, pelo excesso, 

anula a talha barroca, tornando o espaço uniforme. (MORAIS, 1984, p. 6) 

No texto de apresentação de Desvio para o vermelho para a exposição do 

MAM-RJ, Ronaldo Brito cita o ateliê vermelho de Matisse, de 1911, 

compreendendo a tela como um marco na liberação moderna da cor, 

observando a importância do espaço na estruturação da cor4. Neste contexto, 

ainda que com alguma reserva, Ronaldo Brito menciona a relevância dos 

Bólides de Hélio Oiticica como possibilidade de a cor ganhar um espaço literal. 

 
4 Registramos nossos agradecimentos à Divisão de Pesquisa e Documentação do Museu de Arte Moderna do 

Rio de Janeiro que nos recebeu e disponibilizou o acesso ao material de pesquisa sobre a exposição de 1984 e 

às pastas referentes ao artista Cildo Meireles. 
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Ainda em relação à mesma mostra, Wilson Coutinho, em artigo publicado no 

Caderno B do Jornal do Brasil, afirmava que  

Cildo, que não pode ser considerado um pintor, veio colocar a cor dentro 

de uma violenta impregnação. Há vermelho demais. A ideia – seguindo a 

lógica de muitos de seus trabalhos anteriores – é que Cildo toma a cor 

não pelo que ela é, mas pela função de linguagem que ela ocupa no 

discurso da pintura. (COUTINHO, 1984, p. 2) 

A relevância da cor na obra de Cildo Meireles trilhou seu caminho e, em 1997, 

o crítico de arte Wilson Coutinho afirmou a respeito da obra Para Pedro (1984-

1993) que, “embora [Cildo Meireles] não seja um artista preocupado com a cor, 

e talvez seja até rebelde sobre qualquer evocação a ela, ele tem trabalhado 

com um monocromatismo conceitual já há bastante tempo.” (COUTINHO, 

1997, p. 10) Em 1999, por ocasião de um ensaio que integrou uma publicação 

sobre a obra de Cildo Meireles, ao analisar Fontes (1992), Desvio para o 

vermelho (1967-1984) e Marulho (1997), Paulo Herkenhoff relacionou as três 

obras de Cildo Meireles aos “monocromos em amarelo, vermelho e azul puros, 

respectivamente, do construtivista russo Alexander Rodchenko, intitulada A 

última pintura (c. 1921), ou à insistência de Mondrian sobre as três cores 

primárias.” (1999, p. 54)  

Considerando o contexto de criação de Desvio para o Vermelho, época em que 

o Brasil vivia sob o regime militar, o vermelho se funda com sua própria 

conotação, banhada por uma simbologia que parece não conseguir escapar 

das metáforas de sangue, violência e opressão vividas à época. Parece 

possível retomar a insistência e a persistência da cor em Desvio para o 

vermelho a partir da história ocorrida ainda na infância do artista, quando, com 

cinco anos de idade, Cildo Meireles presenciou o protesto contra a morte de 

um jornalista e contra os horrores daqueles tempos, grafado na parede de um 

pequeno prédio da Avenida Anhanguera, uma das primeiras avenidas na 

cidade de Goiânia (GO).  

Em entrevista, Cildo Meireles declarou que a história daquela manifestação 

política não seria a motivação da obra, reconhecendo, no entanto, as múltiplas 

possibilidades de leitura de uma obra de arte. (MEIRELES, 2009a, p. 139) 

Neste sentido, talvez seja possível a persistência da memória daquele fato, ou 

mesmo um aprendizado inconsciente de uma forma de protesto através da 

permanência de uma cor, como em Desvio para o vermelho5. Na obra de Cildo 

Meireles, o emprego massivo da cor parece saturado por conotações políticas, 

enfatizando o caráter dramático da obra em uma espécie de impregnação 

barroca a escandalizar uma realidade oprimida e camuflada. O artista se 

interessou pela possibilidade de proliferação de discursos em torno do 

vermelho, o que é reforçado por seu desejo em crer “que o vermelho é a cor 

 
5 Cildo Meireles chama atenção para o fato de que o título de sua obra ter origem na expressão da física “desvio 

para o vermelho”, uma propriedade desta cor de desviar ao mínimo do padrão. (MEIRELES, 2013, p. 27) 
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que tem mais significado e que abre para mais direções”, lembrando que ao 

final da mostra de 1984 no MAM-RJ, ele pôde recolher mensagens com as 

impressões deixadas pelo público visitante com associações que variaram 

entre ciclos menstruais, amor e violência. (MEIRELES, 2009a) 

 

 

Renovar um mundo envelhecido 

Cada objeto que compõe Impregnação reluziu aos olhos do artista, 

transmutado em colecionador no processo de criação de sua obra ao adentrar 

em processos de fantasia, imaginação e sonho: “pois também no sonho o ritmo 

da percepção e da experiência modificou-se de tal maneira que tudo – mesmo 

o que é aparentemente mais neutro – vai ao encontro a nós [colecionadores], 

nos concerne.” (BENJAMIN, 2009, p. 240) No encontro com cada objeto, 

colecionador e artista mesclam-se e fundem-se na emergência de uma coleção 

que é também, e acima de tudo, uma obra de arte.  

O encontro do artista com o objeto, que passa a ocupar o espaço da obra, se 

aproxima de um processo de renovação tanto do objeto, que se esvazia de 

seus significados utilitários ao adquirir nova carga semântica, como no 

encontro descrito por Benjamin em seu texto Desempacotando minha 

biblioteca: um discurso sobre o colecionador, no qual, para o verdadeiro 

colecionador, a aquisição de um livro antigo significaria seu renascimento. 

Benjamin observava, neste ponto, o dado pueril que, no colecionador, se 

embrenha pelo elemento senil para, em seguida, localizar nas crianças a 

contundência do ato de decretar a renovação da existência de um determinado 

elemento através da pintura de objetos, do recorte de figuras e da 

decalcomania – modos infantis de se apropriar do mundo, tocando-o e, até 

mesmo, nomeando as coisas do mundo: “renovar o mundo velho – eis o 

impulso mais enraizado no colecionador ao adquirir algo novo.” (BENJAMIN, 

1987, p. 229) 

Em Desvio para o vermelho, Cildo Meireles repete o ato do colecionador 

presente na prática infantil exposta por Benjamin, renovando cada elemento 

que integra sua obra-coleção. Este elemento renovado, a partir desta nova 

existência que lhe é conferida pelo olhar do artista, terá um novo sentido 

também para aqueles que tiverem contato com a obra. Desdobra-se uma 

reordenação de mundo a partir da coleção criada pelo artista na condição de 

obra de arte.  

Walter Benjamin, ao se posicionar enquanto  colecionador, afirmou que “o 

verdadeiro método de tornar as coisas presentes é representá-las em nosso 

espaço (e não nos representar no espaço delas). [...] Não somos nós que nos 

transportamos para dentro delas, elas é que adentram a nossa vida.” (2009, p. 

240) O método descrito por Benjamin parece ter sido aplicado ipsis litteris por 
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Cildo Meireles ao tornar presente em seu espaço, no espaço da arte erigido 

pelo artista a partir de sua criação, cada objeto que compõe a obra. Dispersos 

fora do espaço em questão, os objetos da coleção/obra Desvio para o 

vermelho (Fig. 2) não passariam de meros sofás, cadeiras, máquinas de 

escrever, geladeiras, peixe; porém, (re)apresentados no espaço erigido pelo 

artista, formam uma coleção que se constitui como obra de arte. A obra de 

Cildo Meireles não parece permitir assertivas daquilo que de fato seria: 

Ora, que espaço é este, em que convivem estantes de livro, telefone, 

obras de arte e geladeira? Qual é a linha de parentesco que liga os 

objetos entre si? Não é um escritório, embora tenha uma mesa de 

trabalho. Não é um dormitório, embora seja confortável deitar nesta 

poltrona vermelha. Tampouco pode vir a ser um ateliê ou uma galeria de 

arte. Trata das mudanças dentro de uma história do design, da moda e da 

arte? Quem seriam as assinaturas de hoje? À ideia de coleção subjazeria 

uma gramatologia? Do quê, de quem? (LAGNADO, 1998, p. 401) 

 

 

 

Fig. 2 - Cildo Meireles, Desvio para o Vermelho, 1983-1989. 

Instalação, Instituto Inhotim, Brumadinho, MG (2019)  

(Foto: Arquivo pessoal da autora) 

 

As indagações propostas por Lisette Lagnado no contexto da XXIV Bienal de 

São Paulo, em 1998, acerca dos sentidos possíveis ao espaço da obra-

instalação e à reunião de objetos tão díspares em Desvio para o vermelho, 

parecem revelar que não se trata de um mero acúmulo de coisas, mas de uma 

coleção cujo sentido se estabelece no momento em que artista enquanto 

colecionador define o significado de cada objeto. Um significado que talvez se 

construa a partir da carga semântica de suas partes que se inaugura através 
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da cor – uma coleção de vermelhos – à espera de um outro que resgate 

sentidos e significados, por meio de uma polifonia que parte de “concretudes 

topográficas e fenômenos estéticos do cotidiano”. (BOLLE, 2009, p. 1148)  

Em Desvio para o vermelho, há uma coleção de obras de arte que se altera em 

cada montagem. Em 1984, a obra foi exposta no MAM-RJ entre setembro e 

outubro. O folder de apresentação revela que a obra seria exposta no Museu 

de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP) entre 

novembro e dezembro naquele mesmo ano; no entanto, a obra somente foi 

exposta no MAC-USP dois anos depois.  

Nossa pesquisa sobre as montagens da obra em 1984, no MAM-RJ; em 1986, 

no MAC-USP; em 1998, na Bienal de São Paulo; e em 2006, no Instituto 

Inhotim apontam que as obras expostas em Impregnação variaram nas 

diferentes montagens. No Instituto Inhotim, a obra de Cildo Meireles reúne a 

produção de artistas como Ananda Sete, Bernardo Damasceno, Cildo Meireles, 

Cláudio Paiva, Cristiano Rennó, Dani Soter, Dora Longo Bahia, Franz 

Weissman, Janaina Mello, Joaquim Tenreiro, Mariana Paz, Natacha Rena, 

Niura Bellavinha, Pablo Lobato, Pedro Motta, Rosângela Rennó, Rubens 

Ianelli, Sérgio Porto, Thiago Gomide, Tomas Clusellas, Vera Conde, Vicente de 

Mello. De acordo com Adriano Célio Gomide, as obras presentes em Desvio 

para o vermelho teriam sido acumuladas ao longo de anos por Cildo Meireles 

e, ao ser vendida, a obra-instalação teria passado a acolher outras obras 

pertencentes a acervos de instituições, como a obra de Rosângela Rennó que, 

segundo Gomide, é catalogada como parte do acervo do Instituto Inhotim. 

(2014, p. 74-75)  

A análise das diversas montagens de Desvio para o vermelho propicia a 

constatação de que, com o passar dos anos, os vermelhos que compõem a 

coleção/obra não se desbotaram, mas se modificaram a partir de alterações e 

acréscimos de obras de arte e, consequentemente, da nova disposição que 

Impregnação pode assumir a cada nova montagem6. Em entrevista concedida 

em 2000, Cildo Meireles relata que “Raymundo Colares, também na primeira 

montagem, deixou duas coisas: a foto da Marilyn em vermelho e um button do 

Che Guevara, que é a única coisa em preto e branco que tem em toda a peça.” 

(MEIRELES, 2009a, p. 140) A declaração do artista revela que, ao longo do 

tempo e das diferentes montagens, a forma como a coleção de Desvio para o 

vermelho se deu também se modificou, considerando que, se em 1984 houve 

espaço para que um artista amigo de Cildo Meireles fizesse um acréscimo de 

objetos à obra, já em 2006, a instituição que comprou a obra ganhou espaço 

 
6 De acordo com nota publicada no segundo caderno, na seção de artes visuais, de 10 de maio de 2010, Desvio 

para o vermelho teria voltado a ser exposta no Instituto Inhotim após ter deixado o Instituto em 2008 para integrar 

exposição na Tate Modern, em Londres. De acordo com o catálogo da exposição Cildo Meireles, que contou com 

curadoria de Vicente Todolí e cocuradoria de Guy Brett, a exposição passou, entre outubro de 2008 e junho de 

2010, pelas seguintes instituições: Tate Modern, Londres; Museu d”art Contemporani de Barcelona; The Museum 

of Fine Arts, em Houston; Los Angeles County Museum of Art; e Art Gallery of Ontario, Toronto. 
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análogo de atuação, sugerindo ou abrindo ao artista a possibilidade de 

inserção de obras de seu acervo na coleção de Desvio para o vermelho.  

As alterações em Impregnação a partir de cada montagem se reforçam pelo 

fato de, como afirmou Cildo Meireles, se tratar de uma coleção de coleções, no 

sentido que nada impediria o artista de adicionar novos elementos, nada 

“jamais restringiria o ato de colecionar, mas, ao mesmo tempo, [a obra] impõe 

certos limites de ocupação, até porque a área de instalação da obra será 

sempre a mesma”, ao que se soma o fato de que “Desvio para o vermelho, 

embora seja aparentemente mais onírico, não é metafórico”. (MEIRELES, 

2009b, p. 273-274)  

Em Desvio para o vermelho, Cildo Meireles utilizou a coleção como linguagem, 

uma coleção que parece afirmar que aquilo que se apresenta no mundo é 

disparado pela invisibilidade de um discurso que se profere sem palavras, um 

discurso cuja tônica política se manifesta em cada tom de vermelho 

colecionado – desde os aspectos mais corriqueiros do cotidiano às obras de 

arte. Ainda na década de 1980, por ocasião do encerramento da exposição 

Obscura Luz na Galeria Saramenha, Rio de Janeiro, o crítico Frederico Morais 

asseverou que, por mais que Cildo Meireles negasse, sua obra era uma obra 

política:  

 

Cildo Meireles [...] diz que explora, hoje, em seus trabalhos mais a 

sensualidade que as questões sociais e políticas. Estas como que ficam 

em segundo plano. Com certa cautela, diz que trata, hoje, de questões 

poéticas. 

Na verdade, os trabalhos que integram esta sua exposição permitem uma 

leitura política e uma contextualização na realidade brasileira. (MORAIS, 

1983, p. 20) 

 

Sob a opressão e a violência política, o apelo estético das obras do artista 

talvez o permitisse afirmar a sensualidade de suas obras, ao mesmo tempo em 

que permitia um olhar para dentro de si diante de questões político-sociais e da 

própria consciência do indivíduo em seu contexto político, em uma espécie de 

vertigem provocada por um espelho tal qual Cildo Meireles declarava em 

entrevista a Elias Fajardo da Fonseca:  

 

Hoje, quando certos fatos deste período começam a vir à tona, a 

indignação aparece. Minha proposta é um momento de reflexão sobre o 

espaço da repressão e da força. O espelho é o próprio ato de refletir, e 

ele indica que a sua omissão volta a você como repressão. (MEIRELES, 

1979, p. 41) 

 

Em 2014, quando as pressões do regime militar já haviam ficado para trás, 

Cildo Meireles afirmou ter “ojeriza por arte panfletária”, ressaltando que, “em 
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última análise qualquer trabalho é político”. (MEIRELES apud FURLANETO, 

2014, p. 4) Neste momento, as questões já eram de outra ordem.  

Considerar que, na década de 2010, Cildo Meireles com veemência recusasse 

aceitar que sua obra tivesse nascido política, ao mesmo tempo em que 

assumia que algumas de suas obras se tornaram políticas, implica considerar 

que o processo de criação do artista, antes de ser o testemunho de sua 

vontade, se dá em um movimento de velar e desvelar questões, políticas ou 

não, que subjazem sua experiência em seu próprio país, permitindo-nos inferir 

a impossibilidade de negar o caráter político de obras como Tiradentes: Totem-

monumento ao Preso Político (1970) na exposição Do Corpo à Terra, no 

Palácio das Artes em Belo Horizonte; O Sermão da Montanha: Fiat Lux (1973-

1979), no Centro Cultural Cândido Mendes no Rio de Janeiro; e, finalmente, 

Desvio para o vermelho (1967-1984), 

 

Quem começou a fazer arte a partir de 1964 teve apenas duas opções: ou 

ia fazer um trabalho ligado à realidade e com uma visão crítica dela, 

correndo o risco de ser taxado de subversivo, ou então aceitava as regras 

impostas. O companheiro mais constante da gente tem sido o medo de 

vários tons e sabores. (MEIRELES 1979, p. 41) 

 

 

Um mundo de falsas lógicas 

Desvio para o vermelho sugere certa ânsia de dar conta do mundo distante das 

metáforas. Mesmo que as aparências pudessem sugerir que tudo estaria 

calmo, organizado e em ordem, como a sala de Impregnação, bastaria ir um 

pouco adiante, entre Entorno e Desvio, para perceber que talvez somente a 

arte fosse capaz de dar conta de um mundo de falsas lógicas. Em Desvio para 

o vermelho, Cildo Meireles erigiu uma coleção através de vermelhos a 

denunciar a realidade política que o cercava naquele momento. Por trás da 

organização da coleção de Impregnação, há um desvio e um Entorno, escuros, 

obscuros,  calados, recalcados, à espera de um olhar diferente. 

Aquilo que se pode perceber em Desvio para o vermelho no universo social e 

político em que Cildo Meireles vivia ganha vida a partir dos fantasmas que 

atestam o dado político da obra. Cildo Meireles, partindo de Impregnação, 

constrói uma nova ordem de mundo possível a partir das diferenças de tons de 

uma coleção de vermelhos que faz com que a cor, transportada através do 

som, seja “o permanente, o estável, o eterno, a origem de tudo” (MORAIS, 

1984, p. 6), aquilo que se pretende reconstruir.  

Cildo Meireles erigiu um espaço que traga o sujeito, através da cor e de um 

estremecimento que o percorre quando do encontro com a fonte sonora e sua 

visualidade. Não se trata de uma fonte sonora ao fundo, mas da visualidade 
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daquilo que escorre pelo ralo, que se derrama pelo piso e que impregna a obra. 

Assim  se dá o encadeamento de falsas lógicas sobre o qual Cildo Meireles 

estrutura sua obra. A busca por uma reordenação de mundo em Desvio para o 

vermelho espelha o assombro e a perplexidade de Cildo Meireles aos cinco 

anos de idade diante do protesto grafado nas paredes da cidade. A cada nova 

edição da obra, o artista-colecionador parece insistir em sua busca por uma 

reordenação do mundo através dos objetos em uma coleção permanentemente 

incompleta de vermelhos. 
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Introdução 

Dos múltiplos e imprecisos eixos engendrados pela arte no mundo 

contemporâneo, a relação entre arte e vida permanece ocupando lugar central 

no campo de ativações de grande parte das práticas artísticas do início do 

século XXI. Permanece porque, como nos lembra Nicolas Bourriaud (2011), 

obra e existência se imbricam em processos de produção de possibilidades de 

vida, desde a Antiguidade Greco-Romana – não se restringindo, portanto, às 

proposições do programa moderno, tampouco às produções do saber-fazer 

artístico na contemporaneidade. No entanto, é preciso destacar que, 

diferentemente dos projetos poéticos e estéticos dos artistas das décadas de 

1960 e 1970, por exemplo – cujas proposições e produções teriam explorado, 

de formas variadas, a vida como objeto de inflexões críticas sobre a história e 

as possibilidades de sua própria prática – os artistas de nossa época não 

apenas têm operado a busca de seu léxico formal em domínios de formas 

alheios ao sistema das artes, bem como parecem ter recuperado a posição 

outrora ocupada pelos filósofos pré-socráticos, ao explorar em suas obras uma 

relação com o mundo que altera o curso de sua própria vida, transformando-a, 

sugerindo-a como matéria de expressão a ser investida. Inspirados na 

 
1 Lindomberto Ferreira Alves é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do 

Espírito Santo, Vitória, sob orientação do Professor Doutor Ricardo Maurício Gonzaga. E-mail: 

lindombertofa@gmail.com. 
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assertiva de que criar é, também, criar a si mesmo – no sentido foucaultiano da 

expressão, vinculado à noção de “cuidado de si” (FOUCAULT, 2004) – um 

contingente significativo de artistas, de diferentes contextos (nacional e 

internacional), passaram a vislumbrar, e muito seriamente, na conjugação de 

um pensamento crítico acerca de nós mesmos e do modo como estamos 

conduzindo as nossas vidas, um dos princípios motores à formulação de um 

saber-fazer artístico no qual as fronteiras entre arte, vida e obra têm sido 

constantemente e intencionalmente redimensionadas, tensionadas e borradas. 

Em outras palavras, vê-se, hoje, no campo de efetuações das poéticas artísticas, 

uma outra configuração estética e política do saber-fazer artístico, orientada pelo 

jogo de intercâmbio e por deslocamentos entre o mundo da arte e o da não-arte, 

cuja matriz de pensamento e ação não seria mais colonizada pela ideia de um 

radicalismo em arte (herança das vanguardas artísticas), mas, sim, impulsionada 

pelo compromisso radical com a realidade do presente, ao se fazer da própria 

existência uma obra na qual se investe um modo de vida, um trabalho de produção 

de si através dos signos e objetos. Efetivadas sob perspectivas – as mais diversas 

– mas tendo como aporte epistemológico comum os estudos culturais pós-

coloniais, inúmeras foram, e continuam sendo, as tentativas de compreensão 

sobre o poder inquietante e provocador que a explosão da obra na vida tem 

promovido no campo das artes visuais, sobretudo a partir dos anos de 1980. Só 

para citar alguns, têm-se: Michel de Certeau (2012) e as “táticas e astucias das 

artes cotidianas”, Hal Foster (2005) e a “arte quase-antropológica”, Homi Bhabha 

(2013) e as “artes do presente”, Nicolas Bourriaud (2009) e a “estética relacional”, 

Jacques Rancière (2005) e a “partilha do sensível”, Paul Ardenne (2002) e a “arte 

contextual”, Walter Mignolo (2010) e a “estética decolonial”. 

Nesses termos – no bojo, por exemplo, de reflexões como as dos críticos Alain 

Roger (2001) e Jean Galard (2003), em torno da noção valéryana de “artealização 

da vida” (VALERY, 1957); bem como nutridas pelos empreendimentos filosóficos 

de Friedrich Nietzsche (1992; 2001) e Michel Foucault (1984; 1985), por meio, 

respectivamente, das noções de “vida como obra de arte” e “estética da existência” 

– umas das questões em disputa no tabuleiro da arte na condição histórica do 

presente, travadas no corpo-a-corpo cotidiano desses artistas com os dispositivos 

que regem as relações sistêmicas das artes, diria respeito justamente ao 

procedimento na qual a arte devia de suas leis internas, e a atenção estética se 

volta exclusivamente à extração do poético da vida. Ou seja, substitui-se a arte por 

uma arte da existência, sem sistema de valores essencialmente artísticos, sem 

desígnio estético específico e autônomo – cuja possibilidade de realização estaria 

ligada às intenções poéticas de formalização da dimensão estética do próprio ato 

vivencial, isto é, da instauração da própria vida como obra de arte. 

Analisando esses argumentos, Jean Galard (2003) pondera acerca da 

possibilidade de se conceber uma arte da existência que não leve a nenhuma 

obra senão à própria vida. Segundo o crítico, o obstáculo para tal realização 

residiria não na sua impossibilidade, uma vez que a atividade artística praticaria 
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aí uma experimentação da qual a reflexão ética teria todo o interesse em se 

nutrir. Aliás, caso retomadas as proposições do programa ambiental de Hélio 

Oiticica, e do híbrido arte/clínica de Lygia Clark, por exemplo, essa possibi-

lidade seria tão concreta que residiria, precisamente, na descoberta do mundo, 

do homem ético, social, político, enfim, da vida como perpétua atividade 

criadora. Sendo assim, se hoje a arte tende a se apresentar como uma 

atividade sem obra, ou melhor, como uma atividade na qual a própria vida é 

assumida como obra, isso só pôde acontecer porque o “ser obra da obra de 

arte” (AGAMBEN, 2013) – que permanecia adormecido no escuro do presente 

(AGAMBEN, 2009) – teria voltado a se tornar um dos focos e dos meios de 

investigação artística na contemporaneidade. 

Deslizando por certo limbo epistemológico2, em grande medida ainda 

desconhecido, o ser obra da obra de arte tratar-se-ia, aí, de territórios 

existenciais ético-estéticos (no sentido guattarineano do termo), onde arte e 

vida estão tão próximas uma da outra que a fronteira com o ordinário se torna 

quase indiscernível. Território esse que explora a capacidade da arte em 

manifestar-se como laboratório ético, estético, poético e político do sensível, 

suscitando em nós outras formas de experimentar ou experienciar novas 

relações consigo, com o outro, com o espaço, com o tempo; em suma, com a 

própria vida. E o que se extrai dessa aposta são pistas indiciais que apontam 

para o que Celso Favaretto (2011) expõe – à luz das proposições de Hélio 

Oiticica (1968) – como sendo a possibilidade de alargamento da experiência 

estética; isto é, a instauração de uma experiência artística interessada não só 

na transformação dos processos de arte em sensações de vida, mas, também, 

que dê conta das maneiras de viver, da arte de viver. 

Ainda de acordo com esse padrão de intenções, se por um lado chama a 

atenção, nas práticas artísticas intituídas no cerne dessa problematização – 

principalmente aquelas relacionadas às linguagens ligadas ao corpo, de modo 

especial, ao campo da performance – a afirmação de novas e potentes 

iconografias para além do imaginário de poder hegemônico da arte; por outro 

lado chama atenção, ainda mais, as sutilezas pelas quais essa afirmação é 

agenciada em determinadas trajetórias artísticas, a medida que colocam em 

jogo o tensionamento de modos de vida mais densos, combinações de 

existências múltiplas e fecundas. E isso se torna ainda mais evidente se essas 

trajetórias convocam o público (o outro) ao compartilhamento do que Leila 

Domingues Machado (2017) chama de “ethopoética”; isto é, do 

compartilhamento da criação de si em suas dimensões estéticas, éticas e 

políticas – conduzindo a um tipo de simbolização e cognição não alienada entre 

arte e vida, certamente muito mais diversa e complexa em relação ao atual 

status quo em que a lógica espetacular da arte se confunde com a realidade. 

 
2 Segundo Agamben (2013, p. 352), hoje, “[…] a obra parece atravessar uma crise decisiva que a fez 

desaparecer do âmbito da produção artística, na qual a performance e a atividade criativa do artista tendem cada 

vez mais a tomar o lugar daquilo a que estávamos habituados a chamar obra de arte”. 
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Arte, vida e obra em Rubiane Maia: notas de um sobrevôo 

provisório 

Acredito haver no Brasil, e mais especificamente no Estado do Espírito Santo – 

entre várias trajetórias artísticas que realizaram e/ou realizam trabalhos 

primorosos nesse sentido – um caso exemplar, o da artista multimídia 

contemporânea Rubiane Maia (Caratinga, MG, 1979). Ao longo dos recém-

completos 14 anos de carreira, Rubiane Maia não exitou pôr-se em jogo, 

irrevogavelmente e sem reservas, na constituição de sua trajetória como 

artista, fazendo uso de seu corpo e de suas próprias narrativas pessoais de 

vida como principal objeto e meio de sua arte. Radicada no Espírito Santo 

desde os quatro anos de idade, atualmente a artista vive entre Vitória (Espírito 

Santo, Brasil) e Folkestone (Reino Unido), percorrendo o mundo com seus 

trabalhos nas áreas da performance, do vídeo, da fotografia e do cinema, 

apresentando a arte capixaba e explorando as possibilidades de expansão das 

potências do corpo, alinhada à invenção de si, por meio das mais diversas 

experiências. 

Entre os anos de 2006 e 2019 seus trabalhos foram apresentados 

(presencialmente ou sob a forma de vídeos e performances em live stream), 

mais de uma vez, em eventos de 13 países (além do Brasil), a saber: 

Inglaterra, México, Bolívia, Portugal, Argentina, Espanha, França, Lituânia, 

Chile, Irlanda, Itália, Estados Unidos e Trinidade e Tobago. Realizou 18 

residências artísticas, sendo nove no Brasil e outras nove em cidades de um 

dos países acima mencionados. Integrou 21 exposições coletivas – sendo 17 

realizadas no Brasil, das quais se destacam Modos de Usar (Vitória, ES, 2015), 

Terra Comunal – Marina Abramović + MAI (São Paulo, SP, 2015), Das virgens 

em Cardumes e da Cor das Auras (Rio de Janeiro, RJ, 2016) e Negros Indícios 

(São Paulo, SP, 2017); e quatro realizadas fora do país, cujos destaques são 

9th Kaunas Biennial UNITEXT (Lituânia, 2013), PASSE/IMPASSE (Espanha, 

2016) e Jerwood Staging Series Sensational Bodies’ (Londres, 2018). Ademais, 

publicou no Brasil o livro Autorretrato em Notas de Rodapé” (Vitória, ES, 2014), 

fez a exposição individual À Primeira Vista: uma maçã e duas cadeiras (São 

Paulo, SP, Brasil, 2015), produziu os curtas-metragens EVO (2015) e ÁDITO 

(2017) – exibidos, até o momento, em dez (10) festivais de cinema nacionais e 

internacionais. Tal retrospecto lhe rendeu, no ano de 2017, a indicação em uma 

das mais importantes e relevantes premiações no âmbito da produção nacional 

de Arte Contemporânea, o Prêmio PIPA. Muito embora a artista não tenha se 

sagrado vencedora, sua indicação à 8ª Edição da premiação contribuiu, 

indiscutivelmente, para evidenciar a solidez de sua trajetória dentro do hall dos 

artistas brasileiros contemporâneos consolidados no cenário artístico nacional 

e internacional por seus trabalhos. (Fig. 1) 
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Fig. 1 - Rubiane Maia, Where Everyone Sees, 2016. 

performance 

(Foto: Marcia Thompson; Fonte: premiopipa.com/pag/artistas/rubiane-maia-2/ 
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Ainda que por vezes, no início de sua carreira, os estágios iniciais dessa 

prolífica e multifacetada produção artística tenham sido eclipsados em prol da 

atuação como professora de Artes em escolas da rede pública de ensino, da 

Secretaria Municipal de Educação de Vitória/ES, Rubiane Maia não deixou de 

lado o interesse em investigar e experimentar processos e práticas que 

excedessem os domínios próprios da arte e/ou da estética, por interposição de 

um olhar sensível aos possíveis modos de ação e inferência sobre o vivido, 

tanto via performance quanto intervenção urbana. Assim, rapidamente se 

firmou como uma importante articuladora nos campos da performance e da 

intervenção urbana – local, nacional e internacionalmente – tanto com a 

organização, em parceria com o artista capixaba Marcus Vinícius (1985-2012), 

do festival de performance TRAMPOLIM_Plataforma de Encontro com a Arte 

Contemporânea (Vitória, Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Bogotá, 

2009-2010) – que ao longo de dez edições reuniu cerca de 50 artistas 

brasileiros e estrangeiros, constituindo uma rede de interlocutores interessados 

em discutir e explorar usos e apropriações possíveis dos espaços públicos, 

através de ações em performance e/ou intervenção urbana – quanto com a 

particpação como colaboradora-articuladora, entre os anos de 2010 e 2011, da 

conexão Brasil da plataforma mundial BOOM_Global Creative Action – projeto 

internacional que conectou artistas de diferentes partes do mundo, 

transmitindo, simultaneamente, ações em performance ao vivo e em live 

stream. 

Licenciada em Artes Visuais (2004) pela Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES), entre os anos 2009 e 2011, Rubiane Maia integrou o núcleo de 

pesquisa LIS/CNPq UFES: Laboratório de Imagens da Subjetividade – 

vinculado ao Departamento de Psicologia da mesma universidade – onde 

desenvolveu a dissertação de mestrado intitulada Desvios, sobre arte e vida na 

contemporaneidade 3 (2011), obtendo o título de Mestre em Psicologia 

Institucional. O que parece não ter se tratado de uma escolha nada arbitrária, 

uma vez que sua pesquisa acadêmica, assim como sua pesquisa artística, 

empreendeu um aprofundamento discursivo acerca da relação entre arte 

contemporânea, vida e corpo, em busca de aspectos, elementos e movimentos 

que, de alguma forma, interferissem sobre os modos de vida e as 

subjetividades produzidas em meio aos tantos desassossegos e 

anestesiamentos. Não resta dúvidas do quanto que essa pesquisa – ou melhor, 

do tempo dedicado à reflexão e à fundamentação de suas próprias práticas, 

que constitui o cerne de sua escrita – operou e configurou um verdadeiro 

divisor de águas na carreira da artista. Rubiane Maia passa, então, a abordar e 

a mobilizar a ação performática a partir de certa micropolítica da delicadeza ou 

da suavidade, propondo questões sobre os usos do corpo na arte que 

incitassem o desencarceramento dos modos de funcionamento vigentes da 

 
3 Para consultar a dissertação, desenvolvida sob orientação da Prof.ª Dr.ª Leila Aparecida Domingues Machado, 

acesse http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/2902/1/tese_5274_Rubiane%20Maia.pdf.  
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vida, bem como a instauração de outros modos de olhar e de estar na vida; 

outros modos de olhar para si mesmo e para o mundo contemporâneo. 

A partir de então, o foco de investigação se volta, portanto, para as formas de 

criação de si, e, em processo, tensionadas via os agenciamentos de seu 

universo temporal-espacial, principalmente afetivo. Essa aposta, de um modo 

ou de outro, torna evidente, nesses 14 anos de carreira, a constituição de uma 

poética cuja intencionalidade é, nas palavras da artista, ao se referir sobre o 

seu ofício: “fazer uso do corpo para ampliar suas possibilidades de percepção 

para além do habitual, por meio de uma constante (re)elaboração de sua 

própria noção de território existencial (espacial, temporal, social, cognitivo 

etc.)”4. Com uma produção tão intensa quanto de forte luminosidade e 

potência, no repertório poético de Rubiane Maia aparecem temas como 

território existencial, que aproxima noções de experiência; memória, espaço, 

tempo, sociedade, cotidiano e militância sensível. O conjunto da obra de 

Rubiane Maia reúne 67 trabalhos, se contados apenas os realizados entre os 

anos de 2006 e 2019. Nesses, incluem-se 41 performances, dez (10) trabalhos 

que aliam performance e vídeo (videoarte e videoperformance), cinco (5) 

trabalhos que aliam performance e fotografia, um (1) trabalho que alia 

performance e texto, um trabalho que alia perfomance e desenho, um (1) 

trabalho que alia desenho e texto, um (1) trabalho que alia fotografia e texto, 

duas (2) intervenções urbanas, duas (2) instalações, dois (2) curtas-metragens 

e um (1) livro. No âmbito dessa produção cujo vídeo e fotografia foram um dos 

suportes de realização dos trabalhos, quase todos têm a artista como 

protagonista. 

Este conjunto também se encontra amplamente documentado, mas não 

completamente em domínio público. Embora a artista utilize seu site e outras 

plataformas virtuais, como o vimeo, para disponibilizar ao público o acesso à 

memória de sua trajetória artística, uma parcela significativa dos (fartos) 

registros memoriais dos seus trabalhos se encontra ainda inédita, restritos ao 

acervo pessoal de Rubiane Maia. Ainda no que diz respeito à relação entre a 

efemeridade da ação performática e suas possibilidades de documentação, 

desde o ano de 2011 a artista vem ampliando sua interface de criação entre o 

vídeo e a performance e, portanto, incorporando o vídeo (de maneira mais 

recorrente nos últimos quatro anos) em seus trabalhos. Trata-se, em sua 

maioria, de uma série de ações performáticas realizadas para vídeo – alguns 

que têm uma relação bastante direta com a própria pesquisa da performance e 

outros trabalhando com o vídeo como linguagem própria – que visam a 

produção da imagem para além da ação e, também, o cuidado em relação ao 

tipo de registro produzido (sob um ponto de vista ético), que empreendido por 

ela mesma poderia potencializar ainda mais as questões que atravessam seus 

 
4 Este pequeno trecho é parte do statement, espécie de carta de intenções que sintetiza a proposta artística de 

Rubiane Maia. SILVA, Rubiane Vanessa Maia da. Statement: carta de intenções artísticas. In SILVA, Rubiane 

Vanessa Maia da. Homepage Rubiane Maia, [S.I., s.d.]. Disponível em http://cargocollective.com/rubianemaia.  
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trabalhos. Nesse cenário, três dos dez trabalhos que aliam performance e 

vídeo circularam por oito festivais de videoarte e/ou de cinema, em eventos de 

países como Chile, Bulgária, México e Itália, além do Brasil; sendo, inclusive, 

premiada, com a menção honrosa Fotografia em Diálogo com Experimentação 

Artística, durante a realização do 23˚ Festival de Cinema de Vitória (Vitória, ES, 

Brasil, 2016), com o trabalho Preparação para Exercício Aéreo, o Deserto 

(2016). 

Por tudo isso, Rubiane Maia é um dos nomes centrais dessa geração de 

artistas capixabas surgidos no começo do século XXI – e, até o momento, um 

dos que conseguiu maior inserção no cenário nacional e internacional, 

participando de diversos eventos importantes no campo das artes 

performáticas, no Brasil e em outros cantos do mundo – a ponto de se tornar, 

atualmente, uma das mais aclamadas performers no cenário brasileiro 

contemporâneo. Esse processo, iniciado ainda quando a artista colaborava 

com os integrantes dos coletivos Entretantos (2005-2007) e ERA Coletivo 

(2006-2008), atuando no campo da intervenção urbana, passa a ganhar força a 

partir de meados de 2006, quando seu corpo, sua arte e sua vida passam a 

assumir o centro de sua obra – que passa a orbitar em torno das artes 

performáticas, tendo sido reconhecida por uma série de artistas e curadores 

com os quais trabalhou, como Marina Abramović, Ayrson Heráclito, Roberto 

Conduru e Marcelo Campos, só para citar alguns.  

Em 2020, prestes a completar quatorze anos de uma trajetória artística 

notadamente marcada e interessada na criação e na invenção de outros modos 

de percepção e de relação com a vida – guardadas as devidas nuances 

poéticas exploradas por Rubiane Maia durante a realização desses 67 

trabalhos – parece haver, entre as múltiplas estratégias performáticas que os 

atravessam, um elo magnético e invisível, uma espécie de resiliência silenciosa 

que os mantém conectados. Tratam-se de trabalhos que, no seu conjunto, não 

se eximem em explorar a capacidade da arte na contemporaneidade de se 

manifestar como laboratório ético, poético e político do sensível, suscitando 

não só na artista, mas também no público, outras formas de experimentar ou 

experienciar novas relações consigo, com o outro, com o espaço, com o tempo; 

em suma, com a própria vida.  

Suas proposições parecem ter como tendência o poder inquietante e 

provocador que a explosão da obra na vida promove à arte. Ou seja, o que nos 

atravessa enquanto espectadores é a própria experiência estética vivenciada 

pela artista, que tensiona o corpo – manifestado como uma espécie de 

laboratório vivo em constante processo de experimentação, transformação e 

invenção de si diante do real, espaço-tempo em que a vida é temporariamente 

manipulada, testada, cuidada e observada – não somente com objeto e meio 

de sua arte, mas, também, como instância através da qual se é possível 

modificar seu próprio ser, sua própria vida. Em outras palavras, ao colocar vida 

e obra no mesmo plano de contágio – tensionadas via os agenciamentos de 
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seu universo temporal-espacial e, principalmente, afetivo – suas ações 

performáticas, em maior ou em menor grau, instauram uma outra relação 

estética entre arte e vida, convocando o corpo a ampliar sentidos em direção 

ao esgarçar de seus contornos (MACHADO, 2015). 

Atrevo-me a dizer – ainda que com algum risco – que a força motriz que 

atravessa o conjunto da obra de Rubiane Maia não escapa a esse padrão de 

intenção oriundo da emergência de uma nova sensibilidade coletiva, 

engendrada pelas práticas artísticas a partir da década de 1990, qual seja: 

extrair o poético da vida, requisitando do público outro tipo de percepção 

sensível sobre os atravessamentos entre arte e vida. Ainda segundo esse 

padrão de intenção, a práxis vital, tomada em sua dimensão simultaneamente 

como problema ético, estético e político da arte, constituiria um modo prolífico 

não só de inflexão sobre a nossa atualidade, como, também, de contestação 

dos regimes de (in)visibilidade das relações sistêmicas da arte, conduzindo a 

afirmação de novas dimensões do estético – distintas dos sistemas de valores 

essencialmente artísticos. 

No caso de Rubiane Maia, ao redefinir sutilmente o foco de atenção para a 

incapacidade de percebermos a olho nu as minúcias, as formas e as 

transformações contínuas dos modos de vida na contemporaneidade – 

assumindo como matéria de expressão artística, como obra de arte, a própria 

natureza instável, efêmera, minuciosa, frágil e misteriosa da existência – é a 

(sua) própria vida que se torna objeto de suas ações performáticas. Com a 

atenção voltada para esses multifacetados e temporários microcosmos 

catárticos – que inevitavelmente nos impele certa desfamiliarização – 

experimentamos com eles uma espécie de vínculo, de cumplicidade. Somos 

convidados a acompanhar e, até, a experimentar esses processos que se 

alternam de maneira lenta, quase imperceptível, ao longo de todos esses 13 

anos de carreira – despertando em nós o desejo de retorno, bem como uma 

maior atenção e cuidado na apreciação dos processos em si e das diferentes 

questões conceituais e existenciais neles suscitadas. 

Nesse movimento, cujo fluxo pressupõe aproximações, afastamentos, 

tangências, atritos e contaminações, nos apercebemos de que a vida pode 

tanto crescer e se constituir como pura vontade de potência (NIETZSCHE, 

2013), quanto pode padecer, a qualquer momento, às incansáveis tentativas de 

empobrecimento das relações que podemos constituir com a nossa própria 

existência. Do mesmo modo, nos damos conta que, dadas essas 

circunstâncias e suas contingências, é necessário aprender a superar as 

frustações da perda e aprender a lidar, a cada dia, com um processo que 

nasce, cresce, vive, morre e nasce de novo, dia após dia. Acompanhando as 

múltiplas vidas que nascem nessa trajetória artística, o conjunto da obra de 

Rubiane Maia desperta, no público, a lembrança de que a vida precisa de 

tempo – um tempo de observação, um tempo de autocentramento, um tempo 

de silêncio e, sobretudo, um tempo de cuidado, disponível e dedicado a ela. 
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Se algo tem uma motivação, ou seja, uma causa pessoal, artística e/ou 

histórica, na verdade a tem porque se trata de uma resposta a uma 

determinada configuração de um contexto social e subjetivo (BAXANDALL, 

2006). Nota-se aí, portanto, que o projeto poético e estético de Rubiane Maia 

parece estar estritamente vinculado ao panorama da vida contemporânea e à 

inclinação de aproximação aos trabalhos que tem como horizonte a alteridade 

e a referência às paisagens psicossociais da contemporaneidade. Trabalhos 

que não apenas partem do pressuposto da arte como possibilidade do encontro 

entre modos de vida e produção de subjetividades, como também assumem a 

dimensão da relação arte e vida como vivência partilhada, em um apelo 

estético que convida à diluição dos contornos juntos à potência de criação 

(SILVA, 2011).  

Em entrevista5 concedida por Rubiane Maia, em 2016, a Patricia Galleto, do 

site capixaba Dança no ES, a artista conta que as contaminações entre arte e 

vida produzem um modo de pensar e produzir favorável às linhas de 

resistência de um mundo-crise, tencionando um diálogo ético, estético e 

político que evocam novas corporeidades – uma forma de repensar uma 

política da vida que se afirme na potência de existir. Ainda segundo ela, sua 

aposta na arte passa essencialmente pela ideia de micropolítica (GUATTARI & 

ROLNIK, 2011), de disseminação e de contágio, sobretudo a partir das 

potências plugadas no heterogêneo, no anacrônico, no pormenor e no 

descontínuo, deflagradas através dos encontros – pequenos momentos onde 

conseguimos compartilhar uns com os outros nossas descobertas, 

inquietações, frustações e esperanças. 

Desses encontros, nasce um corpo polifônico que se faz, refaz e perfaz na 

antropofagia de outros corpos, de outras paisagens psicossociais, de outros 

modos de subjetivação, sempre atravessado por imagens dotadas de vida que 

pulsa, que escapa, que impossibilita qualquer tipo de sobrecodificação 

burocrática, engessada. Um corpo que sintetiza uma atitude tão característica 

do “corpo sem órgãos” (DELEUZE & GUATTARI, 2004; 2012), que é o corpo 

em estado de performance. Parece ser nas sutilezas com que esses encontros 

são operados nos trabalhos de Rubiane Maia, que talvez esteja incutida a 

emergência de um corpo da experiência, do risco, que afeta e se deixa afetar 

pelas diversas linhas de fuga desse próprio mundo, que o atravessam no 

obstinado e constante exercício da invenção de si (FOUCAULT, 2004) – 

conduzindo à formalização estética da própria existência como obra de arte. 

 

 

 
5 SILVA, Rubiane Vanessa Maia da. 3º Dança na Roda: encontro de linguagens em bate-papo com Rubiane Maia 

e Carla Van Den Bergen encerra o Dança na Roda. [Entrevista cedida a] Patricia Galleto. Site Dança no ES, 

Vitória, 13 de mai. 2016. Disponível em http://www.dancanoes.com.br/2016/05/.  
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Introdução 

O ensaio A sordidez do arquivo: entre pedras soterradas e fotografias 

esquecidas, de Maria Angélica Melendi, sustenta-se em arquivos próprios da 

autora, originados no decorrer de sua pesquisa sobre a memória do passado 

imediato na arte contemporânea e compõe o processo de um texto em 

elaboração, no qual ela recolhe, investiga e interpreta trabalhos artísticos que 

utilizam formas e conteúdos de arquivo. (MELENDI, 2017, p.187) 

A construção formal do ensaio consta de cinco momentos, cada um composto 

por dois recortes: o primeiro traz uma exposição crítica de obras de artistas que 

trabalham com o arquivo; o segundo, destacado em numeração romana, tece 

comentários acerca de teorias pertinentes ao arquivo. No último momento, 

contudo, ela estende o texto a uma conclusão, amarrando todos os ‘recortes’. 

Os artistas escolhidos por Melendi somam a mesma quantidade de momentos 

do texto: dois são argentinos e tem seus trabalhos realizados na Argentina, 

Jorge Macchi e Marcelo Brodsky; dois são alemães, Jochen Gerz e Ulrich 

Görlich, o primeiro realiza seu trabalho na Alemanha e o segundo no Brasil; 

Rosângela Rennó é a artista brasileira escolhida para o diálogo. 

 
1 Paula Regina da Silva Santo é mestranda no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFRJ, sob a 

orientação da Professora Doutora Patrícia Leal Azevedo Corrêa. E-mail: pperegrinah@gmail.com. 
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Interessante observar que, nesse ensaio, a autora opta por partir das obras de 

arte para pensar sobre as funções do arquivo e seu uso artístico conforme os 

contextos, ademais as inferências teóricas. Em paralelo, ela não se utiliza do 

termo América Latina, optando pela compreensão de hemisférios ‘Norte’ e ‘Sul’. 

Sua investida ensaística, portanto, contribui para refletir sobre a problemática 

da arte dita latino-americana, sua relação com o arquivo e com a política, 

considerando que a última é uma questão que permeia todas as obras 

analisadas pela autora. 

Diante do exposto, o presente artigo-ensaio visa fazer uma análise deste texto 

de Melendi, extraído do livro Estratégias da arte em uma era de catástrofes, 

para pensar a relação entre arte, política e arquivo na ‘América Latina’, 

trazendo, posteriormente, algumas provocações e apontamentos instigados 

pelo diálogo com outros textos teóricos e com a obra de Marta Neves, artista 

contemporânea a qual pesquiso. 

 

Relação entre arte e arquivo: possibilidades sob a perspectiva do 

‘Sul’ 

Diante do fôlego e espaço necessários para desenvolver as inquietações 

instigadas pelo ensaio em questão, inclusive em conversa com a obra de Marta 

Neves, considerou-se viável uma abordagem mais sintética e, em certo grau, 

interpretativa, que toma o próprio texto de Melendi elaborado formalmente 

como arquivo: a crítica de arte abre cada momento, construindo e 

contextualizando uma cena; posteriormente, segue-se um recorte teórico 

incisivamente demarcado, funcionando como um comentário complementar ao 

cenário elencado. Dessa estrutura, buscou-se compreender as diferentes 

possibilidades para o arquivo que cada momento do ensaio sugere. 

O primeiro momento traz a instalação Víctima Serial, de Jorge Macchi, uma 

ameaça sem destinatário constituída de palavras extraídas da publicidade, 

conferindo ao autor uma persona assassina. Discorrendo brevemente sobre 

essa e outras obras do artista, Melendi destaca seu uso de arquivos 

corriqueiros, preservando dos recortes os ruídos e sugerindo pistas acerca da 

tragicomédia ordinária, cotidianamente perdida no contato êfemero com os 

veículos de comunicação. 

A autora dispõe como recorte teórico A arqueologia do saber, de Michel 

Foucault, obra na qual o arquivo é posto como lei sobre o que pode ser dito, 

sistema que confere singularidade aos enunciados e faz com que as coisas 

ditas “não se acumulem em uma massa sem forma, nem se inscrevam numa 

linearidade ininterrupta, nem se apaguem por acidentes externos”. (MELENDI, 

2017, p.191). 
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Se nessa perspectiva o arquivo contorna o presente, Melendi evoca Giorgio 

Agamben, que confronta ao arquivo um testemunho que vive na borda, entre a 

possibilidade e a impossibilidade de dizer. Refletindo sobre os elementos 

combinados pela autora, pondera-se que a constituição das narrativas visuais 

de Macchi vislumbram uma possibilidade de operar o arquivo a partir da 

provocação de suas regras quanto à subsistência dos enunciados e suas 

transformações, sua determinação quanto ao que pode ser dito ou ao que deve 

ser preservado, talvez, mesmo, fazendo furos em seu limitar temporal. 

Introduz o segundo momento a intervenção artística de Jochen Gerz, na 

Alemanha, que consistiu em substituir 2.146 paralelepípedos, do caminho de 

uma praça praça em frente ao Saarbrücken Castle, por outros, inscritos com o 

nome do mesmo número de cemitérios profanados pelos nazistas. Como 

recorte, Melendi recorre à obra Mal de Arquivo, de Jaques Derrida, na qual, em 

diálogo com O Mal-estar na Civlização, de Sigmund Freud, o autor questiona a 

redução do arquivo a uma espécie de busca pelo tempo perdido. (MELENDI, 

2017, p.194). Nesse  ponto, infiro que a a relação entre arte e arquivo proposta 

é a supressão do monumento em respeito à memória, lugar de recalque, diante 

da impossibilidade de reviver ou elaborar um passado aterrador. Isto é, nesse 

contexto, há o uso do arquivo para recusá-lo enquanto substituto da memória 

ou da experiência. 

Já o terceiro momento do ensaio parece trazer a possibilidade do arquivo 

enquanto enfrentamento da fantasmagoria do passado. Na análise da 

instalação Trabalho de Divulgação, de Ulrich Görlich, a autora defende que a 

transferência do Arquivo Público de Brasília e seus funcionários para as 

galerias do Teatro Nacional do Distrito Federal e, posteriormente, para outros 

espaços de arte, proporcionou uma atualização do arquivo em suas funções 

simultâneas de lugar de poder e retorno à origem, evocando um processo de 

ressignificações na busca pelo que no espaço presente foi soterrado pelo 

espaço do passado. A esta leitura, ela soma a contribuição de Hal Foster, 

concernente às possibilidade de uma “arte política” –  produtora de 

representações ideológicas compreendidas em um esquema retórico – e “arte 

com uma política” – que busca produzir um conceito operativo do político 

dentro do contexto presente. (MELENDI, 2017, p. 197) 

No comentário teórico Melendi volta a evocar Foucault, no texto A biblioteca 

Fantástica, introdução da tradução alemã, por Anneliese Botond, do romance 

de Gustave Flaubert: A tentação de Santo Antão. Na compreensão do filósofo, 

tal romance seria um arquivo capaz de reunir e reordenar outros textos, no qual 

a tentação teria como resultado uma biblioteca que arquiva seu catálogo em si 

mesma e habita fantasmagorias em suas estantes, como um rumor de vozes 

do passado, diante do acúmulo de fatos e reproduções de reproduções. Dessa 

maneira, ao atualizar o arquivo e confrontar o presente com o passado, para 

Melendi, Görlich exuma o enterrado e permite “reconduzir a agenda da arte 

ocidental contemporânea à problemática política”. (MELENDI, 2017, p. 197) 
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Na exposição crítica de Melendi à instalação Vulgo, da artista brasileira 

Rosângela Rennó, o trabalho artístico em sua relação com o arquivo aparece 

enquanto possibilidade de reinvenção subjetiva de sujeitos históricos apagados 

pela amnésia da memória institucional. Além de analisar o próprio trabalho, 

composto principalmente por fotografias de cabeças de detentos virados de 

costas, onde o redemoinho é colorido por Rennó em tons de vermelho, Melendi 

também discorre sobre a etmologia da palavra “vulgo”, originada do verbo que 

em latim significa “divulgar”: “Vulgo propaga e divulga a possibilidade de se 

inscrever, de se escrever e de se imprimir uma outra história, a história dos 

vencidos. Uma história que vem resistindo, entre os arquivos do mal e o mal do 

arquivo, à amnésia e à invisibilidade”. (MELENDI, 2017, p. 201) 

Segue como engate teórico à obra que relaciona fotografias do Museu 

Penitenciário Paulista e textos do Arquivo Universal, apontando a perversidade 

exercida a partir do olhar, o Atlas Mnemosyne, de Aby Warburg. Considerado 

por Benjamin Buchloh como o início das práticas artísticas contemporâneas de 

arquivo, por “redefinir as técnicas de montagem e colagem como uma 

construção de significados e não só como um arranjo de formas” (MELENDI, 

2017, p. 202), a produção fica entre um trabalho histórico e obra de arte: um 

agrupamento de fotografias que pretendia cobrir uma amplitude de práticas de 

representação, a fim de construir uma memória social ocidental que apagasse 

as fronteiras disciplinares, particularmente entre os estudos da arte erudita e da 

cultura de massa. 

Demarcando o quinto momento do ensaio, a crítica de Melendi ao livro de 

artista Nexo, de Marcelo Brodsky, parece apontar para uma arte que opera o 

arquivo a partir da reprodução exaustiva e crua de sua perversidade original. 

Brodsky utiliza imagens tomadas de fotografias de El Pañol e Las estanterías 

em 2001, documentos constantes nos arquivos das Juntas Militares na 

Argentina, com a finalidade de reclamar quanto às inúmeras violações de 

direitos aos argentinos perseguidos durante a ditadura de 1976 a 1983. A 

autora demonstra impacto, particularmente, diante da exposição pelo artista 

dos arquivos de seu irmão desaparecido, considerando que o trabalho evoca o 

que há de mais sórdido nos arquivos por “abrir todas as pastas, não para 

entender ou interpretar, mas apenas para exibi-las despudoradamente”. 

(MELENDI, 2017, p. 206) 

O recorte teórico prossegue, atravessando e confrontando com outros autores 

as transições do pensamento de Foster sobre a relação entre arte e arquivo, 

destacando o momento em que ele passa a delinear o artista como arquivista 

sob um prisma utópico, aferrado-o à melancolia dos traumas de origem, 

cultivados enquanto fundantes de um triunfalismo imperalista. Ressaltando que 

Foster trabalha basicamente com a arte e os artistas do Hemisfério Norte, 

Melendi questiona se o posicionamento do autor caberia ao Sul, onde o 

trabalho de recuperação ou ressignificação dos arquivos atua na exposição do 

recalcado, “o que ficou soterrado pelos regimes de exceção da segunda 
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metade do século XX e, depois, sob a avalanche da cultura neoliberal”. 

(MELENDI, 2017, p. 209) 

Extrapolando a compoisição formal metodicamente adotada no decorrer do 

ensaio, Melendi retoma Nexo e Brodsky, Vulgo e Rennó, acrescentando 

menção à obra Cicatriz, da mesma artista. Articulando outras inferências 

teóricas e exemplos pontuais, a autora se engaja em expor que, no Sul, os 

acúmulos dissociados que chamamos de arquivo, inacessíveis, ausentes de 

um corpus, funcionam mais como guardiões de segredos e agentes de 

esquecimento do que como lugar de memória. 

Observa-se que o aspecto formal do texto reforça os posicionamentos da 

autora. A composição segmentada em recortes críticos e teóricos que configura 

o ensaio, delineando possibilidades diversas para o arquivo, ganha sentido e 

unidade nesse último ponto, que iniciado como recorte teórico, se encaminha 

para uma conclusão não demarcada e desloca o discurso: de um lugar 

analítico, para um lugar de posicionamento teórico-crítico da autora sobre o 

arquivo, enquanto potente de possibilidades plurais para a produção artística 

no Sul. Mais do que isso, ante a precariedade recorrente dos arquivos nesse 

contexto, o trabalho sobre ele se revela-se necessário. Nas palavras da autora: 

 

No Sul, onde ainda o luto de um passado traumático está em processo de 

elaboração, não basta apenas recordar. É necessário investigar, indagar, 

multiplicar questões, perscrutar os signos e as consignações. Nessa 

tarefa, o arquivo – entre o público e o privado, entre o coletivo e o pessoal 

– perfila-se como a forma possível para fazer emergir algum vestígio do 

que foi apagado, silenciado ou perdido. Talvez dos arquivos [...] possa 

surgir uma arte que faça memória, que não convoque apenas o corpo do 

leitor, mas que o integre na comunidade dos que resistem ao 

esquecimento. (MELENDI, 2017, p. 210) 

 

A despeito da ênfase na relação entre arte e arquivo no ensaio em questão, 

existem dois pontos que, embora não protagonizem o texto, são 

atravessamentos relevantes e demandam atenção: a relação colateral do 

elemento político nas produções artísticas que utilizam o arquivo e uma visão 

de ‘Norte’ e ‘Sul’ enquanto referenciais simbólicos, que recusam ou 

desestabilizam uma perspectiva geográfica convencional para a análise das 

produções artísticas. 

 

Arte, arquivo e política: atravessamentos e problemas 

No ensaio supracitado, não obstante a ênfase na produção em países e por 

artistas latino-americanos, presente também em outros textos do livro 

Estratégias da arte em uma era de catástrofes, Melendi parece pulverizar o 

conceito de América Latina, construindo seu discurso a partir de uma lógica 
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que confronta Norte e Sul. O Sul se apresenta mais como uma dimensão 

simbólica do que geográfica, compreendendo povos e grupos que, assim como 

os colonizados dos continentes do Hemisfério Sul, contam com uma carga de 

violência institucional mal-resolvida, inviabilizando o distanciamento entre 

passado e presente, uma vez que o passado aleijado se atualiza, perpetuando 

relações de poder controladoras e aniquiladoras. Essa hipótese se dá, 

particularmente, diante do fato de que a obra de Gerz, única que tem tanto a 

origem do artista quanto sua operação no ‘Hemisfério Norte’, relaciona-se com 

a violência nazista contra o povo judeu. 

O ensaio de Melendi, nesse sentido, encontra-se em consonância com um 

movimento de transvalorização do arquivo que, conforme Suely Rolnik, eclode 

entre os anos 60 e 70, mediante um esfarelamento da concepção de 

modernidade e um processo de reativação das culturas antes asfixiadas, o qual 

opera a partir da resistência à globalização orientada pelo capitalismo 

financeiro. Essas resistências se manifestam a partir de políticas de criação 

diversas, que transitam dos fundamentalismos às variadas invenções do 

presente com base nas memórias culturais, seus atritos e tensões, ocorrendo 

não apenas nos continentes colonizados, mas igualmente nas culturas 

sufocadas internamente no continente europeu. (ROLNIK, 2009, p. 98) 

Em suma, por compreender uma dimensão mais simbólica do que geográfica, 

o Sul, para a Melendi, parece conceitualmente mais pertinente do que uma 

visão de América Latina, permitindo aproximações outras no pensamento e 

construção histórica e crítica da arte, tomando como mal-comum os impactos 

de regimes autoritários, populistas e a subjugação pelo neoliberalismo. 

Portanto, o ensaio contribui para uma desconstrução de certa visão 

hegemônica sobre a América Latina, alimentada principalmente pelo interesse 

interessado na arte dita latino-americana como algo exótico e alternativo à arte 

ocidental legitimada, conforme critica Aracy Amaral desde os anos 70: 

 

Para os estudiosos norte-americanos já se tornou quase obsessiva a 

preocupação com a procedência da expressão “arte latino-americana”, 

sua extensão ou mesmo sua razão de ser. [...] A própria dúvida em que 

se acham mergulhados é indício da fragilidade da expressão, ou seja, de 

desejar rotular como um grupo ou escola tudo o que é realizado nos mais 

diversos países latino-americanos. (AMARAL, 1975, p. 10) 

 

Mais do que fazer vazar uma pretenciosa homogeneidade da arte latino-

americana, quando Melendi se refere ao ‘Sul’ e ao ‘Norte’ enquanto referenciais 

de diferenciação, mas ao mesmo tempo evoca artistas e produções que não 

são geograficamente determinados por esse referencial, ela desestabiliza uma 

visão de contraste essencialista e biopoliticamente determinada desses termos, 

que sustentam também outras noções de oposição, tais como desenvolvido e 

subdesenvolvido. Simultaneamente, ela rompe com o próprio uso categórico 

dos termos, relacionando trabalhos de arte que, embora tragam em comum o 
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modos de operação a partir do arquivo e temáticas que confrontam contextos 

de violência institucional, o fazem de maneiras distintas e, portanto, proliferam 

e reivindicam diferentes compreensões do arquivo e seus usos no processo 

artístico. 

Tratando o próprio ensaio crítico-teórico como arquivo em sua forma e 

contrabalanceando a articulação entre materialidade e teorias legitimadas, 

Melendi, ainda, provoca o lugar de referencial teórico da produção de saber do 

Hemisfério Norte, sem desconsiderá-la, e reforça a partir de sua crítica uma 

proposta descolonizadora ou ‘pós-colonial’ para compreender a relação entre 

arte e arquivo e suas funções. Ao optar por partir da materialidade das obras 

de arte elencadas, intercalando-as com as proposições teóricas de praxe, a 

autora propõe outras leituras e modos de legitimação fundamentais para 

pensar e construir uma transposição da potência dos arquivos, de um lugar de 

poder ou pulsão de morte, para uma possibilidade de intervenção no presente, 

a fim de desestruturar os efeitos perversos da convencional cultura de 

arquivos. 

Apesar disso, a pesquisadora parece priorizar certo juízo de arte que se utiliza 

do arquivo como arquétipo de uma arte política. Toda as abordagens dos 

artistas, afora o aspecto formal, compreendem eventos, sujeitos e instituições 

sob o mesmo prisma da tragicidade – o artista e seu alter ego assassino no 

trabalho de Macchi; o enterro dos cemitérios judeus profanados na metáfora de 

Gerz; a Brasília fantasmagórica na reapropriação arquivística de Görlich; a 

denúncia dos arquivos do mal por Rennó; o horror explícito no livro de Brodsky. 

Sem desconsiderar a pertinência à tônica do livro – catástrofe – no qual o 

ensaio se encontra e linha de pensamento da autora, sinaliza-se uma 

tendência, que certamente não se limita a ela, em associar a potência política 

da arte a uma abordagem grave e trágica, que transita entre o choque e a 

denúncia. 

Por conseguinte, cabe considerar os riscos de concentrar a compreensão de 

uma arte política em perspectivas desse gênero, uma vez que a arte e sua 

elaboração histórica moldam identidades. (SELIGMANN-SILVA, 2009, p. 271) 

No ensaio de Melendi, ao elencar, mais do que formas, um grupo de temas ou 

objetos de partida relativamente coesos – serial killer, holocausto, simulacro, 

prisão e regimes autoritários –, a autora acaba por fazer um movimento de 

legitimação de uma certa tônica como arte política, particularmente sob a 

perspectiva do Sul. 

Em contrapartida, essa abordagem dos grandes eventos ou personas que os 

artistas ativam, mantém à margem uma massa que sofre e vivencia 

experiências de violências institucionais e silenciosas sob outros viéses, 

assédios cotidianos que extrapolam regimes ditatoriais e demais extremismos – 

pessoas invisíveis, trabalhadoras, incultas, que são tratadas como um passivo 

irrelevante diante dos grandes feitos e acontecimentos, para o bem ou para o 

mal. 
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Do sórdido ao obsceno: arte, arquivo e política operados pela via 

do cômico  

Assim como Melendi combina forma e discurso para sua exposição de 

problemas, apontamentos e questões, explícitos e implícitos, na relação entre 

arte e arquivo, a artista contemporânea Marta Neves também o faz, tanto em 

seu trabalho plástico/visual quanto em suas incursões escritas. Na pesquisa 

sobre o trabalho da artista, pude verificar as três questões igualmente 

observadas no texto de Melendi: o tensionamento da representação territorial 

de uma certa concepção de América-latina, embora com ênfase no Brasil e sob 

uma ótica que provoca o global; proposições e possibilidades para a 

manifestação artística em relação com o arquivo e a política enquanto 

elemento colateral dessa relação. 

Sem intenção de comparar tais trabalhos, de natureza e orientações distintas, 

busco a partir de uma breve análise da obra de Neves sob estas três 

perspectivas ampliar as possibilidades sugeridas por Melendi e, também, 

despertar provocações e problemáticas operadas a partir do trabalho da artista 

em questão, conforme os problemas já levantados anteriormente, sobre uma 

certa visão da relação entre arte, arquivo e política, que tende a engessar ou 

territorializar no trágico as possibilidades desse modo de criação. 

Colocando-se no lugar de semelhante a ‘qualquer um’ e provocando a 

condição artística enquanto especial, assim como outras condições igualmente 

valorizadas socialmente e as instituições que a legitimam, Marta Neves toca no 

cerne de uma violência institucional silenciosa e cotidiana, tomando o humor 

sarcástico e irônico como agenciamento. Em diversos trabalhos ela agencia o 

arquivo como forma, conferindo visibilidade e singularidade a modos de ser e 

vivências massificadas, indivíduos e grupos ignorados, multiplamente 

marginalizados por variadas vertentes, dentre as quais as abordagens 

tradicionais ou ativistas da arte. 

A artista toma, majoritariamente, como objeto-sujeito de partida o ‘indivíduo 

comum’ em sua conotação mais corriqueira – não cometeram nenhum crime, 

não são terroristas, não foram exilados, não contam com nenhum ‘grande’ feito 

na vida. São, no máximo, categorizados e elencados como objeto de políticas 

públicas ou dezprezados por sua (suposta) pobreza cultural e paixão pelo 

kitsch. De maneira humorada e descontraída, ainda que ferina, seu trabalho 

propõe experiências para além dos espaços e frequentadores das instituições 

de arte, operando a partir do distúrbio das rotinas, do ordinário e elevação dos 

invisíveis recursos e subjetividades que são absorvidos pelo célebre e 

sensacional. 

É na dimensão micropolítica que seu trabalho toca elementos pertinentes a 

problemas de natureza política e social em sua dimensão mais banal, 

pulverizada e ignorada – a maneira com que essas questões afetam os modos 

de ser e de vida, sustentando-se como prática social e cultural, uma vez que 



ESTADO DE ALERTA! 2020 
Encontro ANPAP Sudeste de Jovens Pesquisadores, Niterói, Rio de Janeiro - ISBN - 978-65-990419-0-7 

 

1
5
7
 

são naturalizadas e cultivadas para além dos grandes acontecimentos. 

Questões de gênero, sexualidade, desigualdade social e mascaradas práticas 

de violência institucional, que persistem para além de regimes autoritários 

explícitos, são alguns exemplos. 

Ante a presente análise do ensaio de Melendi como propositor de uma 

perspectiva cartográfica do Sul enquanto lugar simbólico do marginalizado, 

exótico, do não presente no centro instituído historicamente e, 

consequentemente, destituído de arquivos organizados e orientadores de 

discursos e significações capazes de combinar enunciados e estabelecer 

relações, o trabalho de Marta Neves se debruça na formação do arquivo de um 

‘extremo-sul’, por suas escolhas inusitadas do que é cotianamente presente e 

cotidianamente ignorado ou desprezado. 

É possível aproximar seu trabalho com o arquivo de Macchi, ante o uso de 

recortes do banal na construção de narrativas ruidosas. Entretanto, Marta não 

busca esses recortes em mídias que, ainda que êfemeras, são estabelecidas e 

organizadas. Ela inventa arquivos do cotidiano a partir da pluralidade de vozes 

e modos de ser ordinários, recolhidos da escuta, redes sociais, espaços 

públicos. 

Os arquivos de Marta Neves são compostos por relatos de frustrações 

corriqueiras em Não-Ideias ou de paisagens imaginárias em Retratos Falados 

de Paisagem; de postagens ferozes e desbocadas em Me ama é o caralho; de 

ofertas e procuras tragicômicas em Impressão: nascer do sol; do inesperado 

equilíbrio da gambiarra e do cotidiano em Solução de Equilíbrio; dos 

transeuntes distraídos em sua rotina surpreendidos por aplausos e um tapete 

vermelho em Pessoa muito importante; do estrangeirismo barango em Leves 

defeitos; das equivocadas autocompensações em Meritocracia de Pano de 

Prato; das solenes fotografias familiares em meio às ruínas urbanas em Éden. 

Entretanto, ainda que seja possível aproximar seu trabalho dos aspectos 

formais e processuais elencados por Melendi, me pergunto se sob o prisma da 

gravidade e tragicidade, a obra da artista poderia ser reconhecida em sua 

potencialidade política. Conforme observa Seligmann-Silva: “Como tendemos a 

pensar o político a partir de identidades étnicas e de preceitos religiosos, não 

existe espaço para a ironia, muito menos para a caricatura.” (SELIGMANN-

SILVA, 2009, p. 172): 

 

Ao invés de opormos de modo crítico ao registro positivista da 

historiografia novas práticas, mais abertas, em diálogo com a memória, 

que permitem incorporar a história oral, as imagens, a relação da memória 

com seus locais, as novas modalidades de memória estão sendo 

canalizadas para discursos ainda mais rígidos e cegos à outridade do que 

o patriotismo que sustentava a historiografia até há pouco. (SELIGMANN-

SILVA, 2009, p. 172) 
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Dissonante com essa tendência cega e recusando-se à criação de uma arte 

política que discursse pela via da dor ou de certo hermetismo, Neves manifesta 

em seu trabalho o potencial do arquivo para uma arte que faça memória e 

convoque, para além do corpo, a integração do interlocutor na comunidade dos 

que resistem ao esquecimento, conforme defendido por Melendi. Todavia, sua 

fonte não são os arquivos relacionados ao poder instituído ou grupos 

organizados e sua tônica é cômica, debochada, provocativa. Seu olhar circula e 

captura elementos de poder efêmeros, camuflados no cotidiano, como ‘nomes’ 

de bairros e estabelecimentos que evocam o mito da sofisticação europeia, 

fantasiada nos espaços mais precários, como no trabalho Leves Defeitos. 

Seu modo de arte política é mais próximo do cartoonista do que do dramaturgo: 

colocando deliberadamente Bob Esponja e Deleuze na mesma página, 

demonstrando em seu modo de trançar o local, o regional e o global ambição 

similar ao Atlas Mnemosyne, na construção de uma memória social que 

apague fronteiras disciplinares, particularmente entre a compreensão da arte 

erudita e da cultura de massa. Talvez, por familiarizada que esteja com a 

pulsão de morte, ela opta por operar o arquivo a partir do chiste, liberando 

pequenas parcelas do insconciente e recalques presentes na banalidade e no 

‘insignificante’, de modo a expressar o proibido, instigando afetos de prazer e 

desconforto mediante o riso extraído do não-politicamente correto. Nas 

palavras da artista, na sinopse do livro Me ama é o caralho, que se configura 

como um arquivo de postagens de mulheres adolescentes da periferia no 

Facebook: 

 

a paz é branca e rica e esse povo não tem tempo para mastigar a palavra 

“colóquio”. E se você prestar atenção, são xingamentos e explosões muito 

mais próximos da solidão transformada em arma, pistola ou piroka e da 

carência alisada com prancha de cabelo. Tem aí uma falha de dente que 

não quer aparecer, mas não some. Um vazio esparramado pela rede 

social, constrangedoramente igual ao seu e ao meu, mas não abrimos a 

boca, nem mostramos a falha. (NEVES, 2017, p. 167) 

 

Explorando uma linha pouco valorizada e que pouca atenção recebe da 

produção científica ou histórica, o humor, a obra de Marta Neves propõe uma 

provocação para a visão da problemática ‘arte política e arquivística’ pelo viés 

do grave e do trágico: a possibilidade de uma arte que opere o arquivo a partir 

do sarcásmo e do riso, da surpresa do cômico que, a partir da “risada”, 

convoca o elemento crítico na relação com a obra em substituição ao gozo 

exclusivo da sensualidade (MERQUIOR, 1967, p. 161) – gozo que também se 

presentifica no voyerismo da dor. 

Oriundo de uma necessidade histórica emergente e recente, o “furor de 

arquivo” (ROLNIK, 2009, p. 105), é um ‘modus operandi’ relevante para a 

produção artística que se pretende política, assim como para a história e crítica 

de arte. Tal processo, contudo, considerando inclusive o ensaio analisado, não 
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é ingênuo e muito menos sagrado – melhor que não seja, embora muito se 

tente. Conforme sua natureza perversa original, essa prática e suas leituras 

não são sem riscos, inclusive riscos de reterritorialização em lugares muito 

próximos daqueles dos quais uma desterritorialização foi motivada. 

Nesse sentido, Seligmann-Silva observa que o arquivo seleciona informações 

legitimadoras do poder, tanto positivamente como negativamente, sempre 

compreendendo um movimento de inclusão e exclusão conforme a 

transformação do contexto. Portanto, mesmo com a boa-intenção das práticas 

e pensamentos pós-coloniais, se elas se relegam estritamente a certas 

ideologias e identidades, ao que o autor destaca o “politicamente correto”, 

incorre-se no risco de reproduzir extremismos que, se no conteúdo se 

transformam, no modo de operação perpetuam as práticas que se implicavam 

em modificar. (SELIGMANN-SILVA, 2009, p. 275) 

Diante do exposto, considero que a visão sobre a relação entre arte, arquivo e 

política, no ensaio de Melendi, permiti-nos ampliar a visão sobre as 

possibilidades desse uso e suas leituras, desvinculando-as de uma 

territorialidade geográfica, inclusive na instituição de um referencial de saber (e 

poder). Por outro lado, a partir de sua produção artística e escrita, Marta Neves 

arrisca outras desestabilizações no que concerne às mesmas relações, 

desbancando poderes simbólicos que ainda resistem na produção de arte e 

crítica relacionadas à política e ao arquivo e convocando a arte a misturar-se 

ao comum e operar a partir do humor como ferramenta poético-politica. 
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Introdução 

Para Vilém Flusser, em Filosofia da caixa preta - ensaios para uma futura filo-

sofia da fotografia (1920-1991), a fotografia é pretexto para a reflexão sobre a 

cultura e novas formas de existência humana e dos aparelhos fotográficos, en-

tendidos como brinquedos simuladores de pensamentos. Filósofos e artistas 

parecem convergir na desprogramação das máquinas, nos ensinando a enxer-

gar com olhos fotográficos aquilo que nos é cotidiano e banal, redefinindo o 

status quo da imagem. 

 “O homem inventou as máquinas, tendo por modelo seu próprio corpo, depois 

tomou as máquinas como modelo de mundo, de si próprio e da sociedade” 

(FLUSSER, 1985, p. 81). Ocorre, como Flusser infere, que a fotografia é um 

brinquedo tradutor de pensamento conceitual e, tornando-se modelo de pensa-

mento, altera a maneira como nos posicionamos frente ao mundo. 

Para o filósofo checo, os fotógrafos experimentais sabem que os “problemas a 

resolver são os da imagem, do aparelho, do programa e da informação” 
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(FLUSSER, 1985, p. 83-4), e nessa resolução encontram-se soluções para “vi-

ver livremente num mundo programado por aparelhos” (FLUSSER, 1985, p. 

84).  

O fotógrafo é o encarregado de “retirar do programável o não-programável”, ou 

seja, criar imagens novas e, por conseguinte, oferecer informações não cabí-

veis no automatismo do aparelho, isto considerando que, para Flusser, informar 

é “produzir situações pouco prováveis e imprimi-las em objetos”. (FLUSSER, 

2009, p. 28).  

Essas situações pouco prováveis encontram-se tanto nos assuntos abordados 

por diversos fotógrafos quanto à maneira que são apresentadas. Nas palavras 

de Edward Weston, um dos fotógrafos estadunidenses mais importantes do sé-

culo XX:  

O trabalho mais importante do fotógrafo não é o de aprender o manejo da 

sua câmera, nem o de revelar a película, nem de fazer as provas. É o de 

aprender a ver com olho fotográfico, ou seja, aprender a contemplar o seu 

tema em termos adequados à capacidade dos seus instrumentos e pro-

cessos, para assim traduzir instantaneamente os elementos e valores da 

cena escolhida na fotografia que se deseja criar.  

 

 

Fig. 1 - Edward Weston, Artichoke halvedo,1930. 

gelatin silver photograph, 18.7 × 23.5 cm  

(Fonte: NGV Collection Online) 

 

Arlindo Machado em seu livro Arte e Mídia traz o vocábulo “artemídia”, forma 

aportuguesada do inglês media arts, para designar  formas de expressão artís-

tica que se apropriam de recursos tecnológicos das mídias e da indústria do 

entretenimento em geral, ou intervêm em seus canais de difusão, para propor 

alternativas qualitativas, segundo o autor: 
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Um dos papéis mais importantes da arte numa sociedade tecnocrática tal-

vez seja justamente a recusa sistemática de submeter-se à lógica dos ins-

trumentos de trabalho, ou de cumprir o projeto industrial das máquinas se-

mióticas, reinventando, em contrapartida, as suas funções e finalida-

des.(MACHADO, 2007, p. 14-15) 

Quando o artista ao subverter a lógica da máquina cria uma  nova perspectiva 

simbólica aos desígnios do imaginário, este está indo além da inversão funcio-

nal do aparato tecnológico, o artista encontra soluções para insurgir opondo-se 

a “automação estúpida, contra a robotização da consciência e da sensibili-

dade”, nas palavras de Flusser. 

Como artista em constante processo e insaciável formação, procurei defrontar-

me com questões que por si só, são debates longínquos dentro da História da 

Arte, e que compõem de tal forma minhas redes de criação. Busquei na ques-

tão do valor da imagem o que há de mais intrínseco ao saber: todos sabem 

aquilo que é mostrável; de modo que a existência das coisas se dá por duas 

principais vias: do que é latente, que lá está, palpável e real ou por vias da pro-

jeção, que faz morada cerebral, virtual, inconsciente. Aquilo que se diz é indis-

sociável daquilo “como” se diz, e neste quesito optei por ensaios-visuais que 

amplificassem através da imagem meu modus operandi em relação à fotogra-

fia. E por que usar a fotografia para me distanciar do gráfico? Não tenho muita 

clareza sobre isso, mas me sinto profundamente atraída pelo paradoxo.  

Deste modo, aos moldes do pensamento que propõem Cecília Almeida Salles 

em seu livro Redes de Criação. Construção da obra de arte (2008, p.17-18) en-

tendo também a criação como uma rede simultânea de ações, desprovida de 

hierarquia e linearidade, provida de um intenso estabelecimento de nexos e li-

gações que adquirem caráter mais complexo à medida que outras novas rela-

ções são estabelecidas.  

Este percurso criativo, que se dá de modo processual, em rede, leva em consi-

deração as macrorrelações que estabeleci com artistas que já fruí, com os li-

vros que já li, com aquilo que vi e vivi e com os sonhos que sonhei, enfim, to-

das as leituras dinâmicas do meu espaço/tempo, todo repertório anterior às 

obras em constante correlação com novas conexões que foram estabelecendo 

ao longo desse percurso natural de envolvimento intrínseco com a Arte. A cria-

ção artística é marcada por sua dinamicidade que nos põe, portanto, em con-

tato com um ambiente que se caracteriza pela flexibilidade, não fixidez, mobili-

dade e plasticidade. Uma memória criadora em ação que também deve ser 

vista nessa perspectiva da mobilidade: não como um local de armazenamento 

de informações, mas um processo dinâmico que se modifica com o tempo.  

Esse dinamismo, em parte, admite um caráter inacabado das obras, uma vez 

que, encontram-se em constante transformação. Segundo Cecília Salles, este 

processo não é finito, ele é movimento constante e se renova sempre que as-

sim o quiser: 
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Pensar em criação como processo, já implica movimento e continuidade: 

um tempo contínuo e permanente com rumos vagos. A criação é, sob 

esse ponto de vista, um projeto que está sempre em estado de constru-

ção, suprindo as necessidades e os desejos do artista, sempre em reno-

vação. (SALLES, 2008, p. 57) 

 

Experiência estética e Estética da experiência 

Convém aqui um esclarecimento terminológico e, para isto, amparamo-nos nas 

distinções que nos oferece a pesquisa de Étienne Gilson. À luz desta, propo-

mos, primeiramente, a distinção entre “filosofia da arte” e “estética”. A primeira 

se volta àquele que produz deliberadamente um produto que tem por fim único 

o belo (em oposição a um produto útil, como seriam as máquinas, navios, avi-

ões, utensílios domésticos etc.); isto é, se volta às condições necessárias à fac-

ticidade para que, por seu meio, aquilo que desta provém possa exprimir o 

belo2 – p. ex. a inteireza ou perfeição (integritas vel perfectio), a forma, essên-

cia ou ideia, a harmonia (harmonia), o brilho (claritas). Ao passo em que a filo-

sofia da arte se volta à extensão do artista; a estética, por sua vez, se volta à 

extensão daquele que percebe o belo no produto artístico já feito, pois à esté-

tica corresponde precisamente “a filosofia do conjunto de experiências em que 

apreendemos a beleza”, isto é, em suma, às condições de possibilidade de ex-

perienciar o belo. 

Para experienciar o belo é requerido como atributo a percepção. Nossos corpos, 

mediante a sensibilidade que lhes diz respeito, percebem. Logo, assim como, no 

dizer de Gramsci, “todos os homens são ‘filósofos’, definindo os limites e as ca-

racterísticas desta ‘filosofia espontânea’ peculiar a ‘todo o mundo’”, pode-se dizer 

que todos os homens possuem algo de “estetas”, também definindo os limites e 

as características desta “estética espontânea” peculiar a “todos”. A consciência 

desta experiência “estética” espontânea é chamada – e para isto retomando as 

distinções de Gilson – admiração, isto é, o ato ou o efeito de admirar. Acerca 

deste termo, Gilson escreve: “A palavra admirar significa ‘voltar o olhar na dire-

ção de’; admiração é a reação espontânea do homem, sensibilidade e inteligên-

cia, à apreensão de todo objeto cuja apreensão agrada por si mesma”. 

Com efeito, chamamos, em suma, de “experiência estética” o objeto da disci-

plina filosófica sobre a apreensão do belo, e de “admiração” a experiência “es-

tética” espontânea, isto é, a sensação que pode ser confundida com a experi-

ência estética, mas que se produz sem as mediações e apercepções das con-

dições de apreensibilidade do belo, do que decorre tal experiência ser produ-

zida tanto por uma obra de arte quanto causada mesmo pela natureza3. 

 
2 GILSON, Étienne. Introdução às artes do belo: o que é filosofar sobre a arte? Tradução de Érico Nogueira. São 

Paulo: É Realizações, 2010, p. 28-41. 

3 A passagem completa a que nos referimos é a seguinte: “É preciso destruir o preconceito, muito difundido, de 

que a filosofia é algo muito difícil pelo fato de ser a atividade intelectual própria de uma determinada categoria de 
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É bem verdade que podemos pensar que esta experiência estética ocorre por 

arrebatamento, ou seja, que atropela o sujeito e o desloca radicalmente do 

campo de racionalidade que o circunscrevia. Ou seja, de modo que pensar na 

experiência estética seja involuntário, que pegue o sujeito de supetão, no 

susto. Mas, antes, me importa tomar em questão a experiência intencional, 

aquela para o qual o sujeito se dispõe. O mundo cultural e artístico é constitu-

ído com formas de racionalidade próprias que implicam formas de rigor especí-

ficas. Essas formas de racionalidade e rigor, por sua vez, só podem ser experi-

mentadas quando se tem alguma competência para saber ler, ouvir, vivê-las. 

Saber operar minimamente com as diferentes linguagens é uma condição de 

possibilidade da experiência rigorosa. E, nesse sentido, a formação para a ex-

periência estética passa pela ampliação da capacidade perceptiva, pela dota-

ção de uma certa competência nas diferentes linguagens que permitam, justa-

mente pela familiarização que se produz, uma suspensão dos juízos explicati-

vos, abrindo espaço para a fruição e a experiência desinteressada, para a 

abertura aos efeitos que o objeto ou o acontecimento podem produzir.  

Se me atenho ao impulso de decifração ou entendimento do objeto ou do acon-

tecimento, torno a cair na armadilha de tentar dominá-los sob uma certa forma 

de racionalidade, impedindo-me de sentir os efeitos que esteticamente podem 

produzir. Da mesma forma, se me entrego "livremente" à experiência, também 

resvalo para o espontaneísmo catártico e leviano que resultam da frequente 

falta de rigor. A produção de sentidos que caracteriza a experiência estética é 

efeito do entrelaçamento, do arranjamento que o sujeito faz com o objeto ou o 

acontecimento de maneira rigorosa, ou seja, levadas em consideração as pos-

sibilidades de compreensão que a experiência torna viável.  

A formação do sujeito fruidor consiste em explorar diferentes maneiras de com-

preender a experiência estética, possibilitando uma abertura à diversidade de 

sentidos do mundo (ou seja, de formas de sentir a realidade), assim, com esta 

bagagem cultural, acervo visual e sinestésico, o sujeito fruidor passa a construir 

sua estética da experiência, tamanho os desdobramentos que suas experiên-

cias estéticas ganham forma e produzem um conjunto de saberes agrupados 

de acordo com a estética das experiências vivenciadas. 

 

 

 
cientistas especializados ou de filósofos profissionais e sistemáticos. É preciso, portanto, demonstrar preliminar-

mente que todos os homens são ‘filósofos’, definindo os limites e as características desta ‘filosofia espontânea’, 

peculiar a ‘todo o mundo’, isto é, da filosofia que está contida: 1) na própria linguagem, que é um conjunto de no-

ções e de conceitos determinados e não, simplesmente, de palavras gramaticalmente vazias de conteúdo; 2) no 

senso comum e no bom senso; 3) na religião popular e, consequentemente, em todo o sistema de crenças, su-

perstições, opiniões, modos de ver e de agir que se manifestam naquilo que geralmente se conhece por ‘folclore’” 

(GRAMSCI, Antonio. Concepção Dialética da História. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Civi-

lização Brasileira, 1978, p. 11). 
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Aproximações e deslocamentos entre o pictórico e o fotográfico 

O que torna as primeiras fotografias tão incomparáveis talvez seja isto: 

elas representam a primeira imagem do encontro entre a máquina e o ho-

mem. [...] Depois de mergulharmos suficientemente fundo em imagens as-

sim, percebemos que também aqui os extremos se tocam: a técnica mais 

exata pode dar às suas criações um valor mágico que um quadro nunca 

mais terá para nós”. (BENJAMIN, 1996, p. 167) 

Muitas das pesquisas teóricas e históricas que abordaram a fotografia partem 

de uma hipótese similar e evolucionista: a representação mimética da realidade 

– função cardeal da Pintura até o século XIX – culmina na eventual invenção 

de outro gênero, a Fotografia. A invenção da fotografia apresenta-se, assim, 

como o ponto culminante de um processo histórico e cultural relacionado com a 

representação realista. O problema desse tipo de argumentação é a redução 

da complexidade de valores e funções das imagens à mera questão de sua ve-

rossimilhança e veracidade. Esse tipo de explicações sobre o meio fotográfico 

provocou o surgimento de teorias como as de Boris Kossoy ou Joan Fontcu-

berta, que se centram no desmascaramento da outra possibilidade da lingua-

gem fotográfica, a saber, a do potencial de “engano” da imagem realista4. O 

problema desse tipo de raciocínio para explicar a essência dos meios é que ele 

tende a produzir argumentos como a já comum percepção de que as imagens 

digitais são uma evolução lógica da tecnologia fotográfica. É imprescindível, 

portanto, separar o processo tecnológico dos meios que o definem. Isso per-

mite reconsiderar sua história à luz das múltiplas funções possíveis de suas lin-

guagens, e não das aparentes “qualidades” atribuídas à sua tecnologia. 

Na contemporaneidade as imagens fotográficas são encaradas mais como o 

fruto de uma construção do que como cópia fiel da “realidade”. A liberdade poé-

tica que passou a explorar este meio possibilita que o padrão natural seja alte-

rado, reorganizado, surgindo cenas surreais, oníricas, fictícias. 

A revolução provocada pela fotografia nos meios visuais bidimensionais deu-se 

pela rapidez e fidelidade com que capturava o modelo, atingindo, diretamente, 

os pintores de ofício que observaram sua antiga clientela seguir as tendências 

modernas, encomendando seus retratos aos fotógrafos. 

Ao invés de marcar o fim da produção pictórica, a fotografia alargou as possibi-

lidades de os artistas criarem. Podendo abandonar a representação, estes par-

tem para pesquisas de caráter simbólico e estrutural, assumindo o quadro 

como plano e abandonando a função mimética à qual a arte, especialmente a 

pintura, estava subordinada. A arte adere à metalinguagem e passa a discutir 

seus próprios meios. 

 
4Joan Fontcuberta, El beso de Judas. Fotografía y verdad, 5. ed., Barcelona, Gustavo Gili, 2004, e Boris Kossoy, 

Realidades e ficções na trama fotográfica, 3. ed., São Paulo, Ateliê Editorial, 2002.  
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A renúncia à ideia de representação concluía, pois, o processo de secula-

rização que [...] tinha principiado com a cultura do iluminismo: o que ex-

plica que o fim da representação assinale também o fim da arte sacra ou 

religiosa e o início de uma arte que, negando-se qualquer saída transcen-

dente, visa realizar-se inteiramente no horizonte mundano e assumir fina-

lidades sociais concretas (ARGAN, 1988, p. 109). 

O problema da relação entre pintura e fotografia se concretiza quanto aos dife-

rentes significados e valores das imagens produzidas pela arte e pela fotogra-

fia, o grande processo técnico da máquina influencia profundamente o direcio-

namento da pintura e o desenvolvimento das correntes artísticas posteriores ao 

seu advento.  

A fotografia deu aos pintores a experiência de uma imagem destituída de 

traços lineares, formada apenas por manchas claras e escuras; a fotogra-

fia, portanto, estaria na origem da pintura “de manchas”, isto é, de toda a 

pintura de orientação realista do século XIX. (ARGAN, 1992, p. 79) 

Tal mudança de postura aponta para uma nova maneira de se pensar as práti-

cas artísticas e os modos de existência da imagem. Segundo o artista francês, 

Marcel Duchamp (1887-1968), o norte-americano Man Ray teve participação 

determinante nesta transição, foi uma proeza de Man Ray tratar a câmera 

como tratava o pincel: “um mero instrumento a serviço da mente”. Juntos, am-

bos foram criadores do grupo dadaísta em Nova York revolucionando o modo 

de se pensar e fazer arte. Segundo Flusser, para entender a fotografia não faz 

sentido questionar-se sobre sua relação com aquele objeto a ser fotografado, 

mas o interesse passa a estar na sua dimensão de presença, no vetor simbó-

lico imbricado em sua materialidade e volume, na nossa relação com o outro e 

a partir da qual é possível transgredir5. 

 

Man Ray e a fotografia expandida 

“Pinto o que não posso fotografar; fotografo o que não posso pintar” 6. A pin-

tura, segundo Man Ray, servia para fixar as imagens da realidade consciente. 

A fotografia, por sua vez, era o modo de expressão do fantástico. 

Man Ray havia percebido o papel intermediário da fotografia entre arte e vida. 

Ao longo de toda sua carreira, ele nunca duvidou do potencial desse veículo, 

que servia simultaneamente ao documento e à obra de arte, à ciência e à me-

táfora, à realidade e à fantasia. Ele considerava a fotografia uma fonte de expe-

rimentos e soube adaptá-la à vanguarda artística de sua época. Foi surreal an-

tes de todos, e continuou sendo até o fim. 

 
5 FLUSSER, Vilém. Filosofia da Caixa Preta. Ensaios para uma futura filosofia da fotografia. São Paulo: 

HUCITEC, 1985, p; 30-33. 

6 MAN RAY, textos publicados e inéditos, 1988, Man Ray Trust/ADAGP, Paris/ARS, EUA. 
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O que ele quer é, num certo sentido, “desprogramar” a técnica, distorcer 

as suas funções simbólicas, obrigando-as a funcionar fora de seus parâ-

metros conhecidos e a explicitar os seus mecanismos de controle e sedu-

ção. (MACHADO, 2007, p. 22) 

 

 

Fig. 2 – Man Ray, A marquesa Cassati, 1922. 

(Fonte: https://focusfoto.com.br/man-ray-em-paris/) 

 

Curiosamente, a corrente artística surrealista não se esgotou, e sim se mistu-

rou a outros estilos para se adaptar à passagem do tempo e dos gostos. Daí as 

imagens de Man Ray serem tão espantosas; elas parecem ter acabado de vir à 

luz, mas além e mais profundo é o fato que suas imagens proclamam liber-

dade. 

Nas fotografias de Man Ray que descrevem as mulheres, estas tomam forma 

sob uma luz exótica, a tradução da feminilidade era menos uma questão de es-

sência do que de formalidade. Fotografadas pela atração visual, o drapejado 

das roupas ou a graciosidade dos corpos, as mulheres mostram-se eventual-

mente fragmentadas – rostos, mãos e bustos isolados parecem flutuar no en-

quadramento da fotografia.  
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Man Ray, ao excluir a máquina na construção de suas rayografias (fotogra-

mas)7 está indo além da subversão funcional do aparato tecnológico; o artista 

encontra soluções para insurgir opondo-se a “automação estúpida, Já a foto-

grafia feita com a técnica do light painting, consiste em modificar o contra a ro-

botização da consciência e da sensibilidade” nas palavras de Flusser. 

mecanismo do obturador da câmera para obter um fulminante processo de de-

sintegração das figuras, resultante da anotação do tempo no quadro fotográ-

fico, ou seja, não há mais o “congelamento” de um instante, mas o prolonga-

mento do tempo de exposição para que instantes sejam capturados, diversos 

deles. Ao utilizar uma fonte de luz (que pode ser uma lanterna, ou até mesmo 

uma lâmpada) todo o registro manual realizado em frente à máquina com a 

fonte luminosa será capturado, criando grafismos inusitados suspensos no ar. 

Neste contexto, “os aparatos técnicos de mediação acabam por ampliar as po-

tencialidades presentes na nossa experiência concreta do mundo”, segundo 

Cesar Baio. 

O trabalho do artista consiste, num certo sentido, em “enganar” a máquina 

introduzindo nela elementos não previstos e para os quais ela não está 

programada. Caberia, portanto, ao artista restabelecer a questão da liber-

dade num contexto de totalitarismo dos aparelhos, resistindo contra os 

determinismos das máquinas e driblando os seus automatismos com 

achados de transgressão. (apud MACHADO, 2001, p. 36) 

O princípio de pintura com a luz se mantém o mesmo desde 1889, quando 

Étienne- Jules Marey e Georges Demeny registraram pela primeira vez o rastro 

de luz do movimento de uma de suas assistentes com o uso de lâmpadas in-

candescentes presas às suas articulações (Fig. 3); a pesquisa em  si permeava 

outro lugar dentro da fotografia, seu viés era claramente científico, voltado à 

patologia dos movimentos que o corpo humano e de animais eram capazes de 

gerar, não havendo, assim, intenção artística. Apenas em 1930 adiante, artistas 

já consagrados no mundo das artes apropriaram-se do dispositivo, a priori, de 

forma experimental e despretensiosa sem desdobramentos significativos em 

seus trabalhos artísticos, como é o caso de Pablo Picasso (Fig.4), talvez por 

falta de um aprofundamento no estudo da técnica que visasse à ressignificação 

da mesma e a construção identitária do que poderia vir a ser um movimento ar-

tístico de light painters. 

 

 

 
7 Fotogramas são imagens realizadas sem a utilização da câmera fotográfica, por contato direto de um objeto ou 

material translúcido com uma superfície fotossensível exposta à uma fonte de luz. 
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Fig. 3 - Étienne- Jules Marey e Georges Demeny, Pathological walk from in front, made visible by incandescent 

bulbs fixed to the joints,1889. Archives of the Collège de France. 

 

 

 

Fig. 4 - Pablo Picasso, s/t. 1949. Light Painting. Acervo: Revista Life. 
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Nos anos 30, a inovação mais importante de Man Ray foi a solarização8. Mais 

um fruto de acidente calculado do que invenção, a introdução da luz durante o 

processo de revelação abriu-lhe novas perspectivas. O halo luminoso da solari-

zação sublinhava de maneira expressiva o contorno dos rostos e das silhuetas.  

Trata-se, de fato, de uma perversão no procedimento fotográfico. No lugar de 

uma imagem da natureza mecanicamente produzida, o artista mostra-nos uma 

imagem de acessórios mecânicos naturalmente produzida (o objeto tradicional 

do fotógrafo), que recorre exclusivamente à luz e em que predominam formas 

misteriosas de ferramentas, molas e engrenagens e até mesmo corpos antro-

pomórficos, retratos ilusionistas que desabonam a veracidade da imagem foto-

gráfica como um acordo tácito com o mundo real.  

 

Experiência Autoral 

As técnicas fotográficas descobertas, muitas vezes, ao serendipismo fazem 

parte do contexto imagético em que se insere minhas experiências fotográficas. 

A pesquisa imagética vem de encontro com artistas como Edward Weston, Pi-

casso e Man Ray, que ora transgridem o funcionamento premeditado das má-

quinas, ora convergem na desprogramação das máquinas, nos ensinando a 

enxergar com olhos fotográficos aquilo que nos é cotidiano e banal, redefinindo 

o status quo da imagem. 

No tríptico fotográfico realizado para o relato do processo artístico (Fig. 5), a 

técnica do light painting é empregada de maneira a permitir a captação de um 

rastro luminoso em um ambiente escuro (meu quarto), movendo-se uma fonte 

de luz (lanterna) enquanto a câmera fotográfica fixa e pré-programada (ajustes 

de velocidade do obturador e ISO) faz seu trabalho.  

A luz se transforma em ferramenta manipulável, podendo ser usada como um 

lápis para desenhar ou escrever enquanto se capta o movimento do meu corpo 

no espaço, criando imagens atemporais e sobrepostas. Tal técnica possibilita a 

expansão da criatividade produtiva, permitindo a apropriação dos conhecimen-

tos técnicos fotográficos de uma maneira singular, sem a necessidade de edi-

ções digitais posteriores. A imagem é clicada e finalizada no próprio ato foto-

gráfico, sem adição ou subtração de elementos por meio de softwares de trata-

mento de imagem.  

A ideia do tríptico surgiu durante meu distanciamento social imposto pelo Go-

verno do Estado de São Paulo devido à pandemia do COVID-19 (o novo 

 
8 A solarização é um efeito lumínico criado no laboratório fotográfico, ou seja, pós-fotográfico. Consiste na inter-

rupção do processo de revelação de uma imagem, durante a qual se expõe a fotografia semirrevelada à luz, pros-

seguindo depois o processamento normal da imagem, completando-se o tempo de revelador, seguindo-se o ba-

nho de paragem, o fixador e a lavagem final. Esta interrupção da revelação com exposição à luz é muito curta, na 

ordem dos décimos de segundo. 
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corona vírus). Esta técnica fotográfica permitiu que meu quarto se tornasse um 

grande estúdio fotográfico, apto para receber, todas as noites, infindáveis tenta-

tivas com acertos e muitos erros nas configurações e desprogramações da câ-

mera fotográfica. Junto ao isolamento, surgiram diversos questionamentos so-

bre os caminhos tomados pelos nossos representantes políticos e um acompa-

nhamento assíduo nas relações diplomáticas com outros países, assim como 

nas relações interpessoais cada vez mais necessitadas de atenção e respiro, 

de um real distanciamento para reflexão e posteriormente, podermos pensar 

em ações que nos despertem deste permanente estado de alerta e nos deem a 

chance de mudarmos a vibração do nosso planeta. 

Busquei pesquisar a questão do feminino nas fotografias, a imagem do sa-

grado, das curvas sinuosas, dos corpos expostos como mercadoria, da nudez 

velada, da sensualidade revelada, das taxas de feminicídio, tantas imagens e 

personagens que perpassam essa mulher, do mimetismo encontrado na natu-

reza fotografada sob outro ângulo no olhar de Edward Weston, assim como 

tantos outros olhares de artistas-fotógrafos que já exploraram ad infinitum a ex-

posição do corpo feminino. 

Este sufocamento, esgotamento e isolamento presente nestes dias (mais do 

que nunca), me aproximou das questões referentes à relação intrapessoal que 

vinha tendo e que toda a conjuntura mundial tem me alertado para fazer do 

meu corpo, meu abrigo, minha morada, minha armadura e minha arte.   

Concluo este relato alicerçada pelas palavras de Cecília Salles acerca da cria-

ção como um processo contínuo e permanente, contemporâneo e vigente, em 

alerta, de corpo presente. Sempre em  renovação.    

É preciso se desvencilhar daquilo dito como imutável e permanecer em estado 

de constante transformação. 
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Fig. 5 - Isabela Vida Moreno, Sinestesia anestésica, 

anestesia sinestésica, março 2020.  

light painting. Arquivo pessoal. 
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Dar um nome a uma obra é sempre uma tarefa delicada, porque um nome 

guia, tem uma função de dar sentido, norte, seja confundindo, explicitando ou 

tentando alcançar um espaço não tautológico da obra. Mas, ao mesmo tempo, 

o nome restringe. Delimita. Navios Negreiros (2020, Fig. 1) é um grande 

trabalho fotográfico que assume diferentes plataformas. O nome surgiu depois 

da vontade, do impulso de pesquisar e de criar. A câmera fotográfica e o fazer 

de uma imagem técnica (ou a criação a partir de uma imagem técnica), de 

certa forma, se relacionam com o ato de nomear. Há, nas duas tarefas, um 

campo de possibilidades infinitas e finitas ao mesmo tempo. É um guia 

restritivo.  

 

 
1  Artista visual, fotógrafo e videomaker. Mestre e Doutorando em Poéticas Interdisciplinares pelo Programa de 

Pós-graduação em Artes Visuais da UFRJ, orientado pelos professores Irene Peixoto e Celso Pereira Guimarães. 

Tem particular interesse pela interface imagem-tempo-utopia e nas suas explorações foto-imagéticas, sensoriais 

e táteis. E-mail: mrtnsvitor@gmail.com 
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Fig. 1 - Vítor Martins, Navios Negreiro#16, fotografia, 60x40cm, autoria própria. 

 

Há algo dito, mostrado, porque absorve do mundo, porque retira algo dele. 

Ainda que se deseje criar novas paisagens, novas visões, o referente sempre 

adere (BARTHES, 1984), há algo que fica, independentemente da vontade do 

programador, do fotógrafo ou da fotógrafa. As imagens surgiram da vontade 

vulcânica, de um impulso de vida e de arte, de adentrar o aparelho, de fantasiar 

dentro da sua mágica, de marcar dentro do espaço de rompimento, de 

transmutar paisagens, de adentrar os oceanos da câmera. Borrar o espelho 

para criar leques e possibilidades de navegação. O nome completa e restringe 

essas navegações, acrescentando o elemento imaginário histórico de um 

momento de luta, dor e sangue.  

A teórica bell hooks (2018), ao falar sobre o poder da linguagem, imagina o 

terror vivido por africanos a bordo dos navios negreiros principalmente por não 

entenderem a língua do colonizador (p. 858-859), por isso a necessidade de 

buscar novas paisagens, novos sentidos. É onde, na criação do trabalho 

fotográfico, o nome tomou forma. Delimitou as imagens em negro e branco, 

mas também deu a elas um norte. Não são apenas manchas em um papel, 

mas campos exploratórios de dor com uma forte carga simbólica da 

escravidão. Partem de uma vontade, de um aperto no peito do artista que tenta 

buscar imagens deslocadas, com mais objeções entre a câmera e o mundo, 

fantasiando no nebuloso. Ao dar o nome, essa denominação vai para o mundo 

e volta para o artista.  

Navios Negreiros é diáspora, estética e tecnicamente. São imagens em negro 

& branco, sem definição aparente, com mais objeções entre o início e o fim do 

sistema fotográfico (por “sistema”, entenderemos aqui a confecção da imagem, 

passando desde a mente/olho até a imagem “pronta”, exposta para outros 
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olhares). É uma forma de adentrar a câmera. Percorrer sua escuridão. Tange 

na abertura da fotografia à abstração. No devir de luz, no âmago de ser 

imagem. É um desejo diásporo de sair dos olhos, de navegar outros mares, de 

quase sair do papel – e o “quase” é importante. A quase imagem é importante 

por ainda não ser, não necessariamente por uma idealização de movimento, 

um inconformismo entre suas bordas, mas por abrir a possibilidade de ser 

diferente.  

Ser diáspora, se entender enquanto viajante, se ver dentro do navio negreiro é 

também uma quebra da lógica tecno-representacional, é esvaecer as 

referências concretas do mundo. É na objeção entre lente-mundo do sistema 

fotográfico que vive a vontade de fazer e ser diferente. Se não chegar ao ápice 

de uma nova linguagem, como bell hooks propõe, ao menos tatear e se 

entregar ao desconhecido. Abrir o leque e fugir da representação exática. 

Catedrática. Única.  

Se a fotografia é algo que nunca se torna a coisa em si, viver na navegação 

abstrata é assumir a descortinação. Devolver a ilusão a imagem. Ou, como 

pergunta Murad (2008): “não seria a criação de miragens luminosas a razão 

ontológica que move a fotografia?” (p. 68) 

Navio Negreiros é miragem luminosa de um horizonte que escapa. Evoca a 

lembrança de sangue do passado histórico pelo nome, mas tenta, nas suas 

instâncias de luz, abrir ao além, às possibilidades de novas navegações, de 

reimaginar novas terras a encontrar. De um futuro que não veio, e que talvez 

nunca venha, mas que é necessário olhar, abrir. Nas suas abstrações de luz 

vivem inquietações do agora. Não de criar uma nova poética, ou um novo 

mundo, mas de entrar na câmera, navegar nas tintas preto e branca marcadas 

no papel, mas tentar descobrir mais, dar possibilidades para os olhos, para 

novas paisagens ao privilegiar o minimal da imagem. (MURAD, p. 69)  

Os suspiros de exílio evocam também a técnica. Há um movimento de “volta” 

na construção plástica do trabalho. As imagens são positivações do negativo. 

Foram retiradas em alto grau de contraste de ambientes sem definição 

aparente. Os negativos são revelados, mas a ampliação, a finalização da 

imagem, é invertida novamente. Os negativos são expostos. Esse ato, que a 

princípio se posta como uma escolha estética, contribuiu plasticamente para a 

“miragem de luz”, escancara o desejo de ser imagem, mas é também um 

convite as entranhas do aparelho, uma ruptura, um hackeamento, da 

idealização do sistema fotográfico. Em conjunto com a evocação do nome, 

deseja (dentro da ruptura do vulcão da escuridão do aparelho) simplesmente 

criação, brechas, possibilidades e novos mares. Não apenas alcançar o 

inalcançável, mas dilatar visibilidades.  

Hackear (ou a tentativa de criar possibilidades dentro do sistema dado) não 

pode ser considerado como algo abruptamente fora do padrão de 

funcionamento. Tomamos, aqui, o sistema como algo de início e fim, uma 
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corrente que ascende na mente e chega até a foto/obra, passando por uma 

câmera escura, um aparelho menos ou mais mágico, mas que captura e 

transforma o mundo em imagem. O trabalho em si não quebra o 

funcionamento, e nem quer fazê-lo. Não quer deixar de ser imagem, deixar de 

ser fotografia.  

Ser é importante, mas visto de outros olhos. Ao revirar, convidar ao escuro, 

ampliar o negativo, buscar novas imagens, não se põe abaixo o sistema 

fotográfico, não se quer viver sem a câmera nem se quer aludir uma existência 

fora dela, mas sim abrir o leque das suas possibilidades, dos seus erros. Uma 

ode à sensibilidade do filme, do papel, de mostrar as rachaduras.  

Ainda que tematicamente diferente, o trabalho de Eustáquio Neves (Fig. 2) 

também transita nessa dilatação da imagem. Catalogado muitas vezes como 

um artista pós-fotográfico, ou de “fotografia expandida”, Neves se utiliza da 

intervenção no processo, do manuseio, da maleabilidade, também colocando 

interposições entre a objetiva e o mundo, arranhando o sistema fotográfico, 

trabalhando muitas vezes com viragens fotográficas, raspagens, pigmentações. 

Eustáquio é colocado como uma figura que desvia determinadas linguagens, 

rompendo com o esperado da fotografia, muitas vezes pela abordagem da 

herança da escravidão, pela representação e abordagem material de cenas, 

memórias e corpos negros.  

  

 
Fig. 2 - Eustáquio Neves, Fotografia.  

(Fonte: https://paratyemfoco.wixsite.com/paratyemfoco/eustaquio-neves-1) 
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No entanto, é interessante pensar que, temática e representação à parte, as 

obras fotográficas de Neves rompem não apenas pelo que mostram através de 

corpos negros à frente da lente, mas também pelo olhar de trás, de quem cerra 

o dedo para realizar a imagem (e de quem adentra o sistema arranhando o 

processo).   

Há uma série de fatores que também compõe uma contra hegemonia, um olhar 

acrônico, uma “contra-memória” dentro do trabalho de Eustáquio Neves que 

boa parte das análises são subalternas ao tema, ao presente, ao (quase) 

explícito. Há muito nas arestas, nos escuros das suas imagens que conversam 

com os processos plásticos a que ele submete suas criações. Não é uma 

imagem desviante apenas pelo que se apresenta aos olhos, mas também por 

ser de um fotógrafo que passe por isso, pelos apagamentos e ranhuras da 

História.  

Segundo o artista e pensador nigeriano Olu Oguibe (The Visual Culture 

Reader, 2002), fotografias satisfazem um desejo de fidelidade em que o 

resultado (a imagem pronta) é, dentro de uma perspectiva eurocentrista, uma 

mecanização, um processo desprovido da intervenção humana. Dessa forma, 

se torna necessário um olhar e uma prática desenraizada, em que a poética de 

um fazedor de imagens se potencializa, na inclinação da subjetividade, 

deslocando a importância do produto para o processo, para o fazer. 

A “contra-memória” do dispositivo, portanto, agiria em uma intromissão dentro 

do sistema fotográfico. Um convite ao escuro. Ao coração da caixa-preta. Na 

jornada de imagem como objeto a ser manuseado. Navios Negreiros e a 

poética de Eustáquio se intersecionam na maleabilidade fotográfica, na 

capacidade do artista de transformar a foto além do resultado já esperado da 

memória de luz direta da câmera, atravessando a correnteza dos olhos, se 

intrometendo entre o mundo e a lente. Saindo da certeza da fidedignidade para 

buscar se ancorar em novos portos, em novas imagens. 

Fotografia, em seu significado enquanto palavra, é a escrita com a Luz. 

Entretanto, interpretando Flusser (2002, 1998) e Fontcuberta (1998), a relação 

entre artista (fotógrafo) e câmera (meio) é o cerne e a escrita da imagem. 

Fotografia também é câmera-aparelho. Os atos, intervalos e disputas entre 

essa relação, de forma orgânica ou dolorosa, propõem ação, posição, 

proposição, exploração. “Fotografia não se trabalha, se age”. (GUIMARÃES, 

2008, p. 7) 

Fontcuberta propõe, a partir das suas próprias experimentações artísticas, uma 

fotografia de contravisión (1998, p. 184). A prática é a ação que se aproveita do 

já esperado para quebrar a rotina do seguro e se banhar nas incertezas e nos 

incômodos das imagens, evidenciando a maleabilidade e desafiando olhares 

acomodados. 

Assim, a imagem não seria mais um registro de veracidade, mas uma 

demonstração de suspeita. (FONTCUBERTA, 1998, p. 179) Há um artista 
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desconhecido na pretensão da verdade fotográfica, um olhar enclausurado. A 

“contravisão” de Fontcuberta vai contra toda uma ordem visual baseada nas 

evidências. É um hacker atacando as defesas do sistema, algo que perverte o 

princípio da realidade da imagem, a subversão dos inconscientes tecnológicos, 

do estado ontológico da imagem e da contravenção da liberdade mascarada 

pelas miragens da sociedade tecnocrática. Quando o real se funde com a 

ficção, se produz realidade. (FONTCUBERTA, 1998, p. 184-185) Se produz e 

não só “reproduz” imagem.  

A criação imagética, portanto, pode ser absorvida em outro aspecto, no campo 

imaginal. Ainda que a luz seja central, o processo imaginal perpassa ação e 

dispositivo fotográfico. O galaxial de Navios Negreiros busca imagens nesse 

espaço, nesse escuro. Assim como no trabalho de Eustáquio, a luz é um 

componente, mas a função central espectral da imagem a ser alcançada, 

realizada, é a mão, a maleabilidade, o desvio.  

Não significa, no entanto, projetar na função imaginal que se encarrega 

propositivamente de um fazer artístico-fotográfico de intervenção no processo 

(a maleabilidade fotográfica como proposta neste caso) como o único desvio 

possível. Há várias formas de se desviar, inclusive seguindo a trajetória de 

sempre. O desvio já faz parte do sistema: sair de uma técnica esperada, de um 

resultado aludido, não significa revolução.  

Nem mesmo esse desvio pode ser colocado como uma quebra total com as 

estruturas do sistema. Nem Navios Negreiros, nem Eustáquio Neves querem 

se ver completamente livres da imagem e do processo de ser, sim, foto. O 

início e o fim são os mesmos de todo processo fotográfico mais ou menos 

liberto, mais ou menos revolucionário. Começa na mente/olho/vontade/faísca e 

termina em imagem feita, “apresentável”.  

O desvio não compõe a quebra, a perda das funções vitais do aparelho. Se 

fotografia é câmera, o fotógrafo/artista (desviante ou não) vive dela (ou com 

ela). A grande importância da ação, da contravisión, do desvio, da 

maleabilidade, é a agitação, o despertar de novos tremores. Centralizar a 

maleabilidade não rompe e nem quer romper com o sistema fotográfico, mas 

escancara que existe muito a ser feito ali, no espaço escuro-imaginal entre olho 

e mundo, entre mente e imagem. Muitos pontos de acesso ainda não 

completamente explorados entre o “início” e o “fim” de uma imagem. 

Tampouco podemos acreditar em um caráter superior de desvio nas imagens 

de Neves por ser um fotógrafo fruto da diáspora, mas alguém que, ao trajar a 

câmera, ao tentar interposições plásticas entre olho e imagem (entre “inicio” e 

“fim”) busca uma outra localidade, outros mares e outros pontos de vista. Não 

só pelo que mostra, mas por ser um fotógrafo negro oferece simplesmente um 

outro olhar. E é isso que também bifurca em Navios Negreiros. Não a 

necessidade da representação direta, mas alcançar outros pontos de luz e 

escuridão dentro da nebulosidade das imagens mais abstratas falando a partir 
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do ponto de vista de fotógrafo também da diáspora, ainda que não a 

referenciando diretamente aos olhos.  

A fotografia, que em sua raiz surgia como um desejo de fim da subjetividade, 

de um entendimento e uma clareza do mundo, de uma tecnicidade e um 

automatismo da imagem, removendo o humano da equação, aos poucos foi 

perdendo essa falácia, sendo cada vez mais introjetada de ação e performance 

humana até o ponto em que o “processo fotográfico é um desejo do artista”. 

(OGUIBE, 2002, p. 573) No entanto, o contrário também é válido, se há o 

desejo do artista de se intrometer na objetividade e na mecanicidade do 

processo, a objetividade do sistema fotográfico também se intromete no desejo 

do artista. (OGUIBE, 2002) 

Ainda assim, o elemento primário do processo não é o mecânico, mas o agente 

humano. (OGUIBE, 2002, p. 581) Em uma perspectiva mais centrada na 

imagem enquanto coisa (objeto não fidedigno, com partes não calculáveis de 

objetividades e subjetividades) em que o sistema (a mágica de se fazer uma 

imagem, o navegar no escuro do aparelho) e o ser (um olhar desviante) tomam 

importância não exclui a mão, a maleabilidade, muito pelo contrário: dá ainda 

mais vazão por ressaltar o simples aspecto de ser imagem. 

Uma fotografia de Jim Chuchu (Fig. 3), fotógrafo e vídeo artista queniano, me 

chama bastante a atenção. Nela, um homem negro centralizado dispara uma 

espécie de raios pelos olhos. A fotografia aparentemente sofreu interferência 

depois da sua captura. Se transformou de um retrato em quase uma divindade. 

Há, ali, claramente a mão de Chuchu, que retransforma a representação. A 

imagem não é interessante apenas pela sua técnica, mas por ser, ao seu 

próprio modo, um convite ao escuro.  

 

 

Fig. 3 - Jim Chuchu, Pagans (2014), fotografia 

(Fonte: http://www.jimchuchu.com/pagans-2014, site do artista) 

http://www.jimchuchu.com/pagans-2014
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Parafraseando Christopher Pinney em Seven theses on photography (2012), a 

fotografia é selada com mais informações que o fotógrafo pode controlar, e é 

nessa borbulha, nessa faísca, que a torna sempre relevante para os olhos 

futuros. O filtro fotográfico é sempre incompleto. Por mais que o fotógrafo o 

rearranje, o que está diante da câmera sempre se intromete. (PINNEY, 2012, p. 

150) Assim, ganha mais corpo o olhar desviado de quem realmente se entrega 

à beleza de enxergar de olhos fechados, de se entregar ao que está à frente da 

objetiva e de pensar nos universos imagéticos lúmicos no instante da abertura 

do diafragma, o se entregar ao escuro. Para Pinney, a fotografia não é 

simplesmente uma representação de algo ou uma zona controlada, ela é 

perturbadora. (PINNEY, 2012, p. 151) O que transita, perturba. Ela incomoda 

quem a vê, como a fotografia de Chuchu.  

 

 

Fig. 4 - Vítor Martins, Navios Negreiro#25, fotografia, 60x40cm, autoria própria. 
 

 

A imagem é o veneno e a cura. Pinney distingue Fotografia de fotografias. A 

Fotografia é o desenvolvimento histórico do aparato, de daguerreótipos até 

câmeras modernas. Na Índia, seu principal objeto de estudo, a fotografia 

sempre foi vista como uma cura, mas, com o passar dos anos, virou maldição, 

veneno. Em Pinney, o fascínio da cura do objeto foi corrompido pela visão do 

colonizador, que forjava provas para oprimir os indianos a partir da imagem. 

Essa transformação da fotografia não é uma distorção, ou fragmentação de 

fotografias incompatíveis, mas um conjunto de potências que está latente na 

própria fotografia. (PINNEY, 2012, p. 154-155) Há uma natureza mutável, 

maleável nelas. É nisso que tanto Chuchu quanto Neves e Navios Negreiros 

(Fig. 4) arranham, não agora como colonizadores, mas na maleabilidade deles 
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se encontra a Utopia2 de adentrar o sistema, hackear (e não destruir) e 

também deslocar de onde ele se colocava. Na maleabilidade e mutabilidade do 

sistema fotográfico e da coisa imagem. Mesmo que idealmente e 

tematicamente diferentes, se encontram aqui.  

A Utopia não é sinônimo de fracasso. É a arte e o conceito de intervenção do 

artista como ponto futuro. Tudo o que acontece e tudo que vai acontecer 

pertence a um mundo já previsível. A ruptura nesse curso é um papel que a 

arte deve tomar para si, o rompimento com a linearidade opressora. “Somente 

os utopienses conhecem bem as passagens”. (MORE, 2004, p. 48) Thomas 

More, autor da palavra Utopia, descreve uma ilha em que há uma forma de 

governo diferente de outros lugares do mundo. É uma fabulação política, de um 

uma sociedade ideal, mas ele logo alerta: é preciso sonhar para alcançar. 

Somente quem abre as brechas do porvir, os sonhadores e fabulares é que 

conhecem os caminhos. 

Se chocar no espaço da imagem poética futura e resistir. A criação já é Utopia 

na tentativa prática de criar perguntas na desnaturalização do passado já 

posto, digladiando contra o automatismo de redenção da imagem. 

A Utopia é apenas uma denominação que dialogue com a minha prática; uma 

forma de expressar em palavra e significado aquilo que quero e que se 

encontra nas arestas das minhas imagens. Fotografo e, a partir da imagem, 

faço outra e outra. Não termina. Nunca termina. Uma hora se apresenta, seja 

em imagem, seja fruto dela, estática, em movimento, fechadas em uma série, 

em instalação. O pensamento é em frame, imagético. O que isso pode trazer, o 

que isso forma e como dar forma, como ser maleável. Alguns trabalhos se 

abrem ao mundo dos possíveis. E se a imagem viver depois de morta? A arte 

pensa. Essa é a prática. Vagueando no sonho das imagens, nos seus futuros. 

Pessoalizando, se colocando como agente, como o interventor da imagem para 

tentar sair do caminho do óbvio. A palavra Utopia, aqui, é uma denominação do 

inalcançável que está tomando forma, não se deixando devorar pelo mal 

famigerado que a palavra tomou. 

Fotografar é interromper o nada. É entrar no escuro. É dialogar com o vazio. 

Dialoga porque acrescenta. A fotografia não só tira, ela também dá. Ela oferece 

algo, constrói, vai de encontro à luz, alcança o fundo do escuro não como algo 

a se desvendar, uma mágica a se revelar, mas como um espaço de ação, de 

transformação, entre a pálpebra e a íris do dispositivo.    

O dispositivo, a máquina fotográfica é mecânica. Pré-programada. Pré-feita. 

Pré-imagem. Pré-tudo. Nela vive o desejo do claro, do dito, do desvendado, da 

resposta pronta, do imediato, do sem tempo, do sem suspiro. Se tornar 

 
2  Por “Utopia” se entende, aqui, uma ideia não de irrealização, do impossível, mas sim, baseado no principal-

mente no pensamento de Ernest Bloch (2005) e Edson Luiz  (2005), de um devir que abre possibilidades (como o 

campo artístico e seus processos imaginativos/construtivos).  
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importante, assim, entrar no escuro, adentrar a máquina, e irromper nadas e na 

mesma medida encontrar novos fins. No plural. Novas utopias. Novas 

vontades. Ainda que escuras, ainda que nebulosas, mesmo que com apenas 

um mísero ponto de brilho. 

Há uma erupção de insatisfação, de a vida não ser só isso. Do claro não existir. 

Do branco ser tão ou mais ameaçador que o nada. O dispositivo é um refúgio, 

um pré-espaço que se torna múltiplo, porque no fundo há possibilidades – no 

plural. No tato do escuro se encontram barcos, velas e oceanos. Há de se 

haver escuridão, adentrar a maleabilidade do dispositivo fotográfico, porque é 

lá dentro, no fundo, que se encontram os novos mares, as novas navegações, 

que velejam sem rumo até chegar no mais importante.  

Até chegar a acreditar que as coisas podem ser diferentes.  
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Muito mais que um mero local de apresentação, comercialização e preservação 

de objetos culturais, os espaços expositivos institucionalizados, como os mu-

seus e as galerias dentro dos moldes que conhecemos na atualidade, são tam-

bém palcos de disputa de narrativas. Servindo como uma ferramenta de pre-

servação de uma memória cultural, as instituições expográficas reafirmam e 

disseminam para um futuro contínuo a consolidação simbólica dos valores e 

ideologias de grupos sociais dominantes. Ao se dar num espaço que tem como 

um de seus principais objetivos interromper as transformações que o tempo 

provoca, diversas problemáticas se apresentam nas relações estabelecidas en-

tre acervo, obras de arte em exposições, especificidades de contexto histórico 

e o complexo jogo de transformações sociais que curadores, artistas e seus pú-

blicos trazem como bagagem para o interior desses edifícios. 

 

É da própria da lógica museal a imposição de um persistente conflito e disputa 

com a realidade extramuros, cuja ação do tempo está provocando contradições 

e mudanças no corpo social ininterruptamente. Com esse argumento, no en-

tanto, não se procura afirmar categoricamente que os museus são instituições 

anacrônicas e que se colocam para além das imposições da temporalidade e 

das dinâmicas da vida, tampouco que  não possam ser utilizados como locais 

 
1  Victor Santos é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais: Teoria, Crítica e História da Arte 

da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), sob a orientação da Professora Doutora Maria de Fátima Mo-

rethy Couto. E-mail: v157488@dac.unicamp.br.  
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de discussão e visualização de conflitos contemporâneos; o que se evidencia é 

o incontornável conflito que a instituição estabelece com um público em cons-

tante atualização e também com os próprios artistas. Tais tensões não se limi-

tam ao debate textual da crítica e historiografia da arte, mas surgem inclusive 

como matéria prima para a elaboração de projetos que utilizam as especificida-

des do espaço museal enquanto meio de expressão, partindo tanto das estrutu-

ras gerais que caracterizam esse local como uma instituição, quanto das parti-

cularidades de um determinado museu e sua coleção. As Guerrila Girls e Fred 

Wilson são exemplos de artistas que se voltaram para as problemáticas dos 

acervos de grandes espaços expositivos, utilizando como estratégia as limita-

ções das coleções de arte para desnaturalizar e evidenciar as relações de po-

der implícitas naquele conjunto de objetos e, portanto, também presentes nas 

relações humana extramuros.  

 

Ao se pensar “a história da arte como a imagem da própria cultura” (BELTING, 

2006) e os museus e suas exposições como a materialização dessa área de 

conhecimento, é esperado que se reflita ali as particularidades da sociedade na 

qual essa cultura se insere. Ao selecionar o tipo de imagem que será protegida 

da ação do tempo, o acervo de um museu opera tanto como um arquivo cultu-

ral, um replicador e propagador dos valores da cultura hegemônica. Tendo 

como um de seus princípios fundamentadores a preservação, nota-se impor-

tantes contradições implícitas nas relações estabelecidas entre os visitantes 

dos museus e as obras expostas. Não se pretende analisar aqui as característi-

cas dos públicos que costumam frequentar esses espaços ou discutir as pro-

blemáticas de mediação e acesso às obras; por mais que excluir da problemati-

zação sobre os locais e papéis de uma exposição comprometa, em grande 

parte, diversas análises pertinentes ao debate, busca-se colocar em evidência 

dois pontos em particular: os espaços expositivos como instância de legitima-

ção da obra de arte e a possibilidade de uma exposição ao mesmo tempo ser-

vir como tensionador de conservadorismos e criador de conservadorismos  

(CRIMP, 2015). Dessa forma, uma exposição sempre se relaciona às questões 

de seu momento histórico, apesar de se basear em grande medida em objetos 

e imagens do passado, desafiando-o e reafirmando-o em diversos níveis. Essa 

ambiguidade está mais relacionada à polissemia do que à contradição. O cará-

ter mutante do tempo frente a um local que busca estar fora da ação deste, por 

meio da obra de arte media esse conflito ao público visitante. Por sua vez, ao 

entrar em contato com o conjunto de obras expostas o espectador responderá 

ao que se coloca diante de seus olhos e de sua bagagem cultural em inúmeras 

camadas de receptividade. A compreensão do que se expõe pode estar mais 

ou menos afinado com os valores perpetuados e replicados pela cultura domi-

nante, manifesta na cultura do museu, podendo gerar simultaneamente um ata-

que e uma reafirmação desta. É nessa via dupla que o sucesso ou fracasso de 

uma exposição pode se encontrar. 

 

A obra de arte não existe num plano ideal e infinito no qual não há coerções im-

postas pelos espaços expositivos (POINSOT, 2015). Partindo desses 
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apontamentos, busca-se refletir sobre quais aspectos uma exposição de arte 

pode se tornar polêmica e mobilizar, não apenas questionamentos e impres-

sões estéticas, mas servir como situação em que os conflitos sociais se eviden-

ciam. Essa premissa evidencia a potência das exposições enquanto formulado-

res e reformuladores de percepção, tornando-se dessa maneira, nas palavras 

de Jean-Marc Poinsot, uma “máquina interpretativa”. 

Sem renunciar a esta reflexão epistemológica, gostaria de discutir a ma-

neira pela qual a exposição tornou-se o lugar e a moldura das transforma-

ções de nossa maneira de ver e de compreender, na mesma medida em 

que a exposição é um aparato interpretativo complexo, que interage com 

todos os componentes sociais envolvidos na arte (POINSOT, 2015, p. 12). 

A conturbada trajetória que o ocidente experienciou ao longo do século XX re-

sultou numa revisão radical dos valores culturais estruturantes dessa socie-

dade, a qual tem no museu e nos objetos que o compõe a materialização ima-

gética desses princípios. A partir da segunda metade do século, a disputa den-

tro dos espaços de poder institucionais se torna mais acirrado conforme diver-

sos movimentos sociais foram conquistando visibilidade e força política. A rei-

vindicação desses grupos busca criticar a suposta naturalidade das relações de 

poder que determinam as bases de uma sociedade e sua cultura. Explicita-se 

que o suposto sujeito universal da cultura do ocidente é resultado de uma cons-

trução histórica de dominação sobre um outro subalterno, dessa maneira é 

possível criticar por essa chave de leitura os parâmetros em que se dão essas 

relações. Os marcadores de diferença de gênero, orientação sexual, raça e so-

cioeconômico começam a assumir um papel central nas discussões acerca de 

representatividade e direitos igualitários entre indivíduos que atuam dentro das 

instituições. No campo da arte, diversos artistas assumem essa perspectiva em 

suas produções e como consequência os espaços expositivos também passam 

a buscar a incorporação dessas perspectivas. O coletivo feminista Guerrila Gi-

rls propõe uma investigação nos acervos de grandes museus  sobre a mulher 

enquanto figura representada e autora de representações. Por meio de dados 

estatísticos, se evidencia a desigualdade de gênero como produto de uma tra-

dição sexista presente no cânone da história da arte. De forma análoga, Fred 

Wilson ao tensionar as coleções dos museus propondo outras formas de relaci-

onar os objetos ao espaço expositivo evidencia o racismo presente no sistema 

da arte. 

 

Ao se propor que o “sujeito universal” (masculino, caucasiano, eurodescen-

dente e heterossexual) e, portanto, a própria cultura universal do ocidente está 

também inserida num recorte bastante específico de identidade e que, de ma-

neira geral, é esse grupo que exerce domínio e autoridade sobre as outras 

identidades, cria-se uma “crise de adaptação” no seio do debate cultural (BEL-

TING, 2006). As exposições tornam-se um dos palcos para a desconstrução da 

hegemonia e, como consequência, o próprio papel delas é também posta sobre 

revisão. Nota-se que diante desse dilema a função dos museus e galerias de 
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atuar como replicador da imagem da cultura dominante e legitimador do que é 

ou não arte se complexifica. Em O fim da história da arte, Hans Belting analisa 

a dicotomia presente no papel dos “arquivos culturais” enquanto local de legiti-

mação das narrativas que antes não estavam ali incorporadas. Dentro da lógica 

desse sistema torna-se necessário, como estratégia de combate ao universa-

lismo, a ocupação desses espaços para que a hegemonia cultural seja desna-

turalizada. 

 

Todas as inovações [...] surgem fora desse arquivo ou em contradição com os 

valores representados nele, embora só adquiram seu significado pleno quando 

são ali acolhidos e integrados na “memória cultural” que é garantida pela socie-

dade (BELTING, 2006, p. 118-9). 

 

O debate político provocado pelos movimentos de luta contra as opressões, ao 

atravessar o universo da arte e seus sistemas, não promove uma simetria de 

assimilação das pautas específicas a cada grupo; suas demandas próprias, por 

sua vez, despertam os mais diversos níveis de aceitação ou recusa quando se 

apropriam dos espaços de poder cultural. Mesmo que a condição da natural su-

perioridade dos homens sobre as mulheres, dos brancos sobre as outras et-

nias, das metrópoles europeias sobre suas antigas colônias já tenha se des-

mistificado, em grande parte, nos discursos políticos, o mesmo não ocorre com 

a heterossexualidade como natureza hegemônica. Em Pensamento Straight, 

Monique Witting discorre sobre sua reminiscência presente nos espaços de dis-

cussão: 

Ainda que se tenha aceitado nos últimos anos que não existe “natureza”, 

que tudo é cultura, permanece dentro dessa cultura um cerne de natureza 

que resiste a averiguação, um relacionamento excluído do social na aná-

lise - um relacionamento cuja característica é a inevitabilidade da cultura, 

assim como da natureza, que é o relacionamento heterossexual. (...) A 

consequência dessa tendência à universalidade é que o pensamento he-

terossexual não consegue conceber uma cultura, uma sociedade na qual 

a heterossexualidade não ordene não apenas todas as relações huma-

nas, mas também a sua própria produção de conceitos e todos os proces-

sos que escapam à consciência. (WITTING, 2017, p. 57). 

A partir dessa perspectiva, é possível notar algumas razões que fazem com 

que o debate sobre formas de sexualidade heterodissidentes sejam de difícil 

assimilação. Ao pensarmos sobre o contexto das exposições e dos espaços 

expositivos, propostas curatoriais que tenham como ponto central a sexuali-

dade são alvos certeiros de repressão e censura, como nos casos do Queer 

Museu e da Histórias da sexualidade, no Brasil contemporâneo, e The Perfect 

Moment, uma exposição retrospectiva da carreira de Robert Mapplethorpe 

ocorrida ao final dos anos 80 nos Estados Unidos. Servindo como pretexto para 

diversos ataques de setores conservadores da sociedade, The Perfect Moment 

se destacou não apenas pelos méritos artísticos de Mapplethorpe, mas tam-

bém se tornou um exemplo que evidenciou discursos homofóbicos 



ESTADO DE ALERTA! 2020 
Encontro ANPAP Sudeste de Jovens Pesquisadores, Niterói, Rio de Janeiro - ISBN - 978-65-990419-0-7 

 

 

1
9
1
 

estruturantes de um período de intensas disputas políticas. A American Culture 

War se insere nesse panorama em que as conquistas obtidas pela comunidade 

LGBT se encontravam em conflito ininterrupto contra o conservadorismo. A ex-

posição de Robert Mapplethorpe se coloca como um episódio de radicalização 

desses ataques, cuja repercussão acarretou inúmeras mudanças nas políticas 

estatais de financiamento artístico e nas relações entre artistas, diretores de 

instituições expositivas e seus públicos. 

 

 

 
 

Fig. 1 - Leonard Fink. Stonewall Means Fight Back! Smash Gay Oppression! 1972.  

 (Fonte: Hypeness) 

 

 

 

Estabelecido como um dos principais marcos pela conquista de direitos civis, a 

Revolta de Stonewall, ocorrida em 1969, abriu os caminhos necessários para a 

constituição do movimento da Liberação Gay, a qual viria a se tornar as mar-

chas pelo orgulho LGBT contemporâneas. O momento histórico em que se de-

ram essas manifestações ocorrem simultaneamente a outros movimentos soci-

ais importantes dos Estados Unidos, como, por exemplo, a Segunda Onda Fe-

minista, os protestos contra a Guerra do Vietnam e o movimento dos Panteras 

Negras. Em todas essas expressões populares busca-se, a grosso modo, en-

frentar as supremacia política e, consequentemente, cultural do suposto sujeito 

universal (masculino, branco e heterossexual) que, irremediavelmente, exerce 

poder de opressão sobre outros corpos dissidentes. Dessa forma, as políticas 

do corpo e de suas expressões como formas autônomas, e não mais subalter-

nas, de existência começam a assumir um papel fundamental no debate contra 

a hegemonia. No caso da luta LGBT, ela não se deu apenas na conquista de 

direitos civis equivalentes aos heterossexuais, como o casamento entre 
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pessoas do mesmo sexo, por exemplo, mas também reivindicava o direito à re-

presentação, protagonismo e reconhecimento dentro dos espaços culturais, as-

sim como um combate direto às ideologias que fundamentam a homofobia: a 

retórica moral empregada pela doutrina cristã e a atribuição da homossexuali-

dade à patologia psiquiátrica. 

 

Mesmo que de maneira parcial e incipiente, a década de 70 americana já apre-

senta rupturas importantes em relação aos paradigmas comportamentais do 

puritanismo enraizado na sociedade durante da década de 50 (RUBIN, 2017). 

Nota-se que o homoerotismo enquanto temática foi amplamente abordado pe-

los artistas entre os anos de 1969 e 1979 (MAHON, 2005). Com a retirada da 

homossexualidade da lista de doenças mentais dos EUA no ano de 1973, ou-

tras disputas de narrativa e reivindicação política puderam ser almejadas pela 

militância. 

 

Inserido em meio a esse panorama, parte das obras de Robert Mapplethorpe po-

dem ser abordadas pela perspectiva da assimilação de uma vivência explicita-

mente homossexual nas instituições oficiais da arte. Além das fotografias de nus 

masculinos dotados de uma forte carga erótica e retratos de personalidades céle-

bres da comunidade gay de sua época, entre os anos de 1977 e 1980, a produ-

ção do artista explorou o universo do sadomasoquismo. Essas imagens compo-

riam o Portifolio X, cuja abordagem explícita dessas práticas viria a repercutir 

como uma das principais razões para a censura de sua retrospectiva em 1989.  

 

Ao representar aspectos de uma cultura gay autodefinida, como as práticas sa-

domasoquistas, é possível observar diferentes possibilidades de abordá-las 

quando estabelecidas para além dos limites da marginalização; esse conjunto 

de imagens, ao utilizar as estratégias de se constituir como objeto de aprecia-

ção estética,  dentro de um sistema expositivo que o legitima como tal, alcança 

outras potências. Estando enquadrado dentro da perspectiva artística, o traba-

lho de Mapplethorpe possibilita um diálogo que não se esgota no exotismo de 

vislumbrar as peculiaridades de uma subcultura marginalizada, mas permite 

uma nova gama de possibilidades de olhar. A possibilidade não é alcançada 

apenas pela lógica do espaço expositivo enquanto máquina interpretativa; ao 

se afastar dos meios em que comumente essas imagens estavam vinculadas, 

como as revistas pornográficas e os clubes fetichistas, a forma com que o ar-

tista elabora suas composições nos permite encontrar relações que colocam o 

sadomasoquismo num plano discursivo diferenciado. Pode-se abordar as ima-

gens tanto a partir de seu minucioso estudo formal da linguagem fotográfica 

quanto de uma perspectiva etnográfica. 

 

É possível encontrar nas fotografias um relato sobre a vivência no circuito sa-

domasoquista de Nova York e de São Francisco dos anos 70. Elas permitem 

ao observador explorar os limites entre o abjeto e o erótico simultaneamente 

que o coloca diante de uma dimensão documental.  A partir das imagens, tem-

se uma perspectiva das práticas sexuais, dos padrões de beleza, do vestuário 
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e da corporeidade desenvolvida por seus adeptos, sendo Mapplethorpe não 

apenas um observador distante dessa realidade, mas também um praticante, 

assim como os modelos que retrata o são.  

 

A adoção dessa nova forma de relação entre sexualidade e corpo, na contem-

poraneidade do artista, mantinha uma estreita relação com o desejo de parte 

da comunidade gay de construir uma identificação coletiva radicalmente oposta 

aos valores sociais estabelecidos, que não se constitui a partir de um simulacro 

daquilo que os rejeitou; busca-se a reafirmação de uma cultura que escapa aos 

pressupostos da heteronormatividade e das relações erótico-afetivas como a 

constituição familiar e o sexo reprodutivo. Quando olhadas em retrospectiva, as 

fotografias tornam-se documento de um período em que o desejo pela libera-

ção sexual e a experimentação do corpo não estava assombrada pelo trauma 

da epidemia de HIV/AIDS. 

 

Também é perceptível a busca pela construção de outra identidade para o ho-

mem homossexual. Historicamente associado aos estereótipos de uma perfor-

matividade afeminada ou ao desejo de se tornar mulher, quando tornados 

agentes ativos da construção de suas próprias representações na cultura, os 

homens gays puderam reivindicar outras autodefinição mais plurais e principal-

mente diferenciar as noções de papel de gênero e orientação sexual. A cultura 

sadomasoquista gay, em especial, tendeu para a antítese do estereótipo do ho-

mem gay feminino ao se apropriar de um repertório que aposta na exacerbação 

de características tipicamente associadas à masculinidade. A violência en-

quanto prazer erótico, a resistência à dor física, o apreço por traços viris como 

pelos corporais e corpos musculosos, associados também a um repertório de 

objetos e vestuários provenientes do universo bélico, como as roupas de couro, 

os coturnos e os chicotes, corroboram para a criação de uma outra expectativa 

de homossexualidade. Para Arthur Danto, a representação construída por Ro-

bert Mapplethorpe coloca o sadomasoquismo entre o ritual e o imaginário cató-

lico e barroco (MAHON, 2005). 

 

Por uma perspectiva de análise mais formalista, é possível encontrar nas cenas 

retratadas o interesse do artista em explorar a fotografia monocromática en-

quanto linguagem. O rigoroso estudo das qualidades de luzes e sombras, as 

proporções harmônicas, a representação de corpos em situações que ao 

mesmo tempo desperta desconforto, provocado pela violência explícita, e en-

cantamento no espectador devido ao tratamento escultórico ou abstrato confe-

rido pelo artista, a qualidade reflexiva ou opaca da materialidade do couro e do 

látex - todos esses elementos convivem no universo poético do artista em um 

curioso estado de equilíbrio que só é obtido a partir de um conhecimento refi-

nado acerca da tradição canônica da arte, encontrada nas paredes dos gran-

des museus e galerias, mesmo que a temática pertença ao mundo de clubes 

fetichistas da noite  nova-yorkina.  
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Fig. 2 - Robert Mapplethorpe. Self-Portrait, N.Y.C, 1978.   

impressão sobre papel, gelatina/prata. 19,5 x 19,5 cm. (Fonte: Artnet) 

 

 

 
Fig. 3 -  Robert Mapplethorpe. Jim and Tom, Sausalito, 1978.  

impressão sobre papel, gelatina/prata. 19,5 x 19,5 cm. (Fonte: Artnet) 

 

 

 

Fig. 4 - Robert Mapplethorpe. Helmut and Brooks, N.Y.C, 1978.  

impressão sobre papel, gelatina/prata. 19,5 X 19,5 cm (Fonte: Artnet) 
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Fig. 5 - Robert Mapplethorpe. Rosie (Honey), 1976.  

impressão sobre papel, gelatina/prata. 35,5 x35,5 cm. (Fonte: Art.net) 

 

 

The Perfect Moment gerou controvérsia na época devido a representação ex-

plícita do sexo gay, porém tratando-se de uma retrospectiva, a exposição não 

se limitou ao conjunto de treze trabalhos sadomasoquistas do Portfolio X. Fo-

ram reunidos, além de uma extensa produção de retratos e autorretratos, cola-

gens e alguns objetos, outros dois portfólios icônicos: o Portfolio Y, fotografias 

de arranjos florais, e o Portfolio Z, contendo nus de afro-americanos. Outras 

duas fotos que provocaram reações acaloradas eram de nus infantis. 

 

A retrospectiva de Mapplethorpe não foi a primeira ocasião em que o polêmico 

portfólio foi apresentado; no ano de 1979, esses trabalhos e as naturezas-mortas 

do Portfolio Y foram expostos na Richard Miller Gallery, em Nova York, sem que 

o teor das fotografias causasse grande repercussão midiática. A proposta curato-

rial buscou justapor o desagradável (homoerotismo) e o bom gosto dos arranjos 

de flores, mesmo que elas apresentem uma forte carga erótica em sua composi-

ção (MAHON, 2005). Num depoimento dado no ano da exposição, o artista 

afirma não ver tanta diferença entre um fisting e um arranjo de flores num vaso 

(MAHON, 2005). O relato evidencia a perspectiva que Mapplethorpe assume di-

ante do corpo/objeto que fotografa; o aspecto formal e a exploração dos recursos 

fotográficos ocupam um papel central em sua poética. Essas características 

viriam a se tornar fundamentais para a defesa de seu trabalho enquanto produ-

ção artística, pertencente ao sistema dos museus e galerias, portanto legitimado 

por meio de um discurso estético, em contraposição à resposta conservadora de 

seus censores, que procuravam realocá-lo junto à pornografia. 

 

A abertura de The Perfect Moment ocorreu em dezembro de 1988, no Instituto 

de Arte Contemporânea da Filadélfia. Poucos meses depois, o artista viria a 
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falecer e, assim, não pode acompanhar os desdobramentos provocados por 

sua retrospectiva. Tendo recebido investimento financeiro do National Endow-

ment for the Arts (NEA), um fomento governamental concedido a artistas, a 

mostra tinha como proposta inicial circular por cinco grandes cidades estaduni-

denses. Tanto na Filadélfia quanto em Chicago, onde ocorreu sua segunda 

montagem, a exposição não provocou nenhuma grande polêmica ou protestos, 

apesar do grande número de visitantes; a resposta tanto da mídia quanto do 

público até o momento foi bastante positiva. No entanto, em junho de 1989, 

Christina Orr-Cahal, diretora da Corcoran Gallery of Arts em Washington, D.C, 

cancelou a exposição pouco antes de sua abertura oficial por temer cortes no 

financiamento da galeria devido a possibilidade de algumas fotografias incomo-

darem o público. A medida gerou uma grande comoção por parte de admirado-

res do artista, que organizaram um protesto no qual se projetaram as obras da 

mostra vetada sobre as paredes da galeria. A ampla exposição midiática provo-

cada pelo evento serviu também para chamar a atenção da ala conservadora 

do governo que, por sua vez, utilizou o episódio para fortalecer a perseguição 

aos homossexuais e a difamação dessas pessoas frente a opinião pública. 

Trinta e seis senadores assinaram uma carta exigindo mudanças nas políticas 

de financiamento da NEA para evitar que “arte chocante” fosse contemplada 

pelo projeto. No mês seguinte ao cancelamento da exposição em Washington, 

D.C, o senado votou a favor da diminuição da verba destinada ao Instituto de 

Artes da Filadélfia por terem exposto as obras de Mapplethorpe no ano ante-

rior. Não obstante, ao chegar ao Contemporary Art Center de Cincinnati em 

Abril de 1990, o diretor da instituição que receberia a mostra, Dennis Barrie, foi 

acusado de obscenidade e uso da imagem de menores de idade em contexto 

pornográfico; a exposição foi interditada pela polícia durante o dia de sua aber-

tura e o público expulso do local. Esta foi a primeira ocorrência de uma galeria 

a ser juridicamente processada pelo conteúdo das obras apresentadas. Após 

uma semana de julgamento, Barrie foi inocentado das acusações. A defesa uti-

lizou como estratégia as características formais da obra de Mapplethorpe, sali-

entando sua habilidade enquanto fotógrafo e sua abordagem escultórica dos 

corpos análogas a uma tradição clássica, em detrimento da potência política e 

contestadora que o conteúdo homoerótico poderia despertar. Nota-se que o 

discurso utilizado durante o julgamento destaca o virtuosismo técnico do artista 

como meio de defender sua presença no circuito da arte canônica. Dessa ma-

neira, afastando-o da subcultura gay, seu pertencimento ao universo da alta 

cultura ocorre por meio do apagamento de sua condição sujeito oprimido por a 

uma estrutura sociedade homofóbica. 

 

A passagem dos anos 70 para a década seguinte marca uma série de transfor-

mações no âmbito das políticas sociais e econômicas como um todo, afetando 

diretamente as lutas e as conquistas obtidas pelos grupos oprimidos. Período 

crucial para as disputas político-ideológicas da Guerra Fria, os anos 80 foram 

marcados pela ascensão do conservadorismo por todo o ocidente. Como gran-

des emblemas desse período, temos a figura de Margareth Tatcher, no Reino 

Unido, e nos EUA a figura de Ronald Reagan ocupando por quase toda a 
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década o posto de presidente, seguido nos últimos anos por George Bush Se-

nior. A radicalização do liberalismo econômico americano agravou a tensão en-

tre os blocos capitalistas e soviéticos, que sofria um rápido enfraquecimento. 

Como resposta a essa conjuntura, para reafirmar sua hegemonia cultural a era 

Reagan apostou num projeto político que buscou retomar preceitos tradiciona-

listas de eras anteriores da história estadunidense. Se durante a década de 70 

as lutas sociais e a ascensão das políticas de identitária pode se fortalecer en-

quanto movimento e conquistar espaços de reivindicação oficiais no governo, a 

década seguinte seria marcada pela tensão entre as alas mais progressistas da 

sociedade e o conservadorismo (MAHON, 2005). A oposição ao aborto, o re-

torno do ensino religioso nas escolas, agravado pelo pânico moral gerado pela 

alta mortalidade da AIDS, foram marcos importantes para o enfraquecimento 

dos movimentos sociais, em especial para os homens homossexuais que, 

sendo uma das principais vítimas da nova epidemia que se espalhava pelo 

mundo, foram outra vez estigmatizados. O discurso homofóbico se reestrutura 

a partir de uma suposta justificativa, não somente moralista, mas especial-

mente médica, para condenar e perseguir esse grupo. O fortalecimento das po-

líticas homofóbicas de perseguição e boicote se manifestam em todas as ins-

tâncias da vida pública: do descaso ao combate ao vírus do HIV, a indignidade 

que os indivíduos infectados eram submetidos nos hospitais, até o recrudesci-

mento das políticas de investimento de projetos de auxílio sociais ou artísticos. 

 

A exposição de Robert Mapplethorpe surge como um emblema e sintoma 

dessa guerra cultural. Mesmo sendo publicamente assumido como homosse-

xual, o artista não participou ativamente de nenhuma militância organizada, 

tanto pela luta de direitos da causa LGBT quanto pelo combate e prevenção ao 

HIV. Em vida, Mapplethorpe alçou o status de celebridade de sua geração; per-

tencendo aos altos círculos da elite cultural nova-yorkina pode fotografar os 

personagens icônicos e influentes de sua geração. Cercado pela opulência de 

seu estilo de vida, pode-se questionar se o artista se considerava fora do al-

cance das estruturas de opressão que a condição de homem gay irremediavel-

mente lhe colocava. No entanto, a presença de seus autorretratos entre as fo-

tografias de todas as celebridades não preservou a memória de sua trajetória 

artística frente aos estigmas da homofobia. Ele foi realocado para o terreno da 

marginalidade, dos estereótipos do homem gay enquanto promíscuo, predador 

sexual, pedófilo e pervertido, agravados ainda pelo estigma da doença que lhe 

tirou a vida prematuramente. 

 

O resgate do caso de Mapplethorpe, feito por Douglas Crimp na introdução de 

Sobre as ruínas do museu, oferece uma ponderação indispensável para esse 

debate: 

Uma lição importante deixada pela controvérsia em torno das fotografias 

de Robert Mapplethorpe é que os efeitos sociais delas ultrapassam em 

muito sua coerência formal com “a arte da fotografia” e com a insistência 

desta quanto ao sujeito criador. A ênfase que a instituição dá ao sujeito 
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por detrás da representação não oculta apenas as estruturas históricas e 

institucionais que produzem o sujeito criador; o que, de modo crucial, tam-

bém permanece oculto é a definição do sujeito pelo sexo, pela orientação 

sexual e por outras formas, sujeito este que se efetiva e se constitui em 

representação através dessas estruturas (CRIMP, 2015, p. 27).  

O homoerotismo apenas é estimulado enquanto forma de reprovação e repres-

são. Quando diante das obras eróticas de Robert Mapplethorpe, não é apenas 

a forma que aparece diante do observador, mas a maneira que esse sujeito, 

marcado como desviante da heternormatividade, olhou e representou esses 

corpos. O observador e os detentores da hegemonia cultural que estabelecem 

as normas do bom gosto e do aceitável, em última instância, o olhar do suposto 

sujeito universal quando colocado diante dessas obras enfrenta a possibilidade 

de encontrar algo que destoa do repertório tradicional imagético da história da 

arte: o corpo do homem como objeto sexual. Posto como objeto de desejo por 

excelência pela tradição sexista e patriarcal, o corpo feminino, como já denun-

ciado pelas Guerrila Girls, ocupa boa parte dos acervos de arte. Ao desestrutu-

rar esse pressuposto, as fotografias de Mapplethorpe transformam o especta-

dor masculino, o detentor do olhar hegemônico, diante de suas imagens em um 

espectador homossexual (CRIMP, p. 28. 2015). 
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Introdução 

No encontro, não marcado, com a obra de Victor na sala de espera do 

consultório do meu analista, através do catálogo em cima da mesa, 

experimentei o estranho-familiar. O encontro com a solidão sexual, a morte do 

coração de meu pai, névoas e fragmentações corporais capturaram-me, 

deixaram-me sem palavras... em silêncio. 

Isso que estou nomeando de um encontro ao acaso despertou algo do meu 

desejo de saber mais sobre esse infamiliar que envolve a minha solidão sexual. 

Acredito que nunca consegui dizer sobre essa solidão. Através das imagens da 

obra de Victor Arruda, algo do meu inconsciente se abriu.  

Assustada, num primeiro momento, recuei. Não conseguia elaborar nada e, 

nesse contexto, encerrei a análise. Atribuí ao tempo curto das sessões, pois o 

analista não me escutava. Levei um sonho muito enigmático com questões que 

abordavam minha solidão sexual: o analista convidando meu marido para irem 

juntos a uma sauna, e eu espiava atrás da porta. Esta cena não foi trabalhada 

em análise e saí do cenário, literalmente, ficando atrás da porta. 

 
1  Gilda Maria Pitombo Mesquita é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Es-

tado do Rio de Janeiro - UERJ, sob a orientação do Professor Doutor Alexandre Sá. E-mail: gildames-

quita@yahoo.com.br. 
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Victor Arruda nos oferece ferramentas preciosas para nos aprofundarmos à 

questão da solidão sexual. Proponho, então, uma pesquisa aprofundada 

relacionando a arte de Arruda com a teoria psicanalítica de Lacan para 

estudarmos dois eixos: o estranho e o feminino, nesse contexto solitário que é 

a relação sexual. 

 

A solidão sexual 

No amor, espera-se que dois possam fazer um, mas essa completude é 

imaginária: “enquanto o amor insiste em unir dois corpos, o sexo demonstra a 

solidão do gozo” (LACAN, 2008, p. 128). E Lacan avança com seu aforisma 

revolucionário: “A relação sexual não existe” (LACAN, 2008, p. 137). Na Fig. 1, 

podemos ver um pouco da obra de Arruda. 

 

 

Fig. 1 - (a) Armário para Batom Borrado, 2001; (b) Quando aberto, o armário exibe a arte Batom Borrado, 1999; 

(c) Victor Arruda, Batom Borrado, 1999. 

(Fonte: NAVAS, 2011, p. 162-163) 

 

Diante do conjunto de quadros do Victor Arruda na antessala da minha análise, 

quando eu me deparei com essa janela fechada e, depois, num momento 

seguinte, com a abertura da janela e o ato sexual ali, eu fiquei totalmente 

capturada por essas imagens que apontam para a fantasia no ato sexual. 

Como uma janela da fantasia que se abre e que encena, ali, o sexo. E pensei 

no quanto tudo isso é solitário mesmo, e na relevância da teoria lacaniana, com 

esse aforisma tão revolucionário de que “não há relação sexual”. 

A questão básica a ser tratada é a de que os sujeitos gozam com a sua fantasia. 

Cada um ali. É claro que um toma para si algo do corpo do outro, havendo sim 

uma atração física, mas, na hora do orgasmo, é com a sua própria fantasia que 

se goza. É nesse sentido que não haveria uma relação sexual.  
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O que há, pois, é ralação – expressão usada por Quinet (2012). Acabado 

aquele prazer, aquele orgasmo, aquele gozo, se não houver o amor como 

suplência dessa incompletude da relação sexual, o sujeito cai num vazio muito 

grande. “O que vem em suplência à relação sexual, é precisamente o amor” 

(LACAN, 2008, p. 62). 

Essa janela, utilizada por Arruda em sua arte, remete-nos ao pintor René 

Magritte, que foi o grande influenciador desse artista. O quadro A condição 

humana, apresentado na Fig. 2, pode ilustrar essa influência. 

 

 

 

 
 

Fig. 2 - René Magritte, A condição humana, 1933, óleo sobre tela, 100 x 81 cm. 

(Fonte: https://www.renemagritte.org/the-human-condition.jsp) 

 

 

A reflexão que se faz, diante das janelas em ambas as artes, é a de que "o 

quadro é o matema de mostração da fantasia, na medida em que nele pode se 

inscrever ao mesmo tempo o lugar do objeto a e sua relação com a divisão do 

sujeito“ (QUINET, 2011, p. 162). O sujeito é aquele que enxerga o mundo 

através de sua fantasia; a janela, uma armadilha de olhares, uma vez que o 

quadro atrás dela pode ser confundido com a realidade do lado de fora. 
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A janela é, pois, o enquadre da fantasia que sustenta o desejo do sujeito. E o 

quadro se encaixa nessa janela da fantasia que se mistura com a realidade. 

Nesse quadro A condição humana, as fronteiras desaparecem entre a janela e 

o quadro. 

 

O estranho-familiar na obra de Victor Arruda 

A obra de Victor Arruda, juntamente com a teoria lacaniana e seu aforisma 

mencionado acima, faz-nos mergulhar com profundidade na experiência do 

Estranho-familiar – hoje, traduzido direto do alemão como infamiliar. Sua obra 

não tem compromisso em proporcionar deleite – não é para satisfazer aos olhos. 

Segundo Julio Braga (2016), em seu trabalho apresentado no Congresso de 

Psicanálise do Corpo Freudiano sobre Victor Arruda, há uma atração irresistível 

nas cores, que seduzem e capturam nosso olhar como bromélias carnívoras. 

Sem os véus do belo, expõe de forma aguda a solidão contemporânea do 

sujeito, que rasga o corpo como faca e extrai suas vísceras.  

A solidão urbana, que fora expiada entre portas e janelas pelo artista norte-

americano Edward Hopper (1882-1967), aparece radiografada visceralmente 

pelo artista brasileiro: corações, membros e cabeças decepadas perambulam e 

voam sozinhos, desintegrados. A solidão das vísceras fora do corpo. Solidão 

maior não existe. 

Penso que o artista Victor Arruda, não só com sua obra, mas também com seu 

discurso, diz sobre sua trajetória de uma análise bem percorrida e assume uma 

mudança de posição subjetiva bem diferenciada: de um suicida em potencial a 

um artista desejante da vida.  

“Descobri que o perseguidor cruel e torturador que me habitava era eu mesmo” 

(ARRUDA, 2019)2. A frase emblemática de alguém que atravessou sua fantasia 

fundamental numa análise nos faz refletir sobre questões no âmago do nosso 

ser: a solidão nos ameaça em nossa existência, promovendo-nos prisões 

imaginárias e, muitas vezes, suicidas. As fraturas em sua obra nos permitem 

ver seu interior inquietante: vísceras, sangue e órgãos remetem-se ao próprio 

corpo do espectador – carne – real. 

Essa experiência da inquietante estranheza nos remete ao conceito de real na 

obra lacaniana e, neste momento, proponho uma pausa: Freud teoriza sobre a dor 

de existir do lado feminino, diz ter uma profunda relação com a pulsão de morte e é 

isso que faz com que cada uma tenha que se reinventar e se desdobrar.  

Freud (2006), no texto Inibição, Sintoma e Angústia, reconhece uma 

equivalência entre a angústia do desamparo e a de se perder, de não se ter. A 

dor de existir, que é própria do feminino. Já nos homens seria uma angústia de 

 
2 Fala de Victor Arruda em sua Conferência “Arte do inconsciente” na Cidade das Artes, em maio de 2019. 
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castração. De ter ou não ter algo, apontando para o órgão do desejo no corpo 

do homem. Eles exemplificam melhor o semblante, fazendo parecer ter a partir 

do suporte imaginário do falo, pênis-órgão no corpo deles. A mulher precisa 

tornar-se mulher, fabricar, inventar um ser a partir do nada. 

Nessa perspectiva, a psicanálise nos convoca a nos arriscarmos pelo 

continente negro, maneira pela qual Freud se refere ao feminino, despertando-

nos para a outra cena, conceito fundamental, o inconsciente onde a 

contradição está presente em nosso psiquismo. 

Penso que a obra desse artista me jogou nesse abismo, o qual ele muito bem 

retratou. Abismo da diferença sexual, das contradições próprias do inconsciente. 

Como se tornar mulher num mundo inteiramente machista? A obra dele dialoga 

com a de Simone de Beauvoir, O segundo sexo (1949). Dedicarei um capítulo na 

minha tese a essa autora para pensar a questão do feminino. 

Simone de Beauvoir fala do sentimento após o ato sexual, que acomete o 

homem, de desagrado frente à falta de graça, a insipidez e a frouxidão do 

corpo feminino, e o sentimento simétrico da mulher quanto ao corpo do homem 

uma vez desinflado o pênis, sem graça e ridículo. (BADIOU, 2009)3 

Lacan já nos ensina que o desejo se dirige ao outro de um modo sempre um 

pouco fetichista, a objetos específicos e escolhidos, como os seios, as 

nádegas, o pênis ereto. E nesse sentido “almorfetichista” do desejo, que 

recorta algo do corpo do ser amado para gozar, a obra de Victor Arruda me 

fisgou na alma, no “almor”. 

Esse íntimo estrangeiro que nos habita, esse desejo que recusamos 

reconhecer como nos dizendo respeito, esse não querer saber próprio do 

inconsciente, é o que pretendo conseguir escrever, motivada pelas imagens da 

obra desse grande pintor.  

O que funciona como suplência de gozo é a própria palavra. O gozo feminino 

não inscreve uma mulher como tal, não a identifica como uma mulher, na 

medida em que esse jogo, como se sabe, não passa pelo inconsciente. Não há 

meio para a mulher se encontrar nesse nível, e a palavra de amor do ser 

amado vem justamente cobrir essa falta para uma mulher, a de que seu gozo 

não passa pelo inconsciente, ele não é “significantizável”. Através das palavras, 

podemos encontrar um lugar e não ficar à deriva. 

Em O seminário, livro 11, Lacan trabalha a questão da arte não mais pela 

vertente da circunscrição do vazio, mas como aquilo que permite o encontro com 

o real. Temos aí todo o seu desenvolvimento da Anamorfose, já na capa do 

Seminário, com o quadro Os Embaixadores, de Holbein, e toda a abordagem da 

questão do quadro, da esquize do olhar, do sujeito como mancha etc.  

 
3 Tradução livre feita pelo psicanalista Leon Capeller de uma fala de Alan Badiou em seu Seminário em Paris, no 

ano de 2009. 
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Ou seja, se antes a função da arte estava atrelada à sublimação, através da 

função de contornar o real, aqui, o real não é escondido, nem sequer velado pela 

obra de arte, pois há uma mostração como confirmação do real. A arte de Victor 

Arruda nos mergulha nessa mostração lacaniana. O desejo dessa investigação 

da arte com a psicanálise se dá a partir desse registro do real lacaniano. 

Minha finalidade não é, portanto, interpretar a obra, muito menos o artista 

Victor Arruda, ou o gozo do artista, porque o objeto que seria recortado já foi 

recuperado pelo artista na sua obra. Assim como o feminino, quando se trata 

da arte, não se aplica ao universal.  

A estrutura da arte é uma escrita da solidão de cada Um, na singularidade de 

cada criação, como bem falou a psicanalista Rita Mendonça em sua palestra 

em 2019 na Cidade das Artes, cujo título foi: “Uma (a)mostra comparada a 

nada: entre-laços com a arte, a psicanálise e a política”. Logo, a estrutura da 

arte é a do não todo, do um a um.  

A arte, ao se inscrever no universo infinito do não todo, atravessa tudo o que se 

refere à natureza, e desvela o real, jogando-nos de cara na experiência do 

estranho-familiar. Lacan nos alertou para o fato de que o analista não deve 

recuar diante do horror, porque o mais horrível, o mais in-mundo, é justamente 

o mais humano. Um monstruoso que habita o cerne do individual e do coletivo. 

E a arte, atuando com o não sabido que se sabe, chega antes do analista. 

Afinal, qual seria a minha contribuição, a partir da obra de Victor Arruda, para 

pensar a solidão sexual articulando com a experiência da inquietante 

estranheza? Em Inibição, Sintoma e Angústia (2006), Freud nos ensina que a 

angústia da mulher não é angústia de castração.  

Ele diz que a mulher está referida ao falo, portanto, referida ao complexo de 

castração, sem dúvida, porém, a fórmula de angústia da mulher tem a moda-

lidade mais primitiva da angústia, e o desamparo é a angústia do recém-nascido, 

aquela angústia descrita por Freud no Projeto para uma Psicologia (1980).  

Os seres que se inscrevem na partilha dos sexos do lado feminino 

permanecem no desamparo. A angústia do homem é ter ou não ter algo, é 

diferente da angústia do desamparo, da angústia de se perder, de não se ter. 

Freud é muito claro ao dizer que a mulher não tem representação no 

inconsciente, então, não tem nada que a segure, que seja da ordem de uma 

marca simbólica.  

A marca simbólica que uma mulher tem é a mesma do homem: é o Nome-do-

Pai. Porém, o Nome-do-Pai dá conta de todo o homem e o refere ao falo, mas 

ela não, ela tem o Nome-do-Pai que não barra o desejo da mãe porque é outro 

sexo, que é Não-toda.  

As mulheres têm uma proximidade maior com o real. Nós mulheres somos 

seres de cultura, sem dúvida, nós menstruamos, gestamos filhos, isso é da 
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ordem da natureza, isso não é da ordem da cultura, mas é claro que nós 

inserimos essa inquietação sem palavras no simbólico na arte, mas não-todo, 

algo escapa e nos joga numa aflição desmedida. Algumas imagens dos 

quadros me despertaram essa aflição sem palavras. 

Em O seminário, livro 5: as formações do inconsciente (LACAN, 1999), Lacan 

diz que o homem sempre traz em si alguma coisa de empáfia, ele  sempre está 

muito satisfeito consigo mesmo, porque tem o falo, é a referência fálica. E as 

mulheres têm sempre algo de extravio que se perdeu no meio do caminho, em 

algum lugar, tem um traço de extravio, justamente por falta da amarração 

simbólica que a prenderia definitivamente na referência fálica.  

Essa amarração do Nome-do-Pai não é suficiente para prendê-la, por dois 

motivos: primeiro porque a castração, embora opere, não constitui uma 

ameaça, e segundo porque ela não tem representação simbólica no 

inconsciente. No inconsciente, só se marca o positivo, por isso não tem 

representação, diz Freud, nem da mulher nem da morte. 

Finalizando, Victor Arruda faz uma mostração do machismo e da submissão 

das mulheres em sua obra, como podemos ver no quadro Salário mais justo 

(Fig. 3). Nesse quadro, o artista denuncia a exploração do patrão sobre a 

empregada com figuras e frases compondo uma cena em que o patrão pede a 

ela que se deite nua na cama, insinuando que poderia ter mais privilégios 

naquela casa se aceitasse se render às suas fantasias sexuais. Arruda admite 

que existe muito do universo teatral de Nelson Rodrigues em sua obra.4  

Findo estas páginas dizendo que "a outra cena", que Freud chamou de 

Inconsciente, está  ilustrada aqui no trabalho e bem retratada "poeticamente" 

na arte de Arruda. O artista, com muita frequência, abre janelas para encenar o 

inconsciente posto em cenas que falam abertamente do ato sexual. Bem como, 

para Lacan, o analista é o poeta do Ato – um "poata" –, Arruda é o artista do 

Ato, das cenas que retratam o ato sexual. 

 

 

 

 

 

 

 
4 Transcrição livre da fala de Victor Arruda sobre seu quadro Salário mais justo, em sua Conferência “Arte do in-

consciente” na Cidade das Artes, em maio de 2019. 
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Fig. 3 - Victor Arruda, Salário mais justo, 1975. (Fonte: NAVAS, 2011, p. 81) 
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Introdução 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar um relato de experiência sobre 

a construção de uma intervenção em arte educação realizada em uma escola 

da rede púbica de educação no Município de Juiz de Fora, Minas Gerais. O 

trabalho faz parte das atividades propostas na disciplina intitulada de “Artes 

plásticas e grafite”, que estava integrada na modalidade de tempo integral no 

período de 2017 a 2019. 

Na modalidade de tempo integral eram oferecidas opções de disciplinas para 

compor a grade do tempo integral dos alunos matriculados no currículo flexível, 

tais quais os alunos do 1º e 2º anos do ensino médio, que podiam optar, dentre 

outras disciplinas relacionadas ao eixo de Arte, Cultura e Cidadania, pela 

disciplina em questão. (SEE MG, 2018) 

A partir deste interesse, a metodologia utilizada foi pensada a fim de tentar 

propor uma experiência significativa para os alunos, semelhante a de um artista 

visual. A fim de alcançar tal objetivo, o processo foi dividido em três etapas, a 

saber, “sensibilização”, “testes e experimentações”, e “produção de uma pintura 

 
1 Antônio Carlos Rodrigues Braz é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Arte, Cultura e Linguagens da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, sob a orientação do Professor Ricardo Cristofaro. E-mail: 

tonilbraz@gmail.com.  
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mural”. Fazendo uma analogia com o processo que se desdobra desde o 

estágio inicial do desenvolvimento, até a sua concepção de criação, o percurso 

metodológico foi denominado de “Embrião Criativo”.  

O “Embrião Criativo” é um ponto de reflexão sobre práticas educativas que 

abordam alguns conceitos levantados por estudiosos da área de artes, sendo 

assim, nestas linhas serão abordadas as ferramentas conceituais responsáveis 

por subsidiar a didática ao longo de três anos e não uma descrição detalhada 

de todos os eventos ocorridos em sala de aula. 

 A primeira etapa, “sensibilização”, estava relacionada aos conceitos de 

“Mediação Cultural” e “Nutrição Estética”, debatidas pelas autoras Miriam 

Celeste Martins e Gisa Picosque (2012). Ainda nesta fase foram mencionadas 

as leituras de imagens sobre o aspecto da “Abordagem Triangular” de Ana Mae 

Barbosa (2005), que serviu como base para levantamento de algumas 

questões e reflexões. Nesta etapa, a intenção foi de sensibilizar o aluno para a 

prática sobre um determinado assunto ou tema. 

Na etapa subsequente denominada “testes e experimentações” foi estabelecido 

um diálogo permitindo interferências tanto do aluno na condução da proposta 

trazida pelo professor, quanto na orientação do professor nas dúvidas trazidas 

pelos alunos. Esta segunda fase estava relacionada às experimentações, as 

quais exigiam dos alunos um olhar estético sobre o fazer artístico com análises 

de formas e cores. 

Na última etapa, “produção de uma pintura mural” foram referenciados artistas 

que contribuíram para a problematização sobre a pertinência de um trabalho 

ocupar o espaço público. Para exemplificar, apresentamos o artista brasileiro 

Kobra (2018), responsável por realizar algumas manifestações artísticas que 

utilizavam os muros da cidade como suporte. Nesta etapa o aluno exerce a 

prática da pintura mural, o trabalho nasce e ocupa o seu espaço na escola. 

A fim de esclarecer a pertinência dos conceitos usados e para melhor 

compreensão do relato experiência, foi descrita a aplicabilidade do “Embrião 

Criativo” em uma turma do 1º ano do ensino médio em 2018.   

Durante a vivência, frente ao cotidiano de produção dos trabalhos artísticos, 

percebeu-se grande interesse por parte dos alunos em realizar as atividades 

propostas. Com a finalização dos trabalhos no muro da escola algumas 

questões como pertencimento, o empenho dos alunos e a percepção de 

pessoas que não participaram diretamente do processo criativo e do público 

externo foram pontos relevantes a serem considerados. 
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O embrião criativo e a preconcepção 

Pensado na articulação ao envolver professor e aluno, a metáfora do embrião 

sintetiza as etapas do processo de criação da pintura mural na escola. Na 

didática a ser descrita, ao fazer analogia com o embrião é possível comparar o 

ácido desoxirribonucleico (DNA) trazido de cada gameta com o universo 

cultural do alunado juntamente a proposta didática escolhida pelo professor. O 

Embrião Criativo é o encontro destes universos culturais com os conceitos 

usados.  

Na “preconcepção”, ou seja, na fase expositiva, antes da aproximação dos 

alunos com os materiais para a prática artística, conceitos como os da 

“mediação cultural” e “nutrição estética” das autoras Mirian Celeste Martins e 

Gisa Picosque (2012) foram essenciais e serviram como base para a condução 

da didática nesta primeira fase. 

Mirian Celeste Martins e Gisa Picosque em seus trabalhos com arte educação 

buscam deslocar conceitos de espaços culturais aproximando-os com o ensino 

em artes. Para entender melhor o conceito de mediação cultural é necessário 

compreender o termo mediação dentro do contexto proposto pelas autoras. 

O termo “mediação”, segundo o dicionário, significa o ato ou efeito de 

mediar. É uma intervenção, um intermédio. Juridicamente, o termo é 

empregado para processos pacíficos de acerto de conflitos internacionais 

onde a sugestão é sugerida e não imposta. Envolve assim dois polos que 

dialogam através de um terceiro, um mediador, um medianeiro, o que ou 

aquele que executa os desígnios de intermediário. Estes desígnios estão 

em nosso foco, na mediação entre produção artística e o fruidor, 

buscando a fruição – ação ou efeito de fruir: gozo, posse usufruto. 

(MARTINS; PICOSQUE, 2012, p. 25)   

Como demostrado pelas autoras Martins e Picosque (2012) a mediação é o 

termo designado ao agente responsável por aproximar obra de arte e público, 

garantindo ao último uma experiência prazerosa e enriquecedora. Com a 

explicação da utilização do termo “mediação” no contexto proposto pelo 

referencial citado é possível ater-se ao conceito em sua totalidade. 

Mediação Cultural. Agregar à mediação o conceito de cultura gera novas 

conexões, tanto na relação com o contexto cultural da obra como no 

contexto cultural de quem é afetado por ela. E aí não podemos falar 

apenas de estar no meio entre dois, mas um ¨estar entre muitos¨, de 

modo ativo, flexível, propositor, atento ao outro. Um ¨estar entre¨ que não 

é entre dois, como uma ponte entre a obra e o leitor, entre aquele que 

produz e aquele que lê, entre o que sabe e o que não sabe, mas em meio 

a um complexo de pensamentos, sensações, histórias reatualizadas. 

Compreender a mediação como um ¨estar entre muitos¨ implica uma ação 

fundamentada e que se aperfeiçoa na consciente percepção da atuação 

do mediador que está entre. (MARTINS; PICOSQUE, 2012, pp. 47-48)   
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O conceito de Mediação Cultural parte da ideia de agregar a mediação ao 

conceito de cultura, gerando inúmeras leituras ao observar o contexto da obra 

e do fruidor. Em sala de aula é preciso considerar o universo cultural dos 

alunos, suas vivências e cultura adquirida, sendo assim, o termo “mediação” 

como ponte entre dois mostra-se limitado e reduz sua potencialidade, neste 

sentido, “estar entre muitos” é estar atento ao universo de imagens e códigos 

culturais presente no imaginário dos adolescentes, principalmente nos dias de 

hoje com a grande circulação de imagens desencadeadas pela televisão, 

cinema, publicidade, computadores e celular. 

Nessa fase o professor é o responsável por mediar às primeiras referências do 

trabalho a ser realizado, a fim de corroborar para maior adesão dos alunos ao 

conceito de “nutrição estética” foi providencial.   

A nutrição estética na sala de aula é um modo de gerar o abastecimento 

dos sentidos movendo o saber sensível pelo oferecimento aos aprendizes 

de objetos culturais como imagens de obras de arte, música, fragmento 

de um texto poético ou de um texto teórico, um livro de história, um objeto 

do cotidiano ou um vídeo dentre outras formas culturais. (MARTINS; 

PICOSQUE, 2012, p. 36) 

A Nutrição Estética pode ser um procedimento do educador para iniciar 

um assunto que deseja abordar, ampliar o repertório dos aprendizes 

sobre algum conceito, fato ou, ainda, alimentar os sentidos para aprender 

a sentir o deleite, o prazer estético. (MARTINS; PICOSQUE, 2012, p. 37)  

A “nutrição estética” busca despertar os sentidos dos alunos podendo usufruir 

de objetos, imagens, músicas, vídeos entre outros, ou seja, todo material capaz 

de sensibilizar o alunado. A “nutrição estética” em algum momento pode ser 

similar à “abordagem triangular” formulada por Ana Mae Barbosa (2005). 

Responsável por dar novo fôlego à arte educação, sua pesquisa traduziu os 

códigos e formulou uma Abordagem baseada na experimentação com a 

codificação e a informação, partindo do oposto ao ensino do fazer por fazer.  

A “abordagem triangular” foi formulada ainda no século XX no final dos anos 

80. Inicialmente intitulada de “metodologia triangular”, vinte anos mais tarde 

houve a necessidade de substituir seu nome para “Abordagem Triangular” 

devido aos riscos de ser tratada como uma receita ou modelo a ser seguido, 

impossibilitando as diversas maneiras de aprender oriundas das subjetividades 

de cada professor. (SILVA; LAMPERT, 2016) Sua “abordagem triangular” 

visava contemplar o currículo escolar da seguinte maneira: 

Um currículo que interligasse o fazer artístico, a história da arte e a 

análise da obra de arte estaria se organizando de maneira que a criança, 

suas necessidades, seus interesses e seu desenvolvimento estariam 

sendo respeitados e, ao mesmo tempo, estaria sendo respeitada a 

matéria a ser aprendida, seus valores, sua estrutura e sua contribuição 

específica para a cultura. (BARBOSA, 2005, p.35) 
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O “fazer artístico”, a “história da arte” e a “análise da obra de arte” são os três 

pilares da “abordagem triangular”, desses, com exceção do primeiro, os demais 

estão ligados à fase expositiva, podendo ser semelhante à “Nutrição Estética”.  

Apesar da proximidade é pertinente destacar suas contradições. Ambas podem 

trazer conteúdos artísticos para o enriquecimento dos alunos, porém na 

Nutrição Estética seu leque de informações não se restringe ao campo das 

artes ou a contextualização das obras. Ao enfatizar a sensibilização e ao 

afloramento das emoções é possível explorar diversos assuntos em conexão 

com o conteúdo trabalhado. 

A “nutrição estética” possibilita alguns caminhos para afetar os alunos, 

entretanto os questionamentos de “como fazê-la” são constantes. Algumas 

indagações deverão ser respondidas por cada educador na sensibilização com 

seu público, tomando as rédeas de sua mediação ao conjecturar todas as 

pertinências deste caminho, tais quais. “Quais os assuntos potentes serão 

oportunos no desencadear de um trabalho prático eficiente? Ou ainda, quais 

recortes devem ser feitos a fim de estabelecer vínculos entre artes e o universo 

juvenil?”  

Como diz Perrenoud, o educador é um bricoleur que utiliza resíduos e 

fragmentos de acontecimentos, o que tem à mão, o que guarda em seu 

“estoque” e com eles cria novas situações de aprendizagem, reutilizando 

textos e situações materiais, acrescentando elementos de sua experiência 

e de seu repertório cultural. Como um bricoleur inventa com o que tem, 

problematiza a partir de seu acervo e pesquisa para complementá-lo. 

Nem sempre nos damos conta dos acervos que possuímos, das imagens 

que estão em nossos livros e bagagens [...] (MARTINS; PICOSQUE, 

2012, p. 69) 

Nesta primeira fase, chamada de “preconcepção” foi descrito quais os recursos 

teóricos utilizados para despertar no alunado certo engajamento com o trabalho 

artístico a ser feito.  

 

Processos práticos na sala/ateliê 

Após a primeira etapa com a temática proposta e discutida entre o educador-

mediador e os estudantes, a segunda etapa foi destinada à atividade prática. O 

fazer é imprescindível no aprendizado em artes, através da bagagem cultural 

do professor é possível propor diferentes caminhos (BARBOSA, 2005). É 

importante mencionar que a parte prática no trabalho divide-se em dois 

momentos, a saber, o fazer embrionário e o fazer na parição, este dedicado ao 

momento da pintura mural.    

O fazer nas artes visuais passou por diversas mudanças ao longo dos anos. No 

século XX nas décadas de 60 e 70 as transformações deste período originaram 

linguagens artísticas como instalações, happenings e performances. Assim 
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como as linguagens o espaço de produção do artista, o ateliê, também se 

reconfigurou (SILVA, 2015). Atualmente o ateliê adéqua-se as necessidades e 

as demandas pessoais de cada artista, podendo ter outras funções além da 

produção.  

[...] percebemos que assim como a produção contemporânea é plural, 

também se mostra o ateliê contemporâneo como possibilidades múltiplas: 

sala de aula, residência temporária, espaço expositivo, moradia, galeria 

de arte, arquivo, local de trabalho não são usos excludentes, de forma 

que um mesmo espaço pode funcionar com inúmeras dessas funções 

apontadas. Se o ateliê não é mais origem ou destino da arte, ele deve ser 

entendido como o entre, o espaço intermediário. (SILVA, 2015, p. 71) 

 
São raras as escolas da Rede Pública com espaços dedicados às 

manifestações artísticas visuais, no cenário de prática essa realidade também 

é pertinente, sendo assim, com a indisponibilidade deste espaço, foi proposta, 

a transformação da sala de aula em um ateliê, originando a sala/ateliê. Nesta 

mutação as carteiras são agrupadas formando mesas, os alunos têm a 

liberdade de circulação a fim de observar os demais trabalhos, por fim, os 

esboços desta produção são fixados nas paredes da sala na intenção de 

manter a produção ativa. A reconfiguração do espaço o torna dinâmico e 

flexível. Além deste fluxo, neste momento é preciso chamar a atenção para um 

fator relevante, o diálogo.  

[...] o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que 

se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a 

ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de 

depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples 

troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes. (FREIRE, 2018, 

p. 109)   

A ideia de “educação bancária”2 concebe o professor como o dominador pleno 

dos assuntos abordados, ao invés da construção conjunta há uma verticalidade 

da informação, na qual somente o professor detém o conhecimento 

considerando os alunos recipientes vazios a serem preenchidos. Por um viés 

oposto, a “educação libertária” em Paulo Freire (2018) visa à horizontalidade da 

informação, os conteúdos são discutidos e planejados em conjunto, com 

objetivo de problematizar o mundo concreto. Na “educação libertária” ao 

priorizar a ação dialógica o educador não é apenas a pessoa quem educa, mas 

também quem é educado. 

 
2 Na concepção de Paulo Freire a prática da Educação Bancária consiste em considerar os alunos como 

recipientes vazios prontos para serem preenchidos, sem considerar seus conhecimentos prévios. A Educação 

Bancária é oposta à Educação Libertária, está última defendida por Freire, na qual o diálogo é extremamente 

importante ao serviço do conhecimento e da libertação. (FREIRE, 2018) 
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A sala/ateliê é o ventre desta troca, é justamente na etapa do “fazer 

embrionário” destinado às experimentações que os diálogos são produtivos. 

Nesta etapa, o diálogo é o elo entre os alunos e o professor proporcionando 

trocas de ideias, citações de referências visuais e sugestões de técnicas. 

Na segunda fase é necessário chamar atenção para o percurso criador 

implícito no “Embrião Criativo”. Os alunos debruçaram sobre os esboços 

inicialmente realizados a lápis em escala menor e posteriormente para os 

testes de combinações de cores em papeis na dimensão de A1. 

O que vem a ser o percurso criador específico do fazer de práticas 

artísticas? É o estudo da criação e invenção em arte como processo que 

pode oferecer a compreensão sobre o percurso criador que envolve 

projetos, esboços, estudos, protótipos, diálogos com matéria, tempo de 

devaneio, de vigila criativa, do fazer sem parar, de ficar em silencio e 

distante, de viver o caos criador. (MARTINS; PICOSQUE, 2010, p.192) 

Na segunda fase do “Embrião Criativo” a obra começou a se materializar. 

Através da prática e do dialogo, questões relacionadas ao processo de criação 

surgiram de maneira bastante intensa envolvendo aluno e professor resultando 

em experimentações pertinentes a etapa final.  

 

 

O fazer fora do quadrado 

Após as etapas de incubação com as formas e a composição já direcionadas é 

a vez da pintura ganhar vida no muro da escola. Desta maneira, tratando-se do 

fazer em que o suporte para a prática artística era o muro, é importante 

introduzir brevemente sobre a origem histórica do grafite. 

O grafite teve seu início no final dos anos 60 e começo dos anos 70 do século 

XX em Nova York. Atualmente é possível ver tal manifestação artística 

difundida mundialmente (COSTA, 2007). Com relação ao grafite algumas 

dúvidas sobre esta forma de expressão ainda prevalecem, principalmente 

quando comparado com a pichação. Um dos maiores representantes da arte 

urbana do Brasil, o paulistano Eduardo Kobra (2018), abordou sobre as 

diferentes linguagens pictóricas encontradas nas ruas, em entrevista realizada 

enquanto circulava por alguns de seus murais em Nova York. 

De uma forma geral o suporte é o mesmo que é o muro, mas a pichação 

vem da caligrafia, são as letras e tudo mais. Então a pichação, por 

exemplo, é como se fosse uma logo marca também, então cada um tem o 

seu nome que é a sua tag, sai e espalha isso pela cidade, isso é 

pichação, ilegal. O grafite também é ilegal, o cara sai só que ele já vai 

fazer desenhos, são formas mais elaboradas, mas também é ilegal, por 

exemplo, o Banksy é um artista que faz de forma ilegal porque ele sai e 
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pinta sem permissão. Agora quando tem a permissão do proprietário ai é 

um mural. (KOBRA, 2018) 

Segundo Kobra (2018) ao diversificar as formas de expressões encontradas 

nas ruas, foi citada em seu depoimento a palavra ”mural” fazendo referência às 

pinturas murais. 

A pintura mural difere de todas as outras formas de arte pictórica por estar 

profundamente vinculada à arquitetura. Nessa técnica, o emprego da cor 

e do desenho e o tratamento temático podem alterar radicalmente a 

percepção das proporções espaciais da construção. [...] 

Muralismo é a arte da pintura mural, que engloba o conjunto de obras 

pictóricas realizadas sobre parede. (HONORATO, 2008/2009, p. 4) 

Como mencionado pelo artista Kobra (2018) o mural tem a permissão do 

proprietário para sua execução, sendo assim, a pintura realizada no “Embrião 

Criativo” leva o nome de mural ou pintura mural. 

Com relação às manifestações artísticas urbanas é necessário dizer que esta 

prática despertou a redescoberta da cidade, induzindo uma conexão direta 

entre a manifestação cultural e a rua. A realização de diversas práticas informa 

a necessidade de uma resistência às articulações de poder estabelecido por 

normas e instituições, algumas intervenções artísticas urbanas visam 

evidenciar suas operações, monitoramentos e controles. (MANO, 2006)  

Quando a escola propõe tal disciplina possivelmente seu interesse está 

direcionado à decoração, porém uma prática artística que busca tencionar e 

transformar o espaço da escola pela ação dos alunos tem mais a dizer. 

Questões como a ocupação do espaço público, ou mesmo o enfretamento da 

arte contra o massivo bombardeamento de imagens publicitárias podem ser 

debatidas em sala.  

Além da ressignificação e transformação do espaço escolar pela arte é 

importante considerarmos a construção do pertencimento através da prática 

artística. O Pertencimento significa que precisamos nos sentir pertencente a tal 

lugar e ao mesmo tempo sentir que esse nos pertence, acreditando que é 

possível e válido interferir em sua rotina. Na medida em que os alunos se 

sentirem atores da ação, o que for sendo construído de forma participativa 

desenvolverá a corresponsabilidade. (AMARAL, 2006) 

 

 

Experiência viva no Embrião Criativo 

O trabalho de pintura mural na escola foi realizado nos anos de 2017, 2018 e 

2019, durante este período os métodos e conceitos descritos anteriormente 

foram fundamentais na didática aplicada. A fim de descrever brevemente a 

aplicabilidade do “Embrião Criativo” foi dado como exemplo o processo de 
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criação de uma pintura mural realizada na escola em questão, com alunos do 

1º ano do ensino médio na faixa etária entre 15 e 16 anos, nos meses de 

outubro a dezembro de 2018. A cultura brasileira foi a temática norteadora da 

pintura mural do iminente relato.  

No primeiro encontro com alunos sobre a temática foram apresentados vídeos 

e imagens de obras de cinco criadores de diversas áreas em que os signos da 

cultura brasileira apareciam em suas criações, sendo eles: Ronaldo Fraga, com 

sua coleção sobre rio São Francisco; a grafiteira Criola, com suas pinturas 

murais trazendo signos da ancestralidade africana e indígena; a música de 

Chico Science e Nação Zumbi, com a mistura de rock, funk com maracatu e as 

obras de arte de Tarsila do Amaral em sua fase antropofágica. Após breve 

discussão foi questionado se os alunos já conheciam tais produções e o que 

tinha mais se destacado para eles. 

Nesta primeira etapa o conceito de “nutrição estética” serviu como viés para 

sensibilização, tendo como proposta a potencialidade da produção criativa em 

torno da cultura brasileira. Para o segundo encontro foi solicitado aos alunos 

sugestões de imagens representativas da cultura brasileira, podendo ser da 

própria cultura visual de cada aluno, ou de outras referências. 

Mesmo com poucas sugestões trazidas, neste momento o diálogo e a troca de 

informação foram intensos, o professor assumiu o papel de equilibrar as 

contribuições trazidas, pois a intenção é fazer uma pintura mural de caráter 

coletivo, as imagens não poderiam ser complexas para garantir a participação 

de todos. Após algumas discussões, foi decidido trabalhar formas de vegetação 

variando os tons de verde, uma característica peculiar dos trópicos encontrado 

no território brasileiro.   

A partir do terceiro encontro a sala de aula deu origem à sala/ateliê com a 

produção dos esboços. Neste momento os alunos exploraram seus traços e 

formas, tendo como referências obras de conhecimento dos alunos ou trazidas 

pelo próprio professor ao identificar qual seria o caminho a ser percorrido.  

Dando sequência à atividade após os esboços e testes feitos em folha sulfite e 

lápis, os alunos foram divididos em grupos para os testes das cores. Em 

seguida foi proposta a inserção das formas antes desenhadas individualmente 

em folha de papel pardo tamanho A1. Com a composição das formas 

finalizadas a lápis foi a vez dos testes com as tintas. Com tinta guache cada 

grupo chegou às tonalidades de verde pretendida. Nesta fase embrionária os 

alunos também puderam trabalhar a composição da pintura, além de 

começarem a direcionar o fazer em uma escala maior. Encerrada esta etapa, 

os trabalhos realizados na folha A1 foram fixados na parede da sala de aula. 

Um dos grupos formado por alunos com grande interesse em Mangá, nome 

dado às historias em quadrinho de origem japonesa, sugeriu a ideia de levar 

para a pintura a imagem de um rosto, após algumas conversas sobre qual seria 
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está imagem ficou acordado a produção do rosto de uma mulher indígena com 

traços da raça branca, retratando a miscigenação brasileira.  

A inexperiência dos alunos e a insegurança são normais tratando-se de um 

trabalho das dimensões de uma pintura mural, as etapas anteriores são 

justamente para o aprimoramento até a etapa final. Os primeiros traços foram 

esboçados com giz, após sua conclusão as formas ganharam cores. Nesta 

etapa os alunos foram encorajados a fazer as misturas de cores, feitos com 

tinta acrílica branca e pigmento líquido xadrez. O embrião criativo só chegou ao 

final quando a pintura mural foi finalizada. Todas as etapas de sua “gestação” 

foram importantes e colaboraram de maneira efetiva para sua conclusão. 

 

Considerações finais 

Durante o período de desenvolvimento do “Embrião Criativo”, a divisão em 

etapas das atividades para a sua aplicabilidade foi essencial. Neste processo, o 

subsídio teórico foi de grande valia para o professor, pois algumas ferramentas 

teóricas propuseram um novo olhar na maneira de lecionar arte.   

Na primeira fase do Embrião Criativo o conceito de “Mediação Cultural” de 

Mirian Celeste Martins e Gisa Picosque ajudou a nortear os trabalhos na fase 

expositiva. A provocação feita pelas autoras de estar “entre muitos” faz com 

que o professor encontre um caminho a fim de equilibrar o contexto das 

imagens trabalhadas como o repertório imagético do alunado. 

Na segunda etapa, a transformação da sala/ateliê permitiu maior 

transitoriedade dos agentes envolvidos no Embrião Criativo proporcionando o 

encontro do repertório do professor com o universo imagético dos alunos. O 

dialogo referido em Paulo Freire surgiu como ferramenta capaz de unir este 

dois polos na construção da pintura mural. Ao absorver sugestões e 

considerações entre alunos e professor há uma interferência constante no 

processo de criação. 

O fazer na aparição, ou seja, o fazer da pintura mural trouxe algumas reflexões. 

A primeira foi com relação a qual mensagem uma obra de arte urbana pode 

suscitar na disputa feroz pelo espaço público cada vez mais impregnado pela 

publicidade e pelo poder econômico. A segunda esta implícita na alteração do 

espaço escolar ao qual os alunos estão inseridos, passando de agentes 

passivos, considerando aqui a estrutura física, para agentes provocadores 

daquele lugar. Mutuamente neste processo de intervenção do espaço escolar 

os alunos se sentiram pertencentes aquele lugar, na medida em que foi 

transformada sua visualidade. 

Ao considerar o alunado a prática difundida durante os anos de 2017, 2018 e 

2019, traz alguns pontos pertinentes. Em primeiro, apesar de propor formas e 

desenhos mais simples a fim de provocar a participação de todos, a estratégia 
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não se mostrou totalmente eficaz. Apesar do desinteresse de alguns, a maioria 

dos alunos sempre participaram, principalmente na fase da pintura mural. Outro 

atributo importante de ressaltar foi o zelo dos alunos ao desempenharem tal 

função, em todos os trabalhos foi perceptível à conscientização dos mesmos 

sabendo da importância de suas ações na modificação visual da escola.  

É importante ressaltar a dificuldade de aquisição dos materiais para o feitio, o 

ideal seria fazer os trabalhos com tinta spray, porém devido ao seu custo o 

material foi readequado com uso de rolos, pincéis, tinta acrílica branca e 

pigmento líquido.  

A prática da pintura mural na escola sempre causou comoção em pessoas 

ligadas à direção, professores, alunos de outros seguimentos e da 

comunidade. Durante a realização dos trabalhos na parte externa da escola 

pessoas ao entorno sempre buscavam tecer elogios tanto na atitude dos 

alunos como no trabalho propriamente. A prática da pintura mural lançou uma 

percepção diferenciada, dando protagonismo antes não visto à disciplina de 

artes na escola.  

O Embrião Criativo proporcionou resultados consideráveis ao mobilizar 

estudantes na imersão prática artística, além de reverberar a sua importância 

no próprio espaço escolar. Após o registro deixado pelos alunos a pintura mural 

nasce e se estabelece no cotidiano escolar, deixando a mensagem de 

transformação necessária.    

 

 

 
Fig. 1 - Antônio Carlos Rodrigues Braz, Pintura Mural Brasil, 2018.  

(Fonte: Acervo pessoal do autor) 
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Fig. 2 - Antônio Carlos Rodrigues Braz, Pintura Mural Brasil, 2018. 

(Fonte: Acervo pessoal do autor) 

 

 

 
Fig. 3 - Antônio Carlos Rodrigues Braz, Pintura Mural de efeito 3D, 2018.  

(Fonte: Acervo pessoal do autor) 
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Fig. 4 - Antônio Carlos Rodrigues Braz, Pintura Mural com referência da obra da artista Beatriz Milhazes, 2019. 

(Fonte: Acervo pessoal do autor) 
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Sobre afetos, efemeridades e reminiscências 

O relato de experiência a seguir resume as experiências vividas entre os anos 

de 2016 a 2017, nos quais iniciei atividades docentes no Arch College, 

universidade de artes e design localizada na cidade de Jaipur, no estado do 

Rajastão, estado ao noroeste da Índia. Naquela ocasião assumi uma turma em 

que os estudantes pelos quais em me responsabilizaria  cursavam o primeiro 

semestre da graduação e a eles eram disponibilizadas uma grade de matérias 

que integravam os cursos de  Artes & Artesanato, Design de Interiores, Moda, 

Joias, Gráfico e de Produto, através do módulo denominado “Foundation Year” 

(em tradução livre algo como o Ano dos Fundamentos). Agrupadas nesse eixo 

de formação inicial dos alunos, as matérias precisavam contemplar os objetos 

de ensino e aprendizagem por meio de conhecimentos básicos dessas 

diferentes áreas das artes e do design dando aos estudantes um apanhado 

geral dos procedimentos compositivos. 

O método de ensino adotado e utilizado na universidade era o Pearson Btec, 

cuja base referencial, amparada inicialmente por esta metodologia, fui 

responsável ao longo do ano pelas matérias de Fundamentos da Arte e do 

Design; Contexto, Cultura e Referências em Arte e Design; Geração de Ideias 

 
1  Maira Pereira Gouveia é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade do Estado de 

Minas Gerais, sob a orientação da Professora Doutora Juliana Rocha Franco E-mail: mairagouveia@gmail.com.  
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e Desenvolvimento em Arte e Design; Princípios do Design; Prática Profissional 

e Métodos do Design, as quais foram por mim distribuídas na realização de 

seis projetos com cerca de dois meses de duração, cada. Sendo assim, 

lecionei na instituição contribuindo nesses projetos durante um ano e é este 

rico percurso de docência que pretendo compartilhar no presente relato, 

destacando meu próprio processo formação profissional como egressa do 

curso de Design de Moda da UFMG na construção dessa trajetória, uma vez 

que se tratou de minha primeira experiência como docente no ensino superior. 

Quando fui convidada a dar aulas de design na Índia, por meio de um contrato 

de intercâmbio, o impulso que me fez ter a coragem de partir para um território 

completamente novo e desconhecido para mim, inclusive geograficamente 

falando, foi guiado inicialmente pelo desejo de fugir de questões, além 

daquelas relacionadas ao recente processo de término de minha graduação, 

outras delas também de caráter existencial, que me sufocavam dentro da zona 

de conforto/desconforto da minha vida . Tendo a minha existência como um 

todo se tornado, de certa forma, velha conhecida, e, desse modo, um pouco 

previsível, comecei a sentir o desejo de me distanciar de inquietações que me 

afligiam, uma delas sendo a definição quanto ao futuro profissional. 

O convite para partir chegou e, com ele, um primeiro desafio: As aulas 

deveriam ser ministradas em inglês, eu não possuía nem o domínio básico da 

língua, nunca havia aprendido mais que o verbo “to be” (ser- estar) em minhas 

parcas aulas no ensino básico e médio. Então não acreditei que seria possível 

aceitar a oportunidade. Mas os responsáveis pela contratação e colegas que 

estavam fazendo a intermediação, já como docentes na Índia, para minha 

contratação disseram que meu portfólio estava à altura e que eu facilmente 

aprenderia o nível necessário de linguagem para desenvolver as atividades da 

docência exigidas. 

Assim sendo, devido ao meu grande desejo de viver a experiência, “mergulhei” 

no idioma por meio de leituras de livros infanto-juvenis que possuíam uma 

linguagem mais simples e cuja tradução para o português eu já conhecia, além 

de ver filmes e séries com áudio e legenda no idioma. Dessa forma,  meu 

primeiro passo nessa jornada ao encontro do processo educativo foi o de 

aprender a falar inglês de forma autodidata. 

Cheguei à Índia no final de Junho de 2016 e fui informada de que as aulas 

seriam iniciadas em agosto, o que me proporcionou um espaço de tempo para 

me familiarizar com a nova realidade que eu vivenciaria por um ano. Ao iniciar 

a experiência docente com o grupo de estudantes de primeiro ano letivo na 

graduação, eu teria a responsabilidade de dar a matéria de Forma, Cor e 

Composição para o primeiro semestre da graduação. A turma era 

extremamente heterogênea, com estudantes que falavam inglês fluentemente e 

outros que tinha um conhecimento muito incipiente do idioma, além das 

interferências de sua língua materna, da minha própria e de meu desempenho 

linguístico inicial em inglês. 
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Outro aspecto que vale a pena ressaltar é que, assim como havia estudantes 

que tinham um alto domínio de técnicas de desenho, tendo feito cursos na área 

durante boa parte de suas vidas, outros sequer haviam usado um lápis para 

desenhar, no sentido específico da formação. Dessa forma, meu desafio inicial 

era nivelar a turma, ao mesmo tempo em que já buscava o viés de tentar 

estimular um pensamento mais crítico e criativo, já que muitos estavam 

acostumados com a dinâmica de copiar desenhos e trabalhos preexistentes. 

Afora isso, outro desafio era a relação interpessoal em si, pois, devido a muitos 

dos estudantes, e eu própria, dominarmos precariamente a linguagem, nossas 

interações se realizavam muito por meio de expressões gestuais e mímicas, 

aliadas à colaboração dos estudantes que me compreendiam mais 

rapidamente para intercambiar experiências com aqueles que tinham uma 

dificuldade em acompanhar os conteúdos ministrados. 

Paulatinamente, fomos conseguindo nos compreender, de forma que o projeto 

final da matéria se tornou um “diário de bordo” de livre formato, contendo todos 

os exercícios feitos durante a unidade, além da apresentação dos trabalhos 

para uma banca examinadora, que avaliaria não apenas a qualidade de 

acabamento do diário, como também a capacidade de apresentação e defesa 

do material por parte dos estudantes. Destaco como um acerto metodológico 

minha orientação para que o formato de montagem e apresentação fosse livre 

pois, nesse momento, consegui entender melhor a estética indiana, cheia de 

cores, brilhos, bordados e formas inusitadas. Nesse processo, pude entender 

que o fator decorativo era muito importante dentro daquela cultura e aprender 

um pouco mais sobre como respeitar a estética local. 

Nesses primeiros meses, propus algumas dinâmicas para conhecermos melhor 

uns aos outros, o que ocorreu paralelamente à evolução e melhora do meu 

domínio no desempenho do idioma. Assim, fui me revelando aos poucos e 

apresentando minha forma de ver o mundo, bem como minhas expectativas em 

relação à minha trajetória de vida e ao meu futuro, ao passo que fui também 

trabalhando em dinâmicas para conhecê-los e ajudá-los a reconhecer seus 

próprios anseios, perspectivas de vida, e modos de ver o mundo, que eram 

muito diferentes do meu. Disso resultou gradativamente um maior 

entendimento mútuo em relação à cultura uns dos outros, além da 

aprendizagem e admiração recíproca sobre as diferenças culturais que nos 

constituem como sujeitos. 

A segunda matéria que ministrei foi “Contexto, Cultura e Referências na Arte e 

no Design”, matéria na qual busquei integrar o ensino de arte contemporânea 

com artesanato local indiano. Destaco que, devido minha própria condição de 

professora de graduação iniciante, os projetos iam sendo construídos de 

acordo com as limitações que eu enxergava em mim e nos estudantes. Nessa 

matéria, inicialmente, eles tinham que estudar três artistas contemporâneos e 

apresentar três obras de cada artista contextualizando e explicando o 

“conceito” que fundamentava as temáticas das obras. Durante as 
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apresentações, eram avaliados não apenas o conteúdo em si, como também a 

forma de apresentar, a qualidade estética dos slides e a capacidade de 

aprofundamento na proposta dos artistas. Posteriormente, cada estudante teria 

que escolher uma técnica de artesanato indiana e apresentá-la através de um 

artigo resultante das discussões de grupos de alunos subdivididos em 

categorias: Têxtil, Bordados, Acessórios, Arquitetura, Artes & Artesanatos (de 

acordo com suas respectivas habilitações). Dentro de cada categoria, o 

estudante tinha que se aprofundar em uma técnica em particular. Ao final, os 

estudantes agrupados escolheram um exemplo de artesão local realizador das 

respectivas técnicas para realizar entrevista a respeito de sua prática mercado 

e metodológica. Foi interessante observar as difíceis realidades 

socioeconômica em que vivem os artesãos que os estudantes entrevistaram, e 

como, a partir disso, eles se deram conta de questões mais profundas para a 

sobrevivência do artesanato local, e como isso mudou a percepção da 

responsabilidade da sua própria profissão. 

Como trabalho final dessa disciplina, os estudantes foram desafiados a 

escolher um espaço dentro do campus para criar uma instalação, misturando 

os conceitos e obras estudados sobre as artistas contemporâneas com 

técnicas de artesanato tradicionais da Índia. Como resultado, tivemos cinco 

instalações relacionadas a joias, argila, vestimentas, e até mesmo às 

divindades e diversas tradições locais, dialogando com questões da arte 

contemporânea ocidental. Os trabalhos apresentados foram extremamente 

profícuos e diversos, trazendo uma nova consciência aos estudantes sobre o 

ser/estar no mundo além de gerar também uma sensação de pertencimento 

dentro do espaço da universidade. 

A partir do quarto, mês a nossa afetividade consolidou-se efetivamente, e, 

como grande parte dos estudantes tinham saído de suas cidades para estudar 

em Jaipur, sendo a primeira vez que se viam longe do seio familiar, a relação 

que foi se estabelecendo tinha, de alguma forma, aspectos de uma 

proximidade maternal. Talvez pelo fato de que tivéssemos idades não tão 

dispares, eu com 25 anos e os alunos tendo entre 17 e 22 anos, tínhamos 

alguma liberdade para estabelecer uma relação divertida de respeito mútuo e 

amizade. Ressalto que o afeto foi muito importante para a construção do 

conhecimento, pois a partir dele pude estabelecer uma relação de confiança e 

liberdade em sala de aula. Consciente disso, discutíamos semanalmente sobre 

questões e conceitos chaves das nossas próprias constituições enquanto 

profissionais, cidadãos e seres humanos no mundo como, por exemplo, 

autonomia, independência, maturidade, além de estimular a consciência de que 

eles eram os protagonistas da sua própria aquisição e construção de 

conhecimento, destacando que eu representava uma simples propositora e, 

talvez, conselheira nesse processo. Também foi ficando claro para mim e para 

eles que a construção de conhecimento passa pelo desejo, e que se os 

projetos não fossem divertidos e ativassem um lugar de prazer, não faria 

sentido fazê-los. Assim sendo, nos projetos seguintes, fui me colocando cada 



ESTADO DE ALERTA! 2020 
Encontro ANPAP Sudeste de Jovens Pesquisadores, Niterói, Rio de Janeiro - ISBN - 978-65-990419-0-7 

 

2
2
7
 

vez mais nesse lugar de proponente e dando a eles liberdade e autonomia para 

elaborar perguntas e questionamentos e construir autonomamente as 

respostas possíveis. 

Destaco como uma das atividades mais produtivas e destacadas por eles como 

mais prazerosas, a produção de um curta-metragem utilizando a técnica de 

stop-motion (fotos quadro a quadro organizadas em um vídeo de forma a dar 

ideia de movimento). Como metodologia, sorteei para cada grupo um espaço 

na instituição, que serviria de cenário - estúdio, corredores, jardins e cantina-, e 

um material com o qual deviam trabalhar, assim sendo tínhamos: papel, 

roupas, materiais escolares (tesoura, lápis, borracha) e acessórios à escolha 

dos grupos. 

Nesse projeto, a tarefa dada era que desenvolvessem um roteiro e o 

storyboard, com um desfecho para a narrativa, além de aprender noções de 

softwares avançados de edição de imagem e montagem cinematográfica. Na 

etapa técnica do projeto, contei com a colaboração de um dos profissionais do 

laboratório de design gráfico para mediar com os estudantes o uso dos 

programas e softwares específicos. Os resultados foram extremamente 

criativos, pois todos se empenharam na construção de narrativas experimentais 

e demonstraram habilidades no trabalho em grupo, além de eficiência na 

resolução de problemas. Os estudantes ficaram tão engajados no projeto que, 

muitas vezes, gastavam longas horas refazendo trechos do filme por conta 

própria, sem necessidade de um feedback de minha parte ou do técnico, o que 

me fez observar o desenvolvimento do senso crítico com relação aos trabalhos 

desenvolvidos. Muitos grupos trabalharam fora dos horários de aula, mesmo 

sem solicitação de minha parte, apenas por quererem ver o trabalho coeso e 

pronto a tempo para a entrega. Foi um trabalho em que os estudantes 

realmente mostraram autonomia e comprometimento com relação aos projetos. 

O nosso quinto projeto, realizado na matéria de “Princípios do Design”, tratou 

de algo relacionado à minha pesquisa desenvolvida desde a graduação em 

Design de Moda na UFMG, que resultou no Trabalho de Conclusão de Curso 

denominado “Corpo X Objeto: Intersecções entre corpo, roupa e arte”, o qual 

buscou entender como se dá a relação entre corpo e objeto, com base nas 

contribuições de artistas neoconcretistas. A partir disso, apresentei aos 

estudantes o trabalho da artista Lygia Clark intitulado “Máscaras Sensoriais” e 

sugeri que fizessem suas próprias máscaras pensando em conceitos como 

ergonomia e empatia, através da elaboração de figuras de animais. Sendo 

assim, sorteei um animal para cada estudante e o desafio seria que criassem 

máscaras desses animais a partir de materiais reciclados. O critério de criação 

tinha como exigência que essas máscaras não deveriam ser figurativas; elas 

precisavam representar as sensações que os animais despertavam em cada 

um. Então, num primeiro momento, nos reunimos para discutir individualmente 

o que aquele animal representava para cada um dos estudantes, se era um 

animal agressivo, traiçoeiro, venenoso, amável ou misterioso, e como 
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poderíamos expressar essas sensações a partir de diferentes formas e 

materiais. 

A decisão de usar materiais reciclados veio não só da inspiração no trabalho da 

artista Lygia Clark, que utilizava muitas vezes materiais recolhidos no lixo, como 

também no reconhecimento de que o lixo e o descarte incorreto de materiais 

representam um problema grave dentro da sociedade indiana e mundial e 

entendemos que o designer e o artista enquanto criadores de soluções e projetos 

têm grande responsabilidade em tal realidade. Sendo assim, fizemos uma visita 

de campo a um aterro sanitário antes de começarmos a produção das máscaras 

e essa visita representou uma experiência realmente intensa, já que o lixo é 

considerado um material impuro para muitos hinduístas (religião mais popular na 

Índia, praticada por cerca de 80% da população), ficou patente a aversão aos 

objetos descartados na dificuldade de alguns estudantes em aceitar que 

precisariam tocar “naqueles materiais”, enquanto outros se entregaram 

rapidamente à experiência. Foi novamente um estabelecimento de uma 

confiança mútua. E, a partir de muito diálogo, saímos de lá com diversos 

materiais para a confecção criativa das máscaras. 

Novamente os resultados foram surpreendentes, pois foram usados galões de 

água, arames velhos, assento de bicicleta, cadeiras, areia, pedaços de carros, 

galhos de árvores, entre outros, assim como materiais mais usuais como 

isopor, papel machê, tricô, origamis e tecido e toda sorte de soluções foram 

encontradas a partir de sessões de orientações, mas, partindo sempre e 

especialmente da criatividade e das demandas dos próprios estudantes. 

Nasceram assim: vaca, elefante, galinha, coruja, cobra, jacaré, sapo, peixe, 

porco, borboleta, cavalo entre outros seres exóticos e abstratos a partir de 

muita imaginação e experimentação. 

 

 

Fig. 1 - Maira Gouveia , Animan- Projeto com máscaras, 2017. 

materiais diversos, dimensões diversas 

(Fonte: Arquivo pessoal) 
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No último projeto dessa disciplina, nos propomos a fazer um trabalho mais 

voltado para um público específico: um projeto em tempo real para criação de 

um brinquedo ou jogo para crianças de 3 a 5 anos de idade. Para isso, os 

estudantes foram visitar creches e casas da vizinhança, assim como a de seus 

próprios familiares e também estabelecimentos de lojistas locais, para entender 

quanto um pai está disposto a gastar num brinquedo, o que torna um brinquedo 

atrativo para as crianças, qual preço e qual porcentagem sobre o valor o lojista 

que comercializa brinquedos retém. Além de pesquisarem sobre a ergonomia, 

fatores de segurança, materiais atóxicos, consideraram, ainda, um viés 

educativo e interativo para esse objeto. A ideia era que pensassem num 

sistema de em pequena escala e no custo da peça final. 

Convidei profissionais do mercado para repassarem noções de prazos e 

questões referentes à industrialização, o que permitiu uma vasta pesquisa e 

diversas experimentações para produção da peça por parte dos estudantes, 

que fizeram uma apresentação do processo de criação do produto, estipulando 

questões como valor de custo e revenda. Outro quesito importante trabalhado 

nesse projeto foi o de habilidades comunicativas, questão que já vinha sendo 

conversada ao longo dos outros projetos construídos juntos. 

No processo de pesquisa/elaboração/apresentação dos trabalhos, foi possível 

notar uma melhora considerável nas habilidades de apresentações de todos os 

estudantes, mas especialmente daqueles mais tímidos que foram capazes de 

demonstrar os resultados obtidos em suas pesquisas com segurança, usando 

linguagem corporal, a voz e técnicas de apresentação e oratória discutidas em 

sala. Os projetos foram apresentados com extremo profissionalismo e clareza e, 

sendo assim, foi possível notar que os estudantes estavam atentos às conversas 

e proposições teórico-metodológicas que mantivemos ao longo do ano. 

Destaco como aspecto fundamental nesta experiência inicial como docente, 

durante o nosso processo de construção de conhecimento, que não apenas as 

discussões que eram propostas surtiram um bom resultado, mas 

especialmente as contribuições que me propus realizar dentro da instituição, 

sempre proativa e disposta a ajudar em diversos projetos fora de aula, mas 

também sempre questionadora e mantendo um senso crítico em relação às 

questões de hierarquia que enfrentei, a exemplo de tentativas de abuso de 

poder, quando insinuados dentro da instituição. Este exemplo ativo levou os 

estudantes a desenvolverem também um senso crítico e uma atitude mais 

combativa, atitude que na realidade cultural indiana não é regra, pois, devido à 

religião de forte viés conservador, é muito raro um jovem questionar atitudes 

dos pais, da família ou de qualquer representação de autoridade, havendo 

quase sempre uma forte propensão ao respeito e a posições de subserviência. 

Porém, em alguns momentos, especialmente dentro de instituições de ensino, 

é necessário que tenhamos a capacidade de nos posicionar de uma forma 

mais crítica quanto às autoridades, e em alguns projetos pude ver que isso foi 

algo que aprendemos a construir juntos, sem nunca perder o respeito, mas 
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negociando juntos os limites e questionando momentos de injustiça nos quais 

julgamos necessário tomar uma posição. 

Por fim, além desses projetos desenvolvidos com a turma no “Fundamentos em 

Design” em sala de aula, o que não significa que foram os únicos, também 

produzimos artigos para a revista da instituição, decoração para o campus e 

fora dele em eventos acadêmicos e sociais, visitas guiadas da turma a um 

parque e dinâmicas de teatro que os estimulavam a fala em público. Disso 

resultou uma maior liberdade expressiva dos alunos em relação ao mundo e 

em relação a si mesmos, o que resultou numa viagem juntos numa excursão 

durante um feriado.  

Apesar de diferenças culturais tão extremas resultantes de nossas distintas 

realidades e trajetórias de vida, conseguimos formar um laço forte de respeito, 

cuidado, empatia e muita afetividade. Destaco que não fazia parte dos meus 

planos ou do diretor acadêmico que eu ficasse responsável pela mesma turma 

durante todo o ano letivo; esse processo se deu devido a uma organicidade no 

nosso processo de trabalho juntos que levou a uma evolução mútua. Foi uma 

experiência gratificante e de grande aprendizado para mim aprender a negociar 

processos de criação por um viés de liberdade e participação dentro de uma 

instituição marcadamente hierárquica e burocrática, formada por estudantes 

pertencentes a um estrato bastante conservador da sociedade, e, ainda assim, 

conseguir fazer projetos experimentais com grande adesão e participação efetiva. 

Enfim, não resta dúvida de que viver um ano num país asiático com uma 

cosmovisão e realidade cultural e social tão diversa da brasileira demarcou 

para minha trajetória um grande desafio não apenas em termos profissionais, 

como também em termos pessoais. Mas, de fato, valeu o esforço. Atualmente, 

retornei à academia para a pós-graduação em Design, pois tenho o sonho de 

que posso contribuir para transformar um pouco a sociedade, no sentido de 

estar mais qualificada para me propor, e aos meus futuros estudantes, novos 

desafios gerados pelo senso crítico, autoconhecimento e formação técnica 

necessários à prática artística e educativa no campo do design, das artes e 

áreas afins. Devo essa esperança à Índia e ao que lá pude construir e 

experienciar com meus 27 alunos da turma de Fundamentos em Design. Grata 

sou a eles pelo afeto retribuído e pela presença e auxílio na escrita de um 

capítulo tão lindo e importante na minha trajetória. 
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Introdução 

O sociólogo americano Howard Becker trabalha com a noção de mundos da 

arte, sendo estes “a totalidade de pessoas e organizações cuja ação é 

necessária à produção do tipo de acontecimento e objetos característicos 

produzidos por aquele mundo”. (BECKER, 2010) Os “mundos” de Becker são 

relações entre pessoas que precisam cooperar dentro de convenções 

conhecidas, integral ou parcialmente, por elas para que algo possa ser feito. 

Não se trata então de uma estrutura, mas de uma situação passível de 

modificações. O “mundo” é formado por padrões de atividades coletivas 

geradas pela rotinização desta cooperação2. Esses padrões são executados 

em uma “ação coletiva”, um conjunto complexo de sistemas interdependentes 

organizados pelas convenções que, por sua vez, regem as relações de 

cooperação, isto é, divisão de trabalho, que são consensuais e naturalizadas 

 
1 Adryana Diniz Gomes é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes da 

Universidade Federal Fluminense, sob orientação da Professora Doutora Lígia Dabul. Email: 

adryanadiniz@outlook.com. 

2 Entretanto, faz-se necessário pontuar que esta cooperação dos “mundos” não se trata de apenas otimismo, 

pacifismo e boa vontade. Considera-se, portanto, a existência de antagonismos – lutas internas e intrigas -, 

gerados pela busca de interesses particulares, entre os atores sociais dos mundos da arte. Estas disputas 

internas, resultado de interesses particulares, podem levar a quebra das convenções, o que gera conflito e pode 

resultar em novas convenções e subgrupos, (BECKER, 2006, 2010) 
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por aqueles envolvidos no mundo em questão. Diferentes convenções geram 

diferentes mundos e é perfeitamente possível que vários mundos coexistam em 

um mesmo momento em relações de cooperação, conflito e desconhecimento. 

(BECKER, 1982, 2010) 

Fazem parte dos mundos da arte oito componentes: concepção, execução, 

distribuição, recepção, justificação, apoio, sistema societal e Estado. A 

mediação cultural pode ser encontrada tanto na distribuição (produtoras, 

editoras, instituições culturais, rádios, canais de tv, livrarias, cinemas, 

jornalismo especializado) quanto no apoio, que é uma categoria residual3. 

Desta forma, o mediador pertence a um mundo da arte, mas mantém um 

contato mais direto com outros, sendo capaz de criar diálogos. (BECKER, 

1977, 1982, 2010) 

A ideia de mediação como “o que se coloca entre” é presente em diversos 

campos4. Jean Davallon (2003) comenta que na literatura da Ciência da 

Informação e da Comunicação trata-se mediação como “ação de servir de 

intermediário” (p. 6), considerando a produção e circulação do conhecimento. A 

mediação cultural também é estar entre. (DAVALLON, 2003; MARTINS 2006; 

PERROTTI e PIERUCCINI, 2014) 

Para nos aproximarmos do termo, tomamos, a princípio, duas definições: 1) 

“tudo o que intervém entre uma obra e sua recepção” (HEINICH, 2008, p 87); e 

2) “criação de fluxos entre o público, as obras, os artistas e instituições, e sua 

missão como ligação de diferentes pontos de vista”5. (MÖRSCH, 2012)  

A mediação cultural é uma categoria complexa e tem suas especificidades. 

Apontamos a existência de dois aspectos da mediação: 1) mediação como 

sistema, que abrange uma forma de ação cultural e o desenvolvimento de uma 

relação com a arte; 2) mediação como ação: o nível mais aparente da prática, 

abrangendo a prática do profissional mediador e os seus produtos que 

 
3 Fazem parte dos mundos da arte oito componentes: 1) Concepção: é atividade nuclear, realizada pelo artista, 

tende a ser vista como a mais importante; 2) Execução: pode ser o próprio artista ou outros profissionais 

especializados dependendo da natureza da obra, inclui também a fabricação dos materiais necessários e pode 

exercer constrangimento sobre a concepção; 3) Distribuição: garante os meios de perpetuação da obra, pode ser 

feita através de mecenato, marchand, comercialização ou autofinanciamento, no mercado tende a incluir 

produtoras, editoras, instituições culturais, rádios, canais de tv, livrarias, cinemas, etc.; 4) Recepção: o público 

que pode reagir à obra e apreciá-la, inclui público iniciado, estudantes de arte e ex-profissionais da área que 

tendem à participação ativa e estão dispostos às inovações; 5) Justificação: argumenta o sentido e interesse das 

atividades relacionadas e responde as questões sobre a utilidade da obra, inclui críticos, estetas e teóricos da 

arte; 6) Apoio: categoria residual; 7) Sistema societal: o contexto mais abrangente que permite que algo possa se 

apresentar enquanto tal; 8) Estado: exerce influência através das leis gerais e específicas e da intervenção direta, 

isto é, censura, repressão e oficialização. (BECKER, 2010) 

4 Temos como exemplos o campo jurídico (conciliação de partes em conflito) e o religioso (Jesus como o 

mediador entre Deus e homens). 

5 Tradução livre de “le création de flux entre le public, les oeuvres, les artistes et les institutions, et as mission em 

tant que connexion de différents points de vue”. (MÖRSCH, 2012) 
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objetivam apresentar e/ou explicar a arte ao público, isto é, as visitas guiadas, 

as palestras, os materiais produzidos por ocasião específica da programação 

(gratuitos ou pagos), o conteúdo educativo no website oficial da instituição 

(catálogo online) e etc. (DAVALLON, 2003; DUFRÊNE e GELLEREAU, 2004). 

Num contexto institucional, a noção de mediação cultural se funda na 

separação da criação artística e dos públicos: o mediador será aquele que 

dispõe do conhecimento e das ferramentas para criar as condições do 

seu (re)encontro. (DUFRÊNE e GELLEREAU, 2004, p. 20).   

Outro ator social que promove (re)encontros é o xamã e podemos ver certos 

paralelismos entre o xamã e o mediador cultural. Xamanismo, segundo Viveiros 

de Castro (2002), é a habilidade de cruzar deliberadamente barreiras e 

administrar relações, em uma espécie de política cósmica, pela qual o xamã 

toma o ponto de vista do outro, tornando-se interlocutor ativo do diálogo6. 

Kopenawa (2015) conta que, segundo as palavras dos antigos7, os xamãs são 

capazes de dançar com os xapiri, espíritos que habitam um mundo acima do 

nosso8, produzindo contato entre eles e os seres humanos. Da mesma forma, o 

mediador pode estar em diálogo com outros mundos da arte. 

Entende-se que, na percepção dos yanomami, não há relação com a dialética 

hegeliana onde o “outro” é visto e considerado a partir das categorias do 

“mesmo”, o que o torna inferior; que foi amplamente disseminada no ocidente e 

influenciou o contato dos europeus com povos ainda não conhecidos por eles 

no final do período moderno. Rol Kuiper (2019), ao falar sobre o poder de 

conexão da sociedade, aponta a existência de duas relações “eu e isso” e “eu e 

tu”: a primeira é instrumentalizada e o outro é objetificado – que podemos 

associar à dialética hegeliana -, já a segunda é relação de simbiose, onde há 

troca humana e reciprocidade (KUIPER, 2019).  

Kopenawa (2015), ao relatar sua jornada para se tornar uma xamã, aponta 

necessidade do estomago vazio na iniciação para que os xapiris se aproximem 

pela primeira vez – dias de um jejum severo são necessários para que aquele 

que deseja ser xamã seja limpo de tudo que há em suas entranhas, para os 

xapiris o encham de seus próprios alimentos. Podemos entender nesse ritual a 

 
6 Perspectivismo ameríndio trata-se da concepção de que o mundo é habitado por diferentes espécies de sujeitos 

ou pessoas, humanas ou não-humanas, que apreendem este mesmo mundo segundo pontos de vista distintos. 

Essa concepção é comum a muitos povos do continente. As categorias Natureza e Cultura não possuem o 

mesmo conteúdo e estatuto que damos a eles na visão ocidental. Cultura, no perspectivismo ameríndio, pode ser 

lida como um paralelo da Graça apresentada por Tomás de Aquino, isto é, o que é invisível, a alma. Há, então, 

um indiferenciação entre humanos e animais, pois espécie humana e condição humana não são equivalentes, e a 

segunda é referencial comum a todos os seres da natureza. (VIVEIROS DE CASTRO, 2002) 

7 Os Yanomani são um povo de tradição oral. Em diversos momento do livro A Queda do Céu, Kopenawa 

destaca que ouviu “os antigos contarem” (p. 81). Segundo o xamã, “essas palavras são antigas, mas nunca vão 

desaparecer, porque são muito bonitas e seu valor é muito alto”. (p. 87) 

8 Acima das montanhas da floresta e nas costas do céu. (KOPENAWA, 2015) 
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importância de aprender as categorias do outro para que seja estabelecida 

uma relação Eu-Tu. O mediador precisa entender as próprias categorias, saber 

a que mundo pertence, deixar seus próprios reducionismos para buscar, em 

sensibilidade, a troca e a reciprocidade com aqueles que pertencem a um 

mundo artístico diferente. (MARTINS, 2006; KOPENAWA, 2015; KUIPER, 

2019) 

Pensemos então no mediador como aquele que é capaz de cruzar as barreiras 

entre os diferentes mundos da arte e promover dança/diálogo. O presente 

artigo é parte da pesquisa em andamento “O trabalho do mediador-propositor 

como ação coletiva na criação de uma mediação digital nos centros culturais do 

estado do Rio de Janeiro durante a quarentena provocada pelo COVID-19”. 

Apresentamos aqui parte das considerações da fundamentação teórica do 

trabalho realizado até o momento. 

 

 

Xamanismo a partir da noção de relações pericoréticas 

Rol Kuiper segue a mesma tradição filosófica de Peter Leithart (2015), autor 

que vê a estrutura do mundo como algo intricadamente entrelaçado e usa 

como metáfora a Fita de Möbius e os nós celtas. O autor afirma que, ao 

olharmos a realidade, vemos, ao mesmo tempo, que as coisas são 

irrefutavelmente diferentes e existem misteriosamente dentro de uma 

interpenetração, isto é, envolvem aquilo pelo qual são envolvidas. (LEITHART, 

2015)   

Leithart (2015) usa então o termo perichoresis para descrever essa relação de 

união sem mistura, ou seja, esta interpenetração de que o autor fala não 

aniquila as diferenças e trata de inclusão e pluralismo. A palavra vem do verbo 

grego perichorein que significa “conter” ou “penetrar” e faz alusão a uma dança 

em roda9. (LEITHART, 2015) 

Para Leithart (2015), as relações pessoais também podem ser lidas a partir da 

pericorese. Sociedade e indivíduos habitam um no outro. O indivíduo é quem é 

por causa das relações que o envolvem, onde ele habita. Um contém o outro. 

Um habita no outro. A noção de habitação torna-se categoria básica da 

experiência humana. Vemos então um abandono do cartesianismo e do 

contratualismo10, pois se há algo que o indivíduo não é desde o começo é um 

ser sozinho. (LEITHART, 2015) 

Aqui nos afastamos um pouco do xamanismo apresentado por Viveiros de 

Castro (2002) e Kopenawa (2015). para considerá-lo em outra categoria. Se no 

 
9 O termo, que foi inicialmente apresentado por Gregório Nazianzeno (329-390), vem sendo usado desde o 

século IV por teólogos e filósofos cristãos para explicar a doutrina da Trindade. 

10 Tanto para Kuiper quanto para Leithart, as relações sociais são anteriores ao contratualismo proposto pelos 

filósofos naturalistas. (KUIPER, 2019; LEITHART, 2015) 
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perspectivismo ameríndio, a forma envoltória – corpo – esconde a forma 

interna – espírito – que é a essência, para Leithart (2015), corpo e espírito são 

vistos em posição de equivalência, pois é na matéria que geramos as relações 

recíprocas, tanto uns com os outros quanto com a natureza. Corpo e alma são 

ambos porosos e permeáveis, de modo que podemos nos interpenetrar11. 

(LEITHART, 2015; VIVEIRO DE CASTRO, 2002) 

Não há “eu e isso”, uma objetificação do outro, a partir da pericorese; sempre 

será “eu e tu”, simbiose. Esse Eu-Tu, para Leithart (2015), manifesta a 

reciprocidade interior; diferenciação e união. Assim, o mediador seria aquele 

que cria relações de base Eu-Tu e vive essa interpenetração que o permite 

ultrapassar as barreiras do conflito e do desconhecimento entre os diferentes 

mundos da arte. (BECKER, 1982, 2010; KUIPER, 2019; LETHART, 2015)  

 

Os centros culturais como espaço de operação de mediador-xamã 

Os centros culturais12 são espaços diversificados que apresentam uma 

multiplicidade de linguagens artísticas em suas programações. Popularizados 

rapidamente a partir da década de 1970, após a construção do Centro Cultural 

Georges Pompidou em Paris, são marcados pela combinação de diferentes 

atividades no mesmo espaço – teatro, música, cinema, pesquisa, gastronomia, 

exposição, leituras, performances – abarcando dentro de si diferentes mundos 

da arte.13 (DABUL, 2008) 

Com o “educational turn”, isto é, uma virada pedagógica, na década de 1990, o 

espaço de exposição se modifica14 e há, posteriormente, o surgimento do 

curador pedagógico, que, sendo um profissional mediador, trabalha ativando 

culturalmente as obras, sendo  

 
11 Temos então o “ser-em-sociedade”, a partir do mitsein de Martin Heidegger. Sociedade e indivíduo existem em 

mutualidade. (LEITHART, 2015) 

12 A importância dessas novas instituições na sociedade passa a ser tal que, em 2001, o ICOM (Conselho 

Internacional de Museus em inglês) redefiniu a categoria museu incluindo estas instituições.  

13 Houve uma transformação ampla no entendimento sobre construção do espaço de arte no final do século XX. 

Essas modificações podem ser relacionadas à “virada descolonial”, que se trata de uma busca por um novo 

posicionamento epistemológico emancipado do eurocentrismo e das influências teóricas geradas nos países 

centrais que desconsideram, seja por ignorância ou por desprezo, as questões referentes aos países periféricos 

juntos com seus aportes e práticas. Uma virada é uma mudança radical na maneira de se produzir conhecimento, 

assim, as teorias descoloniais partem de pressupostos não universais, ressaltando premissas injustificadas de 

totalidade e integração. Segundo Rosillo (2012), deseja-se uma quebra do imperialismo de categorias, a “la 

dominación que han ejercido las categorías de los países centrales en la cultura latinoamericana, favoreciendo en 

última instancia una dependencia cultural.” (p. 35). A partir de um posicionamento descolonial, temos uma nova 

epistemologia e uma nova práxis dentro da sociologia da arte. (ROSILLO, 2012) 

14 O Formato tradicional design-and-display das exposições foi repensado e a experiência do público tornou-se o 

foco. O projeto educacional passa ser pensado deste o início do projeto, influenciando o próprio design do 

espaço, ao invés de ser incluído posteriormente. (CAMNITZER e HONORATO, 2009) 
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... alguém que atua como embaixador do público e observa o evento com os 

olhos do visitante. Foram justamente esses olhos de visitante que nos 

levaram à conclusão de que é fundamental dar maior permanência e 

extensão à ação educativa. (CAMNITZER & PÉREZ-BARBEIRO, 2009, p. 15) 

Vemos na definição acima um paralelo mais claro entre o mediador e o xamã: 

alguém que pode ver pelo ponto de vista de outro. (VIVEROS DE CASTRO, 

2002; JAHN, 2016) 

Garcia Canclini chama a mediação cultural de ‘contextualização pedagógica’ ou 

arte-educação e vê como uma busca por levar o conhecimento aos neófitos 

através de um processo consciente e proposital; sem, entretanto, 

desconsiderar o público como produtor de significados. (DABUL, 2008) Luiz 

Guilherme Vergara (1996) cunhou o termo “curadoria educativa”, na busca de 

potencializar a dimensão educativa no trabalho do curador.  Esta aproximação 

é construção de conhecimento coletivo, pois o espectador não é condição 

passiva. O público é feito de pessoas com experiências diversas e outros 

encontros com a cultura, sendo todas pertencentes a algum mundo da arte. 

(BECKER, 1982, 2010; MARTINS e PICOSQUE 2012)  

Becker (1982, 2010) afirma que o público terá maior dificuldade de reagir a 

trabalhos não familiares – por fugirem das convenções conhecidas; exigindo 

assim maior esforço. Entretanto, o sociólogo trabalha com a ideia de público 

‘iniciado’ e não considera a interação entre obra e público de mundos 

diferentes. É aqui que surge a necessidade de (re)encontro onde o mediador-

xamã opera. Mörsch (2012) e Perroti e Peruccini (2014) apontam como o termo 

“mediação cultural” tem mudado nos últimos anos, passando de transmissão e 

acesso para criação de fluxos e vínculos simbólicos, pois é “categoria 

produtora e não apenas viabilizadora de sentidos” (p. 4). “São a experiência, a 

reflexão, a discussão e a construção de conhecimento por meio da arte e em 

arte que estão em foco” (JAHN, 2016, p 151). Desta forma, o mediador passa a 

ser visto como criador-propositor de uma ação coletiva. (BECKER, 1982; 

DARRAS, 2009; DUFRÊNE e GELLEREAU, 2004; JAHN, 2016; MÖRSCH, 

2012; PERROTI & PERUCCINI, 2014)  

O mediador-xamã é capaz de propor uma pericorese, uma dança, entre todos 

os envolvidos: obra de arte e os diferentes públicos pertencentes a diferentes 

mundos da arte. Há possibilidade, então, de uma busca por interpenetração, 

quebrando, mesmo que temporariamente, as barreiras que existem entre os 

mundos da arte; e inspirando a troca das relações Eu-Isso pelas Eu-Tu a longo 

prazo. (BECKER, 1982, 2010; KOPENAWA, 2015; KUIPER, 2019; LEITHART, 

2015, VIVEIROS DE CASTRO, 2002) 
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Mediador como criador-propositor de dança/diálogo 

Mirian C. Martins (2014) aponta que há diferença entre explicação, 

interpretação, apresentação, informação conhecimento teórico e mediação 

cultural. Pensemos então no mediador como um artista-propositor, em 

oposição ao repasse de informação como única leitura viável. Lygia Clark 

(1964, 1965, 1980, 1983) pensava suas obras como trampolim, sua criação 

tinha como base a interação do outro, propunha o diálogo; “sós, não existimos”. 

(CLARK, 1980, p 31) Podemos ler suas obras uma clara aproximação da ideia 

de pericorese.   

Becker (1982, 2010), ao descrever cada componente dos mundos da arte, 

apresenta o artista como concepção, a atividade nuclear, mas propõe que a 

execução da obra pode ocorrer também pela ação de outros. No caso da arte-

propositora, concepção, execução e recepção se interpenetram.  

O mediador vai então explorar potências e criar experiências estéticas de 

encontro, propondo “uma realidade imanente que se revela em sua totalidade 

durante o tempo de expressão do espectador-autor”, pois “a obra é o seu ato”. 

(CLARK, 1964, p 2) O mediador seleciona e combina (como um curador15) as 

obras, no ato do encontro, e os públicos são instigados a novas “escavações 

de sentido”. (MARTINS e PICOSQUE, 2003) O público vive a experiência de 

acordo com a bagagem cultural que ele traz e cada público traz uma bagagem 

diferente, referente ao mundo da arte ao qual pertence. Por isso a ação do 

mediador-xamã é propor dança/diálogo, é propor uma pericorese, uma união 

de pluralidade, uma interpenetração das diferenças. (BARTHES, 1990; 

BECKER, 1982, 2010; LEITHART, 2015; MARTINS, 2006; VERGARA, 1996) 

Temos então, na tabela abaixo, um esquema resumido dos paralelismos 

apresentados neste artigo. 

 

Mediação 

Cultural 

Xamanismo Arte-

proposição 

Mediador-propositor 

Jogo Ritual Obra aberta Jogo  

Encontro de 

mundos da arte 

Encontro de 

mundos 

Ato Participação ativa pela 

exploração coletiva 

Criação de fluxos 

e vínculos 

simbólicos 

Política cósmica, 

diálogo 

Diálogo  Exploração de experiências e 

escavação de sentidos 

Museu-fórum e 

mediação 

construtiva 

cruzamento das 

barreiras 

Quebra da 

separação 

entre produção 

e recepção 

Interação de todos os 

participantes 

 
15 A palavra curadoria tem origem epistemológica na expressão que vem do latim curator, que significa tutor, ou 

seja, aquele que tem uma administração a seu cuidado, sob sua responsabilidade. (MARTINS, 2006, p 11) 
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O historiador da arte Hans R. Rookmaaker (2010) afirma que a arte não precisa 

de justificativa para ser parte da sociedade, pois ela existe simplesmente 

porque é uma possibilidade para os indivíduos. Todos, vindo de diferentes 

mundos artísticos, podem participar dessa dança/diálogo que mediador propõe. 

O xamã dança entre mundos e abre caminhos para que outros dancem 

também, se for um bom xamã. Em sua proposição, o mediador pode gerar 

potencialidade de quebras de barreiras entre mundos da arte e de 

transformações de relações Eu-Isso para Eu-Tu. Entretanto, sua ineficiência 

pode atrapalhar e mesmo impedir a dança. (BECKER, 1982, 2010; 

KOPENAWA, 2015, KUIPER, 2019; MARTINS, 1992, 2014; ROOKMAAKER, 

2010).  

 

 

Considerações finais 

Entendendo que não somos sozinhos, desde o começo, o mediador é então 

capaz de convidar a todos, como elemento propulsor, para dançarem juntos em 

uma união plural. Sendo a mediação “estruturas de suporte”, impede a queda 

do céu, pois sem o xamã a floresta é frágil. A criação-proposição tem o poder 

de unir os mundos da arte, aproximando públicos e obra em uma relação 

pericorética. (BECKER, 1982, 2010; CLARK, 1980; KOPENAWA 2015; 

LEITHART, 2015; MARTINS, 2014; ZOLBERG 1990) 

Surge então os desafios da produção da mediação dentro dessa abordagem. A 

pesquisa passa a considerar esse papel de criador-propositor dentro da 

cibercultura, pensando o espaço do museu digital. Através de uma 

microssociologia, intentamos analisar as relações entre os diferentes atores 

sociais envolvidos e todo o processo da criação-proposição. Em paralelo, esta 

pesquisadora integra um coletivo de artistas que trabalha com a ideia de arte, 

cura e rituais.   
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Introdução 

Esse artigo trata da dança com objetos enquanto método de pesquisa artística 

e seus desdobramentos, envolvendo as artes visuais por meio da expansão da 

dimensão estética do objeto e da sua composição em instalações. O texto 

delineia um percurso que parte de uma noção de parceria adotada em 

processos artísticos que passa, primeiramente, pela concepção de objeto 

enquanto parceiro, seguida pelos seus modos de existência - tanto como 

dispositivo mercadológico,  quanto como coisa despojada politicamente de seu 

valor de uso. 

Partindo-se da noção de parceria presente nas danças de salão, o contato com 

autores como Giorgio Agamben, Jacques Ranciére e Judith Butler permitiu a 

transformação de um olhar voltado para a dança de salão tradicional em uma 

proposta de parceria criativa nas danças a dois. A ideia de parceria criativa 

motiva um jogo dançante de perguntas e respostas corporais entre as partes, 

igualmente importantes, onde a escuta perceptiva2 do corpo do outro torna-se o 

cerne de uma parceria frutífera, onde ambos assumem papéis criativos 

distintos e liberdade para realizar movimentos.  

 
1 Elisa de Brito Quintanilha é doutoranda em Estudos da Linguagem da Universidade Federal Fluminense, sob a 

orientação da Professora Doutora Lucia Teixeira. E-mail: prof.elisaquintanilha@gmail.com.  

2 Conceito desenvolvido pela autora em trechos mais adiante desse texto. 
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O que acontece, se o parceiro de criação em dança não for mais outra pessoa? 

E, se esse parceiro de criação for um objeto? Então, não temos mais a dança a 

dois, mas sim, a dança com objetos. Com isso, a noção de parceria pode ser 

transposta para uma relação corporal dançante, pela qual uma das partes da 

parceria passaria a caber aos objetos. O artista passa a exercer, nessa relação 

criativa com os objetos, a escuta perceptiva sobre eles e sobre seu próprio 

corpo em contato com eles.  

A materialidade dos objetos e as suas formas aparecem como fatores cruciais 

nessa relação por serem determinantes sobre os modos como o corpo humano 

pode interagir com eles. Faz-se necessário conhecer muito bem as 

funcionalidades dos objetos  que participarão do processo para que, a partir do 

gestual padronizado que o mercado impõe sobre seus usos, seja possível 

repensar os modos de dispô-lo no mundo e propor novas maneiras de interagir 

corporalmente com eles.  

Nesse processo de investigação de um método para a dança com objetos,  o 

contato com duas propostas, artística e teórica, respectivamente, são 

essenciais: a de Giselda Fernandes, por meio do objeto-partner, e a de André 

Lepecki, por meio de nove variações sobre coisas e performance. Esse 

embasamento propicia elementos para a construção de um percurso 

metodológico de investigação criativa com os objetos.  

Em busca de uma uma relação capaz de estreitar as fronteiras entre corpo, 

subjetividade e coisa, o relato de uma pesquisa artística, envolvendo a dança 

com objetos, aparece para ilustrar o método que o texto apresentará.  

Esse método assume novos ares em seu encontro com a atividade docente. O 

relato da experiência docente, ministrando oficinas onde a dança com objetos 

aparece como metodologia para diferentes temas e públicos, revela o viés da 

dança com objetos como proposta capaz de articular manifestações artísticas 

híbridas e conteúdos diversos. A possibilidade estética de rearranjar as formas 

dos objetos proporciona novos olhares sobre as formas e disposições, não só 

dos objetos, mas também do corpo. Afinal, se é possível ver um objeto-coisa 

sob diferentes ângulos e apoios, essas propostas podem ser experimentadas 

também no corpo-coisa.  

Cada oficina promove uma instalação artística única entre corpos e objetos, 

formando ambientes extremamente diferentes uns dos outros, propiciando 

experiências estéticas singulares, compostas pelo momento da formação da 

instalação, contendo os objetos e o adentramento  dos corpos nesse espaço 

peculiar. A instantaneidade desse ato da instalação, que se forma e se desfaz 

no tempo da oficina, reflete a instantaneidade dos acontecimentos 

contemporâneos, capazes de arrebatar o indivíduo sensivelmente em poucos 

segundos. E essa noção de instantaneidade articula discussões para grupos de 

diversas áreas do conhecimento. 
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Seria a aplicação docente do objeto artístico um caminho para repolitizar o 

próprio fazer artístico? À medida que o artista submete seu objeto artístico a 

novos  espaços e públicos, ele reorganizar seus modos de lidar com seu objeto 

de trabalho. Além disso, gera novos encontros e pensamentos e, com isso, 

engendra não apenas questões inerentes às dificuldades concernentes ao seu 

próprio segmento, mas também questões relacionadas aos novos grupos em 

que atua e suas complexidades, a partir do momento em que propõe a 

interação e resignificação das suas propostas artísticas em contato com esses 

grupos. É interessante como, nas palavras de Ranciére: 

[...] a arte é considerada política porque mostra os estigmas da 

dominação, porque ridiculariza os ícones reinantes ou porque sai de seus 

lugares próprios para transformar-se em prática social etc. (RANCIÈRE, 

2010, p. 52) 

Ao transformar a prática da dança com objetos em interações artísticas 

híbridas e colocá-las em contato com grupos diversos, pode-se ir além de 

contextos políticos e sociais específicos. A ampliação da abrangência da 

experiência artística em dança com objetos pode, assim, promover um 

esgarçamento cada vez mais abrangente do campo artístico.  

 

Parceria 

A noção de parceria será abordada a partir de sua construção na dança de 

salão. Ela pode ser compreendida, em primeiro lugar, a partir da sua etimologia 

que, relacionada à expressão do latim partiariu, apresenta o sentido de cota ou 

parte. Tal noção apresenta, nas danças a dois, a ideia de que, na parceria, 

cada um tem ou contribui com uma parte e, no caso da dança de salão, cada 

parte contribui de uma forma: um conduzindo e outro sendo conduzido, 

formando um todo. A parceria na dança a dois seria, então, um bloco único, 

formado por dois corpos (ou partes), capaz de moverem-se harmoniosamente 

pelo salão, como num jogo de perguntas e respostas, se desenvolvendo de 

maneira contínua. Não nos ateremos à relação de sexo e gênero na parceria3 

por serem questões muito arraigadas da dança de salão e que demandam 

discussões mais específicas. O texto tem como motivação as relações de 

condução na parceria. 

A condução e o abraço dos parceiros são fatores essenciais para o 

desenvolvimento do conceito de escuta do corpo, que pode ser compreendido 

como uma atenção redobrada sobre o próprio corpo diante dos estímulos que o 

corpo do parceiro propõe. Esse conceito se relaciona também com as opções 

 
3 Para uma leitura mais concentrada no tema de sexo e gênero relacionado à noção de parceria, recomendamos 

o seguinte texto: QUINTANILHA, Elisa de Brito. Parceria: Reflexões sobre damas e cavalheiros no contexto da 

dança de salão. Grau Zero, Revista de Crítica Cultural do Programa de Pós-Graduação em Crítica Cultural da 

Universidade do estado da Bahia, Alagoinhas: Fábrica de Letras, v. 4, n. 2, p. 109-132, jul.-dez. 2016. 
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que se tem de corresponder aos estímulos do parceiro. Em ambas as posições 

de condução, cada parceiro precisa conhecer muito bem o corpo do outro e 

seu modo de se movimentar para perceber em quais momentos oferecer suas 

propostas durante a dança. Denomino esse processo de conhecer o corpo do 

outro, na dança a dois, de escuta perceptiva. Enquanto a escuta do corpo 

envolve uma atenção que envolve o próprio corpo, a escuta perceptiva 

compreende a percepção sobre o corpo do outro. Naturalmente, isso não 

isenta o conceito anterior. O conceito de escuta perceptiva abarca o de escuta 

do corpo à medida que conjuga a atenção sobre os dois corpos se 

relacionando na dança. Assim, a escuta perceptiva envolve a noção que o 

conduzido tem acerca do seu próprio corpo e do corpo do condutor, 

englobando as características dos dois corpos no conjunto movente e  

influenciando na compreensão dos comandos de um para o outro, ao longo da 

prática da dança a dois.  

A ampliação da escuta perceptiva do corpo do parceiro na dança propicia maior 

compreensão dos modos de encaixe entre os corpos, do tempo de duração das 

sequências e entre elas. E tudo isso envolvendo a atenção à musicalidade do 

ritmo dançado, às formas que o corpo assume em cada sequência de passos e 

às noções espaciais sobre os próprios corpos e sobre o espaço global em que 

se movem.  A essência da parceria está nessa escuta perceptiva que, para o 

conduzido, pode contribuir para sua melhor compreensão, execução e variação 

dos movimentos, e para o condutor, pode somar também no tocante ao melhor 

conhecimento sobre o corpo do conduzido, suas possibilidades, afinidades e 

dificuldades, as quais o permitirão elencar melhor seu encadeamento de 

movimentos.  

 

Sobre objetos e coisas 

A noção de parceria desenvolvida para a dança de salão é uma opção para se 

pensar a parceria em dança com objetos. Substituindo-se uma das partes da 

parceria entre corpos pelo objeto, pode-se transpor os conceitos apresentados 

de escuta do corpo e escuta perceptiva para a relação entre corpo e objeto na 

investigação criativa na dança.  

Um primeiro momento criativo pode ser, metodologicamente, categorizado em 

três etapas: 1) observação e conhecimento do objeto, sua materialidade e sua 

forma; 2) interação do corpo com o objeto em seu uso comum; 3) 

experimentação do objeto em novos usos.  

Nessa seção, nos concentraremos nos modos de investigar os objetos em  

novos usos. O contato com a pesquisa de Giselda Fernandes foi essencial por 

meio da participação da oficina ministrada por ela, no teatro Cacilda Becker, e 

denominada “Entre sacos e cisnes”, em 19 de novembro de 2016. Nessa 

ocasião, foi possível ter contato com sua técnica de investigação do uso de 
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objetos em seus processos criativos em dança. O saco plástico foi o objeto-

partner  de pesquisa dos participantes. Podemos observar o conceito de objeto-

partner na citação a seguir. 

No caso do objeto-partner, [...] trata-se de se adotar um objeto qualquer 

para com ele explorar possibilidades de movimentação e disso extrair 

uma dramaturgia que resulta da relação do corpo com um objeto 

específico. Daí se chamar de partner esse objeto, uma atribuição que se 

dá a um parceiro, normalmente a uma pessoa com personalidade e 

corporeidade singulares. (FERNANDES, BERREDO, 2012, P.11) 

Na oficina, foi possível perceber como o objeto se comporta e corresponde a 

diferentes situações em interação com diferentes partes do corpo. Além disso, 

notou-se que o modo de interação corpo-objeto se altera, se mudamos a 

quantidade de objetos em interação. A partir das práticas vivenciadas, três 

relações passaram a integrar a etapa da investigação com o objetos em seus 

novos usos: o corpo como suporte para o objeto, o objeto com suporte para o 

corpo, e a investigação de um mesmo objeto em diferentes quantidades. 

Pensando, ainda, na investigação criativa dos objetos em novos usos, para 

tratar do despojamento dos objetos do seu uso mercadológico trazemos as 

nove variações sobre coisas e performance4 que nomeiam o texto de André 

Lepecki sobre o assunto. Por meio de uma linha progressiva, Lepecki, em seu 

texto, apresenta para o leitor nove variações interligadas acerca da relação 

humana com as coisas na performance. Cada variação complementa a 

anterior, construindo um percurso que vai da apresentação do objeto como 

dispositivo até sua capacidade de deslocar-se de seu valor de uso e acolher o 

corpo em um processo criativo.  

Na primeira variação, André Lepecki, embasado em um ensaio de Giorgio 

Agamben5, destaca que, no mundo contemporâneo, há dois grandes domínios: 

o dos organismos vivos e o dos dispositivos6. A subjetividade é um terceiro 

elemento que surge a partir do confronto entre essas duas esferas e se 

destaca pelo fato de exercer função de domínio e controle sobre o sujeito. A 

capacidade do dispositivo de controlar ou assegurar os gestos, 

comportamentos, opiniões ou discursos dos seres viventes é o principal 

 
4 LEPECKI, André. 9 variações sobre coisas e performance. Tradução de Sandra Meyer. Revista Urdimento, n. 

19, nov. 2012. Este texto foi encomendado por Lilia Mestre e Van Elke Campenhout e é uma versão ligeiramente 

diferente daquela que apareceu pela primeira vez em T, Rhingly Variations in Space, Bruxelas, Mokum, 2011. 

Reimpresso em Swedish Dance History, 2012. 

5 AGAMBEN, Giorgio. What is an apparatus? and the other essays, Meridian, Crossing Aesthetics, Stanford, 

Calif.: Stanford University Press, 2009. 
6 André Lepecki expõe em seu texto a seguinte definição de dispositivo: “Chamarei de dispositivo literalmente 

qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, 

controlar ou assegurar os gestos, comportamentos, opiniões ou discursos dos seres viventes. (AGAMBEN 2009, p. 

14 in LEPECKI, 2012, p. 94). Para mais informações sobre o conceito de dispositivo em Agamben, indicamos seu 

texto O que é um dispositivo? Disponível em https://periodicos.ufsc.br/index.php/Outra/article/download/12576/11743 
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aspecto dessa variação, pela qual, não apenas o dispositivo detém a função de 

controle, mas também sua presença naquilo que comanda, seja nas 

instituições, ou nos objetos do mundo. A variação da variação do dispositivo é 

a segunda e, nela, explica-se que pode-se estender a noção de dispositivo 

para as relações que se estabelecem na lógica capitalista, a qual se 

caracteriza, entre outras coisas, por uma acumulação e proliferação de 

dispositivos.  À medida em que a humanidade produz objetos, também produz 

dispositivos, que subjugam e diminuem a capacidade humana de produzir 

subjetividades não subjugadas a eles.  

A variação da mercadoria, a terceira, traz a ideia de que o capitalismo 

transforma tudo que é feito para o uso dos seres humanos em mercadoria. 

Essa variação se embasa no pensamento de Guy Debord, pelo qual a 

mercadoria domina a sociedade por meio de uma colonização da vida, - 

dominação essa, chamada sociedade do espetáculo7, “na qual o espetáculo 

corresponde ao momento histórico em que a mercadoria completa a sua 

colonização da vida social” (LEPECKI, 2012, P.95). Uma coisa tranformada em 

mercadoria destina-se, então, ao uso utilitário e se submete a uma economia 

ditada pelo modo espetacular de exibição, que demanda sempre o “uso 

correto” dos objetos e destina-os a serem descartados como lixo em curtos 

prazos.  

A quarta variação é importante pois é a que propõe a despossessão do valor 

de uso do objeto. Os objetos possuem a capacidade libertadora de escaparem 

totalmente de seus dispositivos de captura, e diante dessa capacidade, uma 

vez livres, devem receber um novo nome, que Lepecki defende que seja 

“coisa”, “que seria a força despossessiva e deformadora que todo objeto exerce 

sobre o sujeito” (LEPECKI, 2012, p.96). A quinta variação corresponde à 

descolonização desses objetos. Ela compreende o ato de excluir deles seu 

valor de uso, propondo uma relação pela qual o corpo coloca-se lado-a-lado 

dele, de coisa para coisa. Mas é preciso estar atento para que, enquanto ser 

humano, nesse processo, não se exerça um poder sobre as coisas, ao fazer 

delas livre uso. É necessário considerar a existência de uma alteridade radical 

nas coisas. Assim, por meio do pensamento de Silvia Benso, Lepecki propõe a 

questão da alteridade das coisas, compreendendo que essa alteridade exige 

uma atenção radical para com o inorgânico, o inerte. Uma dança, nesse 

contexto, carrega consigo uma “ética das coisas”, que consiste em conviver 

com as coisas, sem forçá-las a um constante utilitarismo.  

A sexta variação é a da ética, que trata da ética de reconhecimento da 

complexidade das coisas e da sua referência ao ato da escuta, cuidado e 

atenção com a sua alteridade.  Ela reforça que a coisa traz a ideia da libertação 

dos sujeitos dos dispositivos-mercadorias e da subjetividade de suas forças 

 
7 Para uma pesquisa mais precisa sobre a sociedade do espetáculo, recomendamos a obra: DEBORD, Guy. A 

sociedade do espetáculo. Comentários sobre a sociedade do espetáculo, Contraponto Editora, 1997. E-book 

gratuito disponível em http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/socespetaculo.pdf 
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julgadoras. Com isso, compreende-se que todo objeto contém uma coisidade 

que pode oferecer linhas de fuga da soberania dos dispositivos colonizadores.  

A sétima variação é a antipessoal e, recebe esse nome por tratar da negação 

da pessoalidade da dança focada no próprio eu do dançarino. Para tanto, 

Lepecki propõe uma linha de fuga para a questão da pessoalidade na dança, 

encontrada no que ele denomina por devir-coisa, que pode proporcionar novos 

regimes para a dança e para o dançarino, nos quais, nem o objeto, nem a 

pessoa ocupem mais o centro, mas que ambos, em relação, sejam esse centro 

do trabalho de dança. A oitava variação é a da linha-de-fuga e traz um 

contraponto entre o surgimento de objetos na dança, como performers 

substitutos ou geradores de efeitos cênicos, e a proliferação de tralhas levadas 

por coreógrafos para o palco com o objetivo de criar um ambiente. Os objetos 

passam a aparecer em trabalhos de dança onde corpos e objetos, surgem 

lado-a-lado e mantém o campo interativo entre eles aberto para que algo mais 

possa acontecer. Assim, delineia-se uma zona de indiscernibilidade entre o 

corporal, o subjetivo e a coisa, além de afirmar o objeto como coisa. A nona 

variação é conclusiva e se chama variação da citação final, compondo-se 

somente por uma citação de Mario Perniola que destaca a ideia de que doar-se 

como coisa não se trata de se oferecer à exploração, mas de oferecer-se ao 

movimento impessoal, que desloca o outro de si, permitindo que ele se dê e 

acolha o outro, simultaneamente, como coisa.  

Lepecki destaca a importância de não considerar essa atitude sobre as coisas 

em performance enquanto um ato Duchampiano8, pois o cerne do ato não é 

firmar o objeto cotidiano como objeto de arte, como Marcel Duchamp propunha 

com seus ready-mades, mas pôr o objeto ao lado do corpo em sua relação, 

enquanto afirmação do objeto como coisa, liberta de seu uso comum, 

socialmente atribuído enquanto dispositivo-mercadoria e disponível, enquanto 

objeto-coisa-matéria, livre para a experimentação em usos diferentes do que 

lhe fora socialmente atribuído. 

As variações que Lepecki apresenta se tornam essenciais para o 

desenvolvimento da relação cênico-criativa do corpo com o objeto. Isso porque 

elas engendram reflexões, por meio de um percurso teórico do objeto que, em 

um momento, é dispositivo e mercadoria capitalista, instrumento colonizador de 

dominação gestual e comunicativo e, no momento seguinte, se desprende das 

amarras que o tranformam em objeto de dominação e, em um ato político, 

instaura-se como coisa, que tem uma alteridade e uma ética própria, que a 

permitem que ele se coloque, criativamente, ao lado do corpo que, nessa 

relação, também passa a ser coisa.  

 
8 Analogia aos ready-mades de Marcel Duchamp. “O termo é criado por Marcel Duchamp (1887-1968) para 

designar um tipo de objeto, por ele inventado, que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano, produzidos 

em massa, selecionados sem critérios estéticos e expostos como obras de arte em espaços especializados 

(museus e galerias). Seu primeiro ready-made, de 1912, é uma roda de bicicleta montada sobre um banquinho 

(Roda de bicicleta).”  (http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo5370/ready-made). 
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Do processo artístico à prática docente 

O conceito de escuta perceptiva, na relação do corpo com o objeto, trata da 

atenção que o corpo dançante deve assumir ao se relacionar com o objeto, 

seja por meio da sua forma, da sua materialidade ou pelas relações que o 

objeto apresenta em relação ao espaço.  

Ao experienciar a investigação corpo-objeto, em um processo artístico em 

dança, foi possível elencar algumas etapas metodológicas de investigação a 

partir do referencial teórico anteriormente apresentado. São elas: 1) conhecer o 

objetos, sua materialidade e forma; 2) experimentar a relação do corpo com o 

objeto em seu uso comum; 3) exercer uma escuta perceptiva sobre o objeto; 4) 

utilizar o corpo como suporte para o objeto e vice-versa; 5) diversificar a 

quantidade de um mesmo objeto em investigação. Essas etapas metodológicas 

não se comportam como uma receita de bolo para a investigação em dança 

com objetos. Cada objeto demanda também propostas criativas próprias que o 

próprio processo da relação com ele faz emergir da prática. Elas surgiram de 

um processo de criação de uma performance em dança tendo uma saia como 

objeto.   

A materialidade do objeto pode ter grande interferência no modo como o corpo 

interage com ele, envolvendo variações no contato da pele com o objeto, nos 

apoios do corpo e do objeto e na sua mobilização. A forma do objeto também 

interfere bastante em sua manipulação criativa. A livre interação de acordo com 

o uso mercadológico do objeto é importante para que se perceba os modos 

como o mercado impõe as configurações do corpo nesses usos. Essa etapa da 

experimentação do objeto em seu uso comum é crucial para que, na etapa 

seguinte, seja possível o distanciamento desses usos, na busca por novos 

modos de intereção do objeto com o corpo. Afinal, é preciso conhecer bem 

aquilo do que se deseja se distanciar.  

A busca de novos usos para o objeto pode ser compreendida como um modo 

de retirar o objeto de seu uso comum, definido pela sociedade e pelo 

mercado, ou, como foi proposto anteriormente nas palavras de André 

Lepecki, como um meio de “despojar objetos e sujeitos de suas armadilhas 

chamadas dispositivo”.  Algumas estratégias, baseadas nas etapas 

anteriormente descritas - como posicionar o objeto em lugares do corpo 

diferentes de seu uso comum, ou as possibilidades de mover o corpo com o 

objeto em tais lugares -, podem promover situações que inovem o contato do 

corpo com o objeto, propiciando situações esteticamente interessantes para o 

fazer dançante. Apoiar-se de diferentes modos sobre o objeto e apoiá-lo de 

diferentes maneiras sobre o corpo é outra opção, como pode ser observado 

na imagem da performance a seguir, onde a saia se apoia sobre a parte 

superior do corpo. Experimentar diferentes quantidades de objetos também 

pode promover experimentações interessantes.  
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Fig. 1 - Elisa Quintanilha, Performance dançada denominada Parceria, 2016. 

 

 

 

A dança com objetos pode ir além da prática artística. Outra dimensão da 

dança com objetos pode ser desenvolvida por meio da experiência docente. 

Nos processos de ensino/aprendizagem envolvendo práticas artísticas, muitas 

vezes, há espaço para a reelaboração de pesquisas para serem vivenciadas 

nesses processos. A oportunidade de aplicar oficinas, em forma de laboratórios 

criativos, com o uso do corpo e sua expressividade, pode propiciar algumas 

novas possibilidades no processo de interação criativa com o objeto. Elas 

consistem na possibilidade de se trabalhar com dois ou mais objetos, 

simultaneamente, na formação de esculturas construídas pela composição e 

arranjo dos objetos trabalhados, na representação dessas formas esculturais 

no próprio corpo, e na elaboração de uma grande instalação composta pelos 

objetos e pelos corpos de todos os participantes da oficina. Essas propostas 

assumem características diferentes de acordo com o número de participantes, 

faixa etária, objetivo da oficina e conforme as próprias características dos 

participantes.  

Quando se amplia a relação corpo-coisa, em interação com o objeto-coisa, 

para a dimensão coletiva, as fronteiras entre corpo, subjetividade e coisa 

tendem a um maior embaçamento e, como isso, pode-se observar mais 

claramente a dimensão estética e política da despossessão do valor de uso do 

objeto. Assim, se delineia uma sutil hibridez, pela qual a arte corporal engendra 

efeitos de instalação como arte visual, que serve de espaço para o corpo, que 

performa movimentos dançantes que se imbricam na instalação e, ao mesmo 

tempo, compõem um só produto artístico, nem dançado, nem esculpido, e 

também, ao mesmo tempo, performado, dançado e esculpido. Nessa proposta, 

as fronteiras das artes cênicas e das artes visuais apresentam-se levemente 

borradas para pôr em evidência o produto subjetivo de uma expressividade 

coletiva. Essas oficinas se caracterizam pela construção, em tempo real, de 

uma performance, um acontecimento único que, ainda que roteirizado, assume 

características singulares de acordo com seus participantes e seus contextos.  



 

Elisa de Brito Quintanilha, Dança com objetos: imagens, esculturas e instalações entre a prática e a docência 
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Considerações finais 

É notório que as artes, a educação e a cultura estejam em crise em tempos 

como os atuais. Ter a oportunidade de desdobrar uma pesquisa e desvendar 

novos horizentes, em tempos como esse, trata-se de uma vivência singular. A 

sobrevivência como artista, e mesmo como docente de artes, se torna precária 

nesses tempos e a reinvenção de objetos artísticos, a cada oportunidade que a 

sociedade oferece, pode também ser vista como ato político: um ato político de 

resistir às limitações e dificuldades complexas que as esferas políticas impõem 

à classe artística, um ato político de provar para si mesmo, como artista, que 

seu objeto artístico sobrevive, apesar de tudo.  
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Introdução 

 

 

 

Se me fosse dado escolher no amontoado dos livros que serão publi-

cados cem anos após a minha morte, sabe o que eu escolheria? [...] eu 

escolheria tranquilamente, meu amigo, uma revista de moda para ver 

como as mulheres estarão vestidas um século após meu falecimento. E 

estes pedacinhos de tecido me diriam mais sobre a humanidade futura 

do que todos os filósofos, romancistas, pregadores e sábios. 

  --  Anatole France (1844-1924) 

 

O Conselho Internacional de Museus e Coleções de Indumentária 

(Internacional Council of Museums and Collections of Costume / ICOM) propõe 

três instâncias classificatórias de trajes, ornamentos, acessórios e demais 

objetos associados à vida pública e privada nas sociedades modernas e 

 
1 Elton Luís Oliveira Edvik é mestrando na linha de pesquisa História e Crítica da Arte do Programa de Pós-

Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a 

orientação da Professora Doutora Maria Cristina Volpi. E-mail: eltonedvik@gmail.com.  
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contemporâneas. São elas: esfera eclesiástica, civil e militar. Seguindo os 

passos de Maria Cristina Volpi, entendemos a indumentária como “o sistema 

vestimentar formal e normativo de uma sociedade, formado por elementos que 

compõem a aparência vestida”. (VOLPI, 2013, p. 72) A indumentária civil, 

portanto, revela o aspecto social do vestuário e tem o poder de incorporar os 

valores do imaginário coletivo e as normas da realidade vivida. A moda, por 

sua vez, é um conjunto de valores, faz parte da indumentária, mas existem 

roupas que não se enquadram na lógica da moda, como os uniformes militares 

ou os hábitos dos padres. 

Em Sistema da Moda, Roland Barthes aponta a existência de três tipos de 

vestuário: o vestuário-imagem, o vestuário-escrito e o vestuário real. O 

vestuário-imagem é aquele cuja representação visual é bidimensional e o 

vestuário-escrito é aquele transformado em linguagem escrita. Já o vestuário 

real, como o próprio Barthes destacou, possui uma estrutura que “só pode ser 

tecnológica; as unidades dessa estrutura só podem ser os vestígios diversos 

dos atos de fabricação, seus fins realizados, materializados”. (BARTHES, 2009, 

p. 22) Desse modo, Barthes chama atenção para as significações e valores 

imputados pela mídia impressa aos objetos, no caso, o vestuário. 

Tido como um objeto de estudo frívolo e supérfluo, a moda foi negligenciada 

por muitos anos. Ao longo do século XIX e início do XX, ainda que 

timidamente, ela tornou-se objeto de estudo das ciências humanas e em 

especial da Sociologia, História e Psicologia. A historiografia da indumentária e 

da moda ocidental foi construída apoiando-se numa lógica eurocêntrica e 

inserida na tradição dos estudos históricos sobre o vestuário que nasceram da 

prática museológica e arquivística. Neste contexto, inserem-se as obras 

basilares de François Boucher, Carl Köhler e James Laver. Transitando entre a 

teoria e a prática, a figurinista, modelista e museóloga Janet Arnold debruçou-

se no estudo da construção das roupas dos ingleses dos séculos XVI e XVII e 

suas modelagens continuam sendo estudadas e reproduzidas. Destaco, ainda, 

alguns teóricos modernos e contemporâneos que estudaram, direta ou 

indiretamente, a moda e a indumentária e cujas pesquisas não podem ser 

negligenciadas. São eles: Thorstein Veblen, Gabriel Tarde, Philippe Perrot, 

Daniel Roche, Georg Simmel, Pierre Bourdieu, Roland Barthes, Elizabeth 

Wilson, Umberto Eco, Gilles Lipovetsky, Yuniya Kawamura, Lou Taylor, 

Caroline Evans e Diana Crane2. 

No caso do Brasil, a falta de uma cultura de conservação das peças de 

indumentária histórica faz com que o pesquisador muitas vezes não disponha 

do “vestuário real”. Ainda assim, pensando na indumentária brasileira numa 

 
2 O objetivo de tal explanação é oferecer um panorama dos mais importantes estudiosos da moda e da indumen-

tária. Estamos cientes da necessidade de problematizar e contextualizar os discursos desses autores e não os 

tomar como absolutos. 
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perspectiva histórico-sociológica, importantes pesquisas foram e vêm sendo 

desenvolvidas, como é o caso do trabalho pioneiro de Gilda de Mello e Souza3.  

Não podemos deixar de evidenciar o trabalho de Sophia Jobim, primeira 

professora de Indumentária Histórica da Escola Nacional de Belas Artes, hoje 

incorporada à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Jobim criticava a divisão 

das artes em artes maiores e menores e defendia que a História do Vestuário 

fazia parte do campo da Etnografia, no bojo das Ciências Sociais (OLIVEIRA, 

2016, p. 157). 

Destacamos ainda os estudos feitos por Maria Cristina Volpi, Maria do Carmo 

Teixeira Rainho, Maria Claudia Bonadio, Maria Lucia Bueno, Rita Andrade, 

Mara Rúbia Sant’Anna, Gilda Chataignier, entre outros4. Sobre a questão da 

conservação de têxteis, Fausto Viana lança mão dos trajes de cena para 

discutir a necessidade de preservar esses artefatos e as formas de fazê-lo.5 

Não podemos deixar de citar alguns autores que, ainda que não tenham a 

moda como principal objeto de estudo, discutem em suas obras sobre a 

aparência vestida dos brasileiros e acabam por contribuir decisivamente para 

as pesquisas, em especial as que tratam do século XIX. São eles: Gilberto 

Freyre (Sociologia), Maria Beatriz Nizza da Silva (História), Joaquim Manoel de 

Macedo, José de Alencar e Machado de Assis (Literatura) e Luís Edmundo e 

João Affonso (Crônica).  

As fontes de pesquisa utilizadas pelos autores brasileiros citados até então, 

especialmente quando não há o “vestuário real” em si preservado, são as mais 

variadas. Dentre as principais, destacamos os famosos manuais de etiqueta 

publicados no Brasil e em Portugal, as revistas e os jornais femininos, as várias 

teses sobre saúde e higiene apresentadas à Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro, os romances, memórias, enciclopédias, inventários, testamentos e 

recibos de compra e venda.  

Philippe Perrot enfatiza a necessidade de se aprofundar a dimensão 

verdadeiramente social do vestuário. Para o autor, a história das vestimentas 

geralmente falha por se limitar à descrição literal e ao julgamento estético, 

 
3 A moda no século XIX foi o título da tese de doutorado de Gilda de Mello e Souza, defendida no departamento 

de Sociologia da USP, em 1950. Sabe-se, entretanto, que o trabalho não foi bem recebido pela academia naque-

le momento, tendo sido classificado de “coisas de mulher”, e só ganhou maior visibilidade 37 anos mais tarde, 

quando finalmente foi publicado (sob o título O espírito das roupas) pela Companhia das Letras. Vale destacar 

que curiosamente essa edição chegou ao mercado em 1987, ano da abertura do primeiro curso de bacharelado 

em moda no país, oferecido pela Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo. 

4 Das sete autoras citadas, cinco estão vinculadas a programas de pós-graduação atuando na pesquisa, orienta-

ção de pesquisas e no ensino da indumentária e da moda no campo das Artes. São elas: Maria Cristina Volpi 

(Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais - UFRJ), Maria Claudia Bonadio e Maria Lucia Bueno (Programa 

de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens - UFJF), Rita Andrade (Programa de Pós-Graduação em Arte 

e Cultura Visual - UFG) e Mara Rúbia Sant’Anna (Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais - UDESC). 

5 VIANA, Fausto. O traje de cena como documento. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2015. 
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“evitando ainda abordar o terreno dos gestos, da anatomia, da sexualidade, da 

higiene, da economia, do signo, dos ritos, da religião, da moral ou do direito” 

(PERROT apud RAINHO, 2002, p. 12), terrenos esses que podem ser 

explorados a partir da análise de nossos comportamentos vestimentários. 

Os primeiros estudos históricos sobre o vestuário tinham como fonte principal 

obras de arte como pinturas, esculturas, gravuras e medalhas. (NACIF, 2012, 

p. 1130) Estas obras eram estudadas sem relação com outros referenciais 

teóricos. Nesse contexto (séculos XVII e XVIII), estes estudos faziam parte de 

um ramo menor da História da Arte. Ao refletir sobre o lugar das roupas no 

campo da História da Arte, Nacif (2012) revela que o tema continua sendo 

negligenciado apesar de oferecer diversas possibilidades de novos estudos. 

Ao abordar a questão estética das formas, matérias e estilos na constru-

ção da aparência, da relação das roupas com os espaços de vivência, da 

relação entre criação artística e o design, temos os pontos de partida para 

novas reflexões e um dos principais desafios para os estudos do vestuário 

e da moda. (NACIF, 2012, p. 1136) 

Assim, somos instigados a estudar mais a fundo essas manifestações 

complexas (o vestuário e a moda) do ponto de vista da História da Arte, de 

modo a construir um caminho mais acolhedor para futuros pesquisadores. 

 

 

A representação da Indumentária Brasileira no início do  

oitocentos:  o olhar dos estrangeiros 

A discussão sobre as fontes de estudo da indumentária e da moda numa 

perspectiva histórica continua a apresentar alguns problemas e negligências. 

Seja como for, sabemos que as imagens são fontes que possibilitam análises a 

partir de diversas perspectivas. Assim, devemos despertar nosso olhar crítico 

sem desmerecer a imagem como fonte de estudo da História. Paulo Knauss 

defende que 

 

desprezar as imagens como fontes da História pode conduzir a deixar de 

lado não apenas um registro abundante, e mais antigo do que a escrita, 

como pode significar também não reconhecer as várias dimensões da ex-

periência social e a multiplicidade dos grupos sociais e seus modos de vi-

da. O estudo das imagens serve, assim, para estabelecer um contraponto 

a uma teoria social que reduz o processo histórico à ação de um sujeito 

social exclusivo e define a dinâmica social por uma direção única. 

(KNAUSS, 2006, p. 100) 

 

Deste modo, entendemos que uma análise apurada da representação da 

indumentária possibilita uma série de importantes discussões acerca da 
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sociedade em questão. Em outras palavras, as imagens revelam os hábitos 

cotidianos e nos aproximam daquela realidade tão distante temporalmente.  

Faz-se necessário, assim, discutir o caráter artístico da moda. Há teóricos que 

insistem em classificá-la como uma arte utilitária (ou artes menores), excluindo-

a das tradicionais Belas Artes. Afastando essa necessidade de categorização, 

Gilda de Mello e Souza defende que 

 

não é possível estudar uma arte, tão comprometida pelas injunções soci-

ais como é a moda, focalizando-a apenas nos seus elementos estéticos. 

Para que a possamos compreender em toda a riqueza, devemos inseri-la 

no seu momento e no seu tempo, tentando descobrir as ligações ocultas 

que mantém com a sociedade. Este fenômeno social, não há dúvida, está 

jogando a todo instante com os princípios artísticos, que reorganiza num 

novo todo cada vez que o estilo varia. (SOUZA, 1987, p. 51) 

 

Souza havia percebido que uma análise puramente estética fortalece a ideia de 

que a moda é um objeto de estudo trivial e fútil. É preciso investir numa 

reflexão que leve em consideração uma série de questões caras à história da 

vida privada, tais como: corpo, higiene, clima etc. 

A abertura dos portos às nações amigas em 1808 permitiu a entrada de artigos 

importados, principalmente de origem inglesa. Esse período foi marcado por 

grandes mudanças políticas, econômicas e sociais e as modas 

acompanharam-nas. (RASPANTI, 2013, p. 32) 

O acesso aos itens de luxo ligados à indumentária e a beleza se tornou mais 

fácil, especialmente no Rio de Janeiro. A Rua do Ouvidor foi ocupada por lojas 

e maisons que privilegiavam a moda feminina6. Roupas, tecidos, perucas, 

luvas, lenços, sapatos, águas de colônia, cosméticos, leques, bijuterias, meias, 

espartilhos e chapéus, entre outros artigos até então inimagináveis às 

brasileiras passaram a ser comercializados7. 

 
6 “A influência francesa é marcante. As lojas do Rio de Janeiro estavam repletas de novidades que chegavam de 

Paris. Pela edição de 26 de junho de 1817 da Gazeta, o comerciante Carlos Durante avisava a seus clientes que 

havia se mudado da Rua do Ouvidor, número 28, para a Rua Direita, número 9, primeiro andar, onde oferecia os 

seguintes produtos: cheiros, água de Cologne, pomadas, diversas essências e vinagres para toucador e para 

mesa, luvas, suspensórios, sabão, leques de toda a sorte, escovas e pentes de todas as qualidades, sapatos, 

chinelas para homens e para senhoras, vestes de seda e de marroquim, todas de Paris, caixas de tabaco de toda 

espécie, necessário para homem, caixas de costura para senhoras, velas, azeite para luzes clarificado. Chapéus 

de palha e de castor para homens e para meninos; chapéus de palha para senhora, guarnecidos e não guarneci-

dos; chapéus de seda, penachos, fitas, filós bordados de ouro e prata, flores artificiais, casimiras, luvas, garças, 

véus, retrós, seda crua etc. [...] bijuteria verdadeira e falsa, como colares, brincos, anéis e enfeites.” (GOMES, 

2007, p. 201) 

7 “Foram os franceses do tempo do Sr. Pedro I, saiba-se, com as suas lojas de novidades, as suas costureiras, os 

seus cabeleireiros e umas instalações completamente novas para nós, feitas à moda de Paris, que criaram a 

elegância de certas casas de comércio da Rua do Ouvidor.” (EDMUNDO, 2003, p. 43) 
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A venda de artigos para homens era dominada pelos ingleses e se concentrou 

nas ruas Direita e da Alfândega. Os cariocas podiam adquirir uma infinidade de 

tecidos finos, meias e lenços de seda, luvas, casacas, chapéus, coletes, 

gravatas, jaquetas, pistolas e artigos para montaria. O sociólogo brasileiro 

Gilberto Freyre (2004, p. 433) afirma que, a partir da chegada de D. João VI ao 

Brasil, o vestuário masculino foi adquirindo um aspecto quase de luto fechado. 

“A sobrecasaca preta, as botinas pretas, as cartolas pretas, as carruagens 

pretas enegreceram nossa vida quase de repente”. Segundo Freyre, o preto e 

o cinzento eram consideradas cores civilizadas, urbanas, burguesas, em 

oposição às rústicas, às orientais, às africanas e às plebeias. 

Esse processo pelo qual a paisagem brasileira foi se acinzentando é chamado, 

por Freyre, de europeização ou de reeuropeização do Brasil. O escritor afirma 

que o termo “reeuropeização” é mais cabível já que esse processo se deu por 

conta da renovação do contato com a Europa. Renovação essa, iniciada em 

1808, a partir da chegada da corte portuguesa ao Brasil e da abertura dos 

portos às nações amigas. Mas é, a partir da Independência, que se tornou 

evidente a reeuropeização de modas. Freyre (2004, p. 432) revela o impacto 

desse processo na paisagem brasileira. 

 
A reeuropeização do Brasil começou fazendo empalidecer em nossa vida 

o elemento asiático, o africano ou o indígena, cujo vistoso de cor se torna 

evidente na paisagem, no trajo e nos usos dos homens. Na cor das ca-

sas. [...] Na cor dos xales das mulheres e dos ponchos dos homens; dos 

vestidos e das roupas; dos chinelos de trançado feitos em casa; das fitas 

que os homens usavam nos chapéus; dos coletes que ostentavam, opu-

lentos de ramagens; dos chambres de chita que vestiam em casa, por ci-

ma do corpo só de ceroulas; das flores que as moças espetavam no ca-

belo.  

 
 

O autor defende que a Europa impôs ao Brasil o preto, o pardo, o cinzento e o 

azul escuro de sua civilização carbonífera. As cores que, segundo Freyre, 

davam um tom oriental à vida dos brasileiros foram empalidecendo e tornaram-

se excepcionais. Passaram a ser usadas nos dias de feriado, de festa, de 

procissão, de carnaval e de parada militar. (FREYRE, 2004, p. 433) 

Rainho nota que a europeização dos costumes após a chegada da Corte foi 

tida como uma espécie de “processo civilizatório”. Dentro desses costumes, 

estão os cuidados com a higiene, a correção dos modos, as boas maneiras à 

mesa e, claro, a adequação e distinção no vestir. Assim sendo, a adoção de 

modas estrangeiras tornou-se uma exigência imposta à “boa sociedade”. A 

historiadora defende que, “no decorrer do século XIX, a moda assim como o 

polimento dos costumes e o refinamento do gosto vão ser importantes na 

definição dos membros daquela camada”. (RAINHO, 2002, p. 44) Toda essa 

transformação foi feita tendo em vista o igualar-se, na aparência, aos europeus. 
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Dessa maneira, os civis utilizaram a moda, especialmente os padrões 

indumentários ingleses e franceses8, para marcar suas posições sociais. 

Diante das proposições acima defendidas, deve-se ter em mente que a 

reeuropeização e o consequente acinzentamento da paisagem brasileira foram 

processos lentos, que se consolidaram a partir do reinado de D. Pedro II. 

Desse modo, presume-se que Debret e Rugendas, em suas respectivas 

“viagens pitorescas”, pouco retrataram os efeitos desses processos na 

indumentária brasileira.  

 

 

 

 
Fig. 1 - Jean-Baptiste Debret, Partida da rainha para Portugal, 1821.  

aquarela 

(Fonte: ALENCASTRO; GRUZINSKI; MONÉNEMBO, 2001) 

 

 

 
8 Sobre a invasão de produtos franceses no Rio de Janeiro, o arquivista real Luiz Joaquim dos Santos Marrocos 

relata em carta à irmã em Lisboa, em 1816: “Não posso explicar-te a abundância e a fartura das fazendas e 

quinquilharias francesas que têm inundado esta cidade. [...] Toda a gente se vê ataviada ao gosto francês, menos 

eu, que sou Portugal Velho, e ninguém me tira desta cisma”. (GOMES, 2007. p. 191) 
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A prancha acima trata-se, segundo Debret, do momento do embarque da 

rainha Carlota Joaquina, de suas filhas e de seu camareiro-mor. A corte 

portuguesa estava deixando o Rio de Janeiro e seguindo de volta para Lisboa 

naquele dia 21 de abril de 1821. O momento escolhido para a pintura é aquele 

em que a rainha responde com o lenço às saudações de seus súditos. Apesar 

de identificarmos uma certa unidade nas silhuetas masculinas e femininas, o 

que nos permite distingui-las, a imagem pouco se presta para uma análise do 

vestuário. Ainda assim, esse olhar panorâmico do pintor nos ajuda a refletir 

sobre a questão do acinzentamento da paisagem.  

Até a chegada da corte portuguesa, em 1808, as influências orientais eram 

facilmente identificadas no Rio de Janeiro. A partir de então, inicia-se esse 

processo de acinzentamento da paisagem chamado de “reeuropeização” por 

Freyre, “desorientalização” por Rainho e pelo padre Luís Gonçalves dos Santos 

de “desassombramento”. Contudo, é a partir de 1850 que essas novas formas 

de vestir tornam-se identificáveis.  A pintura acima sugere que esse processo 

ainda não tinha surtido efeito no início da terceira década do século XIX. 

Vemos um Rio de Janeiro solar não só pela paisagem natural, mas pela alegria 

transmitida pelas vistosas cores do vestuário de seus habitantes9. É sabido que 

a essa altura os comerciantes ingleses e franceses já dominavam a cidade. 

Todavia, a importação de produtos do oriente não cessou. O comerciante 

inglês John Luccock observou, por volta de 1818, a chegada de navios 

oriundos do oriente: 

 

Os carregamentos de retorno desses navios constam principalmente de 

tecidos de algodão da Índia, dos quais grande quantidade é reexportada 

para Portugal, para as colônias da Costa d’África e para todos os portos 

da América que ficam para o sul da linha do Equador. [...] Os carregamen-

tos vindos da China consistem principalmente de chá, tecidos de nan-

quim, chumbo, cobre, estanho, sedas e alguns gêneros variados. (1975, 

p. 394) 

  
 

 
 

 

 
 

 

Tal observação permite-nos entender os motivos pelos quais esse processo de 

“acinzentamento” foi lentamente assimilado. O fato é que, em artigos de moda, 

o Brasil sempre foi essencialmente importador. (NASCIMENTO, 2014, p. 98)10 

A inglesa Jemima Kindersley foi a primeira mulher estrangeira a publicar uma 

descrição do Brasil. Ela desembarcou na Bahia de Todos os Santos em agosto 

de 1764, ali permanecendo por cerca de um mês. Nessa ligeira visita, 

 
9 Edmundo (2000, p. 196) afirma que no tempo dos vice-reis todas as vestimentas eram “talhadas em panos de 

coloridos fulgurantes, que iam do verde-gaio ao vermelho-sangue-de-boi.” Diante de cores tão vivas, é natural 

que o processo de acinzentamento não tenha sido assimilado tão rapidamente. 

10 É preciso destacar que existe sempre um movimento troca entre as partes. Assim, quando se trata de hábitos 

vestimentares, os países dominados importam muitos costumes, mas também são exportadores ainda que em 

menor medida. 
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Kindersley registrou suas impressões sobre as roupas de “uma senhora de boa 

sociedade” em São Salvador: 

 

As suas vestimentas são pensadas para o clima quente. A mulher mais 

bem-arrumada que pude ver por aqui portava uma saia de chita, uma flo-

rida e folgada camisa de musselina, com profundos folhos e com uma go-

la do mesmo tecido, pregada por cima. O espartilho ou corpete não fazia 

parte de seu traje, mas somente uma tira de veludo vermelho enrolada di-

versas vezes na cintura. O seu cabelo estava para trás, fixado com vários 

pentes; havia brincos nas suas orelhas e uma espécie de garça, ou me-

lhor, uma massa de ouro maciço, cravejada de diamantes, ornando a sua 

cabeça; no pescoço, trazia várias correntes finas de ouro e, nos pulsos, 

uns braceletes de grande espessura, do mesmo material – em cada um 

deles havia ouro suficiente para dois. Um par de chinelos, do mesmo teci-

do da faixa, completava a vestimenta. (FRANÇA, 2012, p. 271) 

 

 

 

 

 

 

 

 

O relato de Jemima Kinderley em nada se assemelha ao de Debret. Sabemos 

que eles estavam se referindo a habitantes de cidades distintas, mas porque a 

diferença no vestuário seria tão discrepante? Tratam-se das maiores cidades 

brasileiras naquele momento. Quando Kindersley esteve em São Salvador, em 

1764, a cidade acabara de deixar de ser a capital do Brasil11. Mas por quê  as 

mulheres vestiam-se de maneira não simplória? Podemos levantar hipóteses. A 

mulher pintada por Debret seria uma portuguesa, ou descendente direta, que 

trouxe as roupas e os modos de vestir de Lisboa em 1808. Já a simplicidade da 

baiana descrita por Kindersley se justifica no pouco contato dos brasileiros com 

produtos estrangeiros àquela altura. Os portos ainda estavam fechados às 

nações amigas. Sem contar que os costumes da “boa sociedade” só seriam 

alterados profundamente a partir da chegada da corte portuguesa, em 1808 

(RAINHO, 2002, p. 55). 

João Affonso do Nascimento (2014, p. 96) descreveu o vestuário feminino em 

voga nos primeiros anos do Brasil oitocentista de maneira parecida com o 

também historiador Luís Edmundo.  Tem-se a impressão, em alguns 

momentos, de que Nascimento não diferencia o vestuário brasileiro do francês, 

ou de que seu olhar mantem-se fixo nas modas de Paris, como na descrição a 

seguir: 

 

[...] a mulher conservava o vestido talhado à maneira grega, que as facei-

ras da república tanto imitaram, até chegarem ao exagero da merveilleu-

se, e agora, menos ridículo, continuava, entretanto, a ser a estreita túnica, 

bem decotada, atada embaixo dos braços por um cinto bordado de pedra-

rias, de mangas tufadas no alto e descendo depois ao braço até cobrir a 

mão; penteado à grega, enrolando-se o cabelo, geralmente num pito, cir-

culado por uma fita, um fio de pérolas ou um diadema. 

 
11 Salvador foi a capital do Brasil colônia por 214 anos, entre 1549 e 1763. 



 
Elton Luís Oliveira Edvik, Representações da indumentária brasileira no início dos oitocentos 
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É preciso reiterar que devemos localizar o discurso de cada teórico e de cada 

viajante estrangeiro. E é com essa consciência que devemos discutir as 

representações da indumentária presente nas pinturas e nos relatos de 

estrangeiros. 

Acerca da indumentária feminina, Rugendas fez o seguinte relato: 

 

 

 

 

 

 

 

Na capital, a indumentária das mulheres varia de acordo com a moda. En-

tretanto, elas não gostam de mudar nem de tecido nem de cor, sendo os 

vestidos quase sempre de tafetá preto. O preto é também a cor da manti-

lha, sem a qual nenhuma mulher sai, em geral; elas usam flores frescas 

nos cabelos e na cintura e um lenço leve ou guirlanda, cujas cores varia-

das suavizam o que o vestido tem de demasiado sombrio. (RUGENDAS, 

s/d, p. 131) 

 

 

 

 

 

 

 

Esse enlutamento da indumentária feminina, citado por Rugendas e por M. de 

la Flotte, torna-se uma contradição quando são observadas as aquarelas 

rugendianas de plano geral, como é o caso de “Vista tomada em frente da 

igreja de São Bento no Rio de Janeiro”, aquarela que nos revela essa 

incoerência referente ao excessivo uso de roupas pretas pelas mulheres da 

capital. Apesar disso, o prussiano Leithold, que esteve no Rio de Janeiro em 

1819, fez o seguinte relato: “[...] durante a saída dominical para a missa, as 

mulheres vestiam-se de preto, geralmente de seda, com meias de seda branca, 

sapatos da mesma cor e sobre a cabeça um véu preto de fino crepe que cobre 

a metade do corpo12”. (SILVA, 1993, p. 231) 

 
 

Considerações finais 

Nosso objetivo com este breve estudo foi apontar algumas direções bastante 

férteis de estudo da indumentária e da moda no Brasil, estabelecendo diálogo 

com o campo da História da Arte. 

Pudemos observar que os relatos dos viajantes estrangeiros são fontes de 

extrema importância para o estudo da indumentária brasileira. Porém, esses 

discursos precisam ser analisados cuidadosamente, localizando seus autores 

em seus devidos lugares de fala. Por vezes, os próprios viajantes divergem de 

opinião ou se colocam de maneira claramente normativa, reafirmando o 

discurso de conterrâneos que estiveram no Brasil anteriormente. Discursos 

 
12 “Por longo tempo foi tão rígida a separação entre mulheres honestas e “mulheres da vida” que, por essa sepa-

ração, parece principalmente explicar-se o retardamento no uso de chapéus pelas senhoras do Brasil: chapéu era 

para “mulher da vida”. A senhora verdadeiramente honesta só devia sair resguardada por mantilha”. (FREYRE, 

2004, 417) 
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esses, que insistem em desqualificar os brasileiros do período colonial e do 

início do império. 

Por fim, destacamos a iconografia produzida pelos artistas viajantes, sobretudo 

durante o século XIX, como importante fonte de estudo da sociedade brasileira 

sendo a indumentária uma chave de leitura ainda pouco explorada. 
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arte: a imagem dialética, o anacro-
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Diversos autores já apontaram as afinidades entre o pensamento de Aby 

Warburg e Walter Benjamin. Enquanto Benjamin pensa a história a partir da 

categoria operatória de imagem dialética e escreve "As Passagens", Warburg 

procurou antes uma representação “imaginal” da história de arte, tirando daí as 

bases conceituais para a construção de seu Bilderatlas Mnemosyne. 

Georges Didi-Huberman analisa afinidades entre os dois autores sob vários 

aspectos. Na introdução do seu livro Diante do tempo: história da arte e 

anacronismo das imagens, o autor aponta especificamente a constelação 

formada por Aby Warburg, Walter Benjamin e Carl Einstein como o alicerce de 

suas reflexões. Ancorando-se nos conceitos de "sobrevivência" de Warburg e 

na descrição do processo benjaminiano de fundação de uma história das 

imagens “a partir de sua prática ‘epistemocritica’ da ‘montagem’ (Montage)”, 

Didi-Huberman aponta novas e subversivas perspectivas conceituais do tempo 

histórico, trazendo sua própria interpretação das imagens dialéticas. (DIDI-

HUBERMAN, 2015, p. 53) 

Warburg entende que não é possível fazer uma leitura do conteúdo formal das 

imagens de forma dissociada do processo de leitura e interpretação. Uma 

 
1 Lídia C. P. Ganhito é mestranda/bolsista CAPES na linha de pesquisa Processos Artísticos, Experiências 

Educacionais e Mediação Cultural do Programa de Pós-Graduação em Artes do IA-UNESP, sob a orientação da 

Professora Doutora Rita Luciana Berti Bredariolli.. Contato: lidiacpganhito@gmail.com 
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leitura focada puramente nos elementos formais seria uma redução, um 

aprisionamento do sujeito que pratica a análise de imagens para construção de 

conhecimento na história da arte. Por sua vez, ao fazerem do estudo da 

imagem “uma questão vital, viva e altamente complexa: um verdadeiro centro 

nevrálgico, a dobra dialética por excelência da ‘vida histórica’ em geral” (DIDI-

HUBERMAN, 2015, p. 55), ambos os autores propõem um novo modelo de 

estudo da história da arte, nos dando ferramentas para questionar o que 

Griselda Pollock identifica como “história linear e nacional da arte”. (POLLOCK, 

2007, p. 87) 

O conceito de imagem dialética é um dos instrumentos fundamentais da teoria 

benjaminiana do conhecimento histórico; contudo, é também um das mais 

enigmáticos e complexos do seu pensamento. Isso ocorre porque o autor não 

desenvolveu tal conceito de forma sistemática; ele introduz, ao longo de vários 

escritos, pistas que nos indicam o caminho a seguir. A imagem dialética é 

criada e nos encaminha a pensar em uma história que não é cronológica, mas 

sim figurativa (Bildlich). Ela recorre com frequencia à rememoração que, de 

acordo com Benjamin, é umas das evidências que nos mostra que o passado 

não se completou. (CANTINHO, 2016, pp. 31-32) A imagem dialética seria 

então uma constelação que permitiria, através da rememoração, o resgate do 

passado a partir do presente: 

Não é que o passado lance a sua luz sobre o presente ou o presente 

sobre o passado. Uma imagem, pelo contrário, é aquilo em que o Outrora 

encontra o Agora para formar uma constelação. (BENJAMIN, 1972, pp. 

577-578)  

Por esta perspectiva, a história (também a da arte) passa a ser compreendida 

não como ciência inequívoca, mas sim como uma forma de rememoração. Ao 

trazer o poder da rememoração ao sujeito que estuda a história, a leitura da 

imagem dialética passa a conter em si o poder de atualizar o passado, 

indicando a potencialidade específica que cada época traz a cada imagem. 

Isso implica que as imagens só se tornam legíveis, só propiciam aquela leitura 

específica, em uma determinada época. Como afirma Benjamin,  

 

[…] a marca histórica das imagens não indica apenas que elas pertencem 

a uma determinada época, mas indica sobretudo que elas não alcançam 

a legibilidade senão numa determinada época. (BENJAMIN, 1972, pp. 

577-578) 

 

Ele ainda vai além e afirma que apenas as imagens dialéticas podem ser 

consideradas autenticamente históricas, uma vez que são elas que conferem 

legibilidade ao historiador ao desencadearem a relação temporal-cronológica 

com o passado. 

Assim, o exercício de uma arqueologia crítica da história da arte tem como 

função destrinchar os modelos de tempo e os valores de uso do tempo, de 
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forma que seja “capaz de deslocar o postulado panofskiano da ‘história da arte 

como disciplina humanista’". (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 19) Este exercício 

deve colocar em questão o conjunto de certezas que envolvem a “arte” em si, 

afirmando que é preciso não somente interrogar o objeto de nossos olhares 

mas sim “interrogar, na história da arte, o objeto ‘história’, a própria 

historicidade”. (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 19) 

Didi-Huberman critica a historiografia eucrônica, que “busca a concordância 

dos tempos”, e pensa num estudo da história que deve evitar, a todo custo, a 

projeção da realidade própria do sujeito que a estuda. O historiador eucrônico 

evita trazer suas próprias realidades nas suas análises da realidade do 

passado, acreditando assim impedir que seus próprios conceitos, gostos, 

valores interfiram na investigação histórica. Ele acredita, ainda, que as 

ferramentas para compreensão de um objeto/imagem do passado encontram-

se somente no próprio passado, mais especificamente “no mesmo passado 

que o passado do objeto”. (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 19)  

Em oposição a esta abordagem canônica, Didi-Huberman apresenta as 

possibilidades do anacronismo, ou seja, da imagem dialética. Ele afirma que, 

em muitas situações, a fonte “ideal”, eucrônica, não é capaz de trazer todas 

informações sobre o objeto de investigação – ou mesmo não traz nenhuma. Às 

vezes, justamente por sua contemporaneidade, a interpretação eucrônica de 

uma imagem/evento falha: 

Portanto, ficamos com a impressão de que os contemporâneos, com 

frequência, se compreendem menos do que indivíduos separados no tempo: 

o anacronismo atravessa todas as contemporaneidades. A concordância dos 

tempos – quase – não existe. (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 21) 

Ele aponta então a possibilidade de reconhecermos a necessidade do 

anacronismo e também da existência dele dentro dos próprios objetos que nos 

propomos a estudar. O anacronismo seria apresentado, então, como um modo 

temporal de exprimir complexidade das imagens, sendo necessário e fecundo 

"quando o passado se revela insuficiente, ou até mesmo constitua um 

obstáculo a sua compreensão". (DIDI-HUBERMAN, 2015, pp. 22-24) 

A história erudita da arte frequentemente abusa da compreensão eucrônica 

acerca das possíveis ferramentas ou equipamentos cognitivos que o sujeito 

pode utilizar para fazer sua análise histórica. No entanto, é preciso sempre ter 

em mente que não só estas ferramentas de análise, mas também os próprios 

sujeitos, estão em constante formação. Assim, tanto sujeitos quanto 

ferramentas de análise precisam ser entendidas mais com formas plásticas em 

perpétua transformação do que como entidades únicas e rígidas. E os próprios 

objetos que estudamos – as imagens – também eles são objetos impuros, 

complexos e sobredeterminados. A história da arte em si é uma história de 

“objetos policrônicos, de objetos heterocrônicos ou anacrônicos, configurando-

se como uma disciplina anacrônica – tanto negativa quanto positivamente". 

(DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 28) 
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Em seu Encounters in the Virtual Feminist Museum, Griselda Pollock apresenta 

a história da arte modernista como uma tradição seletiva, que parte da falsa 

ideia de neutralidade do arquivo para normalizar um conjunto específico e 

generificado de práticas e olhares. Isso pois arquivo é, por definição, seletivo e 

não compreensivo. As informações arquivadas são pré-selecionadas, refletindo 

o que cada cultura considera importante de armazenar e lembrar. O arquivo é 

determinado por fatores de classe, raça, gênero e, acima de tudo, poder: a 

julgar apenas pelo arquivo, vastas áreas da vida social e um enorme número 

de pessoas mal existiram. (POLLOCK, 2007, p. 12) 

Raramente os sujeitos que estudam as imagens e sua história dedicam-se a 

olhar para si mesmos com um olhar crítico, questionando sua estratificação, 

usada diariamente na sua produção de saber histórico. Contudo, uma reflexão 

teórica sobre as disciplinas históricas ganharia muito se abandonasse a 

pretensão de fundar diretamente as condições gerais de uma prática e se 

propusesse a “colocar em dúvida as 'evidências do método'". (POLLOCK, 

2007, p. 29) 

A história não pode ser exatamente “a ciência do passado” por que o “passado 

exato” não existe. Como sublinha Marc Bloch (apud DIDI-HUBERMAN, 2015, 

p. 40), o passado existe apenas através de uma “decantação paradoxal”, que 

consiste em retirar o caráter absoluto do tempo passado. Didi-Huberman 

destaca que Bloch hesita em falar sobre “o homem”, preferindo dizer os 

homens; contudo, aqui, prefiro usar “sujeitos”, retirando a ambiguidade 

semântica que poderia sugerir a exclusão das mulheres de tal fala. Ao pensar 

em sujeitos e não em sujeito, entende-se que a história é fundamentalmente 

dedicada ao diverso, de forma que toda análise de passado implica uma 

antropologia do tempo. Toda história será, então, a história dos sujeitos, em 

sua diversidade e interrogação. (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 40) 

Sendo assim, a arte deve ser estudada em sua relação variável e imprevisível 

com a ideologia, e a história da cultura das minorias deve ser investigada em 

suas descontinuidades e especificidades. Uma vez que o par 

visibilidade/invisibilidade acompanha toda narrativa histórica, torna-se urgente 

questionar de que são feitas essas visibilidades e invisibilidades, procurando 

compreender também que relações de poder as constituem. Didi-Huberman 

também traz este questionamento, de alguma forma, ao indagar-se “na história 

da arte como disciplina, como ‘ordem do discurso’, o que manteve uma tal 

condição de cegueira, uma tal ‘vontade de não ver’ e de não saber?” (DIDI-

HUBERMAN, 2015, p. 17) Esta leitura crítica nos traz ferramentas para não só 

fazer uma releitura dos processos do passado, mas também para identificar 

caminhos que apontem para possibilidades de construções narrativas mais 

amplas para o presente e futuro nas artes visuais. 

Este olhar arquivista, não anacrônico, não dialético, guia a maioria dos museus 

de pesquisa (survey museums) do mundo, que nos apresentam uma narrativa 

organizada por nações, escolas, periodos, estilos e mestres. Contudo, 
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inspirada pelo trabalho de Warburg em seu Atlas Mnemosine, Pollock cria um 

método de análise da história da arte que ela batiza de Museu Feminista 

Virtual.  A palavra “virtual”, aqui, não se refere a uma possível materialização 

digital de um museu. A escolha da palavra é, antes de tudo, uma escolha que 

aponta os “museus feministas virtuais” como não reais; contudo, são também 

uma potência ainda não realizada, se tornando então uma referência ao futuro 

possível. Ele é virtual no sentido filosófico: 

 

“[…] virtual meaning both what is not real and what is a potentiality not yet 

realized, hence becoming a futurity”. […] It is virtual in the philosophical 

sense of being like something that is not in actuality. It is about 

potentialities (and possibilities) to which we aspire but which can be 

conceptuallu project as a mans of causing actual changes in the wat we 

think and understand ourselves. (POLLOCK, 2007, pp. 13-15) 

 

Assim, o estudo da arte por um viés crítico e questionador não deve se limitar a 

um revisionismo que tenha como objetivo adicionar os nomes esquecidos de 

artistas mulheres, negras, latinoamericanas, às listas e livros de história da 

arte. Uma historiografia da arte verdadeiramente subversiva deve ter por intuito 

questionar as teorias e métodos que utilizamos para a produção e leitura de 

práticas artísticas e culturais, redefinindo assim os objetos e os sujeitos que 

estudamos. A reivindicação contemporânea das historiadoras da arte 

feministas, decolonialistas, anti-racistas e queer, entre outras representações 

minoritárias, clamam por uma mudança de paradigma, buscando a conversão 

do olhar formalista para um olhar mais político em relação à arte. Como diz 

Nochlin (1989, p. 25), começar a pensar a história da arte “outramente” 

(otherly). Assim, ao olhar para as obras de arte, devemos pensar 

imediatamente não só no que vemos, mas no que se está olhando e como se 

está olhando, de forma que a política não seja concebida como um elemento 

adicional de análise, e sim como seu cerne. 
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“Às 5 e 30 da manhã entrávamos na doca do Recife em meio 

do grasnar das gaivotas e duma frota de mercadores de frutas 

exóticas que enxameava ao longo do casco”, essa recordação 

tão débil, merece que erga a minha pena para a fixar? Todavia, 

esse gênero de narrativa goza de uma aceitação que para mim 

continua inexplicável. A Amazônia, o Tibet e a África invadem 

as lojas, sob a forma de livros de viagens, relatórios de 

expedições e álbuns de fotografias em que a preocupação do 

efeito é demasiado predominante para que o leitor possa 

apreciar convenientemente o valor testemunhal que encerram. 

Quanto menos despertado é o seu sentido crítico, mais ele 

pede desse alimento, de que engole quantidades prodigiosas. 

Ser explorador é agora uma profissão que não consiste, ao 

contrário do que poderia parecer, em encontrar, ao cabo de 

anos e anos de estudo, fatos até então ocultos, mas sim em 

percorrer um número elevado de quilômetros, juntando 

dispositivos e filmes, de preferência coloridos, graças aos quais 

se encherá uma sala, durante vários dias seguidos, com uma 

multidão de ouvintes para os quais frases ocas e banalidades 

se transmutarão em revelações, pelo simples fato de o autor, 

em vez de as localizar imediatamente, as ter santificado com 

 
1 Daniele de Sousa Machado é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da Arte da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro, onde desenvolve pesquisa sob a orientação da Professora Doutora Vera Beatriz 

Siqueira. E-mail: machadodani08@gmail.com.  
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um percurso de 20 000 quilômetros. O que é que ouvimos 

nessas conferências ou lemos nesses livros? [...] Mas não é 

meu propósito denunciar as mistificações ou atribuir diplomas, 

mas sim tentar compreender um fenômeno moral e social, 

muito próprio da França e que, mesmo entre nós, surgiu 

recentemente. (LÉVI-STRAUSS, 1986, p. 12) 

 

Em 1955, Claude Lévi-Strauss publicou seu relato de expedições intitulado 

Tristes Trópicos. O livro inicia com pesares sobre as características mais 

testemunhais que técnicas da publicação, em meio a um fenômeno de vendas 

no mercado editorial. Narrativas de testemunho são em parte realistas por 

prometer apresentar experiências vividas por seu autor; mas, em parte, 

também são um pouco surreais, dado que seu sucesso vem de situações não 

compartilhadas pelos leitores ávidos de curiosidade pelo desconhecido. O 

excepcional que apesar da distância não deixa de existir. A mesma distância 

que mantém o leitor em segurança por ter acesso a uma experiência sem 

precisar vivê-la. O sucesso vem pela sacralização por meio do sacrifício, 

exercício de estar marginal à civilização. 

O realismo dos livros de testemunho talvez seja uma versão atualizada da 

tragédia grega, obedecendo a especificidade que a modernidade exige. Não 

pode ser uma estorinha inventada, nem ser uma estória contada por um 

observador - seja ele o jornalista ou o antropólogo -, deve ser contada pelo 

sujeito e suas próprias experiências fora do contrato social. Na Europa, as 

margens estavam nos campos de batalha das grandes guerras. Fora dela, em 

tudo que não estivesse acima da linha do Equador. E como os sujeitos exóticos 

não seriam capazes de contar o que se passava por aqui, que fosse o 

“explorador”, mas ocupando o lugar de sujeito. 

Fora da normalidade, da civilização, tudo é sacrifício. Walter Benjamin em A 

modernidade e os modernos (2000), analisando Charles Baudelaire, aponta o 

herói como o verdadeiro tema da modernidade. Tal figura é aquela que é capaz 

de agir com força de vontade inimaginável, quase divina, não disponível aos 

mortais comuns. Pode ser o operário “que espera os “milagres a que parece o 

mundo lhe dar direito” (p. 10), o apache que renega as virtudes e as leis ou o 

poeta que predestinado a derrota, não esboça renúncia. Se qualquer deles 

conquista seu direito, a modernidade não estará mais presente. 

O antropólogo no trabalho de campo talvez pudesse ser adicionado a lista, mas 

apenas na condição de relatar sua experiência longe da civilização como 

sujeito. Sua experiência heroica é restrita ao período em que não compartilha 

do pacto social, realizando sacrifícios como os da fome ou de andar milhares 

de quilômetros. Mas nada funcionará sem o público. Se ninguém souber, não 

houve herói. Os relatos do cotidiano, “frases ocas e banalidades” se 

transformam em “revelações” quando o autor as “santifica” a partir de suas 

privações inimagináveis, ao invés de só descrever a cena que acessa ao 
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recordar a chegada a Recife, por exemplo. Não teria qualquer aura, qualquer 

valor especial, não fossem os sacrifícios. 

O século XX é inaugurado com uma enxurrada das chamadas vanguardas 

artísticas que ignoraram quase todos os valores e regras da tradição clássica 

da arte. Quase, mas não todos. Negar todos seria se colocar ainda mais perto 

do ponto limite para não chegar a ser inserida no debate crítico que a admitiria 

como arte. Ainda que fosse arte ruim, seria arte. O status do artista como gênio 

da técnica de representação, se torna outro gênio, visionário e incompreendido 

pela ignorância da sociedade careta. O artista ficou enquadrado ora como 

ingênuo, ora como vulgar, ambas características que o liberaram de seguir as 

regras sociais. Tal estereótipo ainda persiste, sendo comum obter concessões 

para o artista, porque ele “é artista” e, portanto, marginal, mais sobre o respeito 

às regras do que sobre o acesso a direitos. 

Um estereótipo mais recente sobre o artista está no campo da performance, 

quando qualquer ato fora das regras de comportamento é suspeitos demais e, 

provavelmente, devem ser performance. O herói como operário, poeta, apache, 

antropólogo, artista ou performer são indivíduos que ao atuar nessas figuras 

fazem seus sacrifícios e sofrem as respectivas consequências. O valor heroico 

da força de vontade das vanguardas se encerrou quando elas entraram pela 

porta da frente das instituições e passaram a serem consumidas pelo mercado. 

No caso do antropólogo, como pensado acima, seu valor surge quando o 

público toma conhecimento do sacrifício empenhado em no trabalho de campo 

a partir do relato realizado pelo próprio antropólogo. Esse jogo o desloca da 

posição de pesquisador que não interfere na cena e surge no texto como 

coadjuvante, protagonista apenas de suas conclusões, para se tornar 

protagonista, ator, sujeito, parcial e falho. 

O sucesso editorial em parte está no público ávido por conhecer o lado humano 

daqueles que são capazes de decifrar e traduzir para códigos acessíveis 

aqueles que vivem fora do pacto social ocidental e civilizado e que, quando o 

compartilham, o fazem como bases para que os protagonistas possam exercer 

seus direitos. Mas, talvez haja outros motivos para a repulsa e o desejo de 

Lévi-Strauss escrever e publicar Tristes Trópicos. 

Havia passado quinze anos desde a última vez em que esteve no Brasil, país 

no qual um dos nomes mais célebres da área se tornou etnógrafo. Talvez o 

desejo pela escrita viesse da soma da ressignificação do “novo mundo” 

conhecido antes da guerra e que se tornou uma opção vantajosa para a 

condição de um judeu em fuga com a nostalgia do que poderia ter sido de sua 

vida se conseguisse chegar ao Brasil em 1941, dando continuidade às suas 

pesquisas. Tantos “e se” e a glória de ter escapado da guerra em análise uma 

década depois de seu fim. A saga também presente no livro conecta estes dois 

mundos que a Europa reconhecia como fora da civilização: os selvagens e as 

guerras. 
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Quanto a repulsa, mais que a exposição de sua “privacidade”, o desgosto pelas 

preferências de leitura da sociedade francesa da época ou a pressão do 

mercado editorial, estaria se colocando na posição de sujeito, quebrando 

acordos para a sustentação do seu campo científico. Apesar da promessa de 

acessar a intimidade do antropólogo, não estava disponível um diário, mas 

dizer simplesmente que era uma autobiografia não atinge a performatividade 

com a qual o autor inventou e como inventou o seu passado. Tanto tempo 

permitiu o filtro que só a distância oferece e o acabamento caprichoso no 

trabalho de esculpir uma matéria tão pouco concreta como a memória. Um 

trabalho minucioso de edição e montagem do que escolher dentre o material 

que a memória disponibilizava. 

O destaque e a influência foram conquistados por Lévi-Strauss através da 

construção do estruturalismo como método para a antropologia, mas também 

pelo longo alcance de Tristes Trópicos entre leitores leigos. Seja para as 

diferentes práticas de antropologia, seja para a estrutural, o livro apresenta um 

antropólogo como sujeito pode se tornar um objeto de outro antropólogo. Não 

seria, por exemplo, mais um relato da interpretação de um grupo, representado 

por um sujeito, sobre a sua própria experiência, ou seja, uma interpretação 

real, um texto de cultura, uma estrutura local de saber a que figuras como 

Clifford Geertz se dedica? E, especificamente para a antropologia estrutural, 

teria Lévi-Strauss formulado um método concorrente ao estruturalismo?  

 

O Brasil e a América do Sul não tinham grande significado para mim. No 

entanto ainda vejo, com a maior nitidez, as imagens que essa proposta 

imprevista imediatamente evocou. Os países exóticos surgiam-me como o 

oposto dos nossos (...) Ter-me-iam surpreendido muito se me dissessem 

que uma espécie animal ou vegetal podia apresentar o mesmo aspecto 

nos dois lados do globo. Cada animal, cada árvore, cada turfo de erva, 

deviam ser radicalmente diferentes, manifestar à primeira vista a sua 

natureza tropical. O Brasil desenhava-se na minha imaginação como 

feixes de palmeiras torneadas escondendo arquiteturas bizarras, tudo isto 

banhado num cheio de incensador pormenor olfativo introduzido sub-

repticiamente, ao que parece, pela homofonia inconscientemente 

apreendida das palavras “Brasil” e “brasido”, o que de qualquer modo 

explica que hoje, para além de qualquer experiência adquirida, eu pense 

no Brasil em primeiro lugar como um perfume queimado. (LÉVI-

STRAUSS, 1984, pp. 41-42)  

 

A proposta imprevista, o convite para atuar como professor de sociologia na 

recém criada Universidade de São Paulo, despertou imagens que, quinze anos 

depois, Lévi-Strauss dizia acessar com facilidade. A nitidez com alguma 

pretensão de garantir ao leitor a verdade da experiência reforça a promessa de 

um relato e fica pouco evidente o lado ficcional do texto e sua retórica, a escrita 

performática e persuasiva. Revelar um cotidiano quinze anos depois torna um 

texto mais romanceado e menos cotidiano, seria impossível. As situações são 
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evidenciadas por sua repetição ou excepcionalidade e o resto escapa. Pensar 

sobre quinze anos atrás hoje é óbvio que é diferente que nos anos 1950. Há 

quinze anos atrás o uso massivo de telefones celulares “inteligentes”, redes 

sociais e internet eram bem diferentes e pouco disseminados, especialmente 

nos trópicos. A sensação é de que tudo é mais acelerado. Nos anos 1950, em 

15 anos houve uma grande guerra, genocídios, disseminação de tráfego aéreo 

pelos continentes, revoluções na medicina. Mais que a vida mais lenta, o 

presente era protagonista para a sobrevivência diária e o futuro mais distante, 

menos imaginável. 

A vida de um judeu sob a ameaça nazista deslocou as experiências 

excepcionais fora da civilização do antropólogo para a sua vida pessoal como 

sujeito. A constituição da memória sob essas circunstâncias talvez tenha 

tornado imprescindível a inserção da sua vida além das expedições. O 

resultado do relato, seu estilo de escrita e seleção dos momentos de vida o 

tornou único em comparação a escritos de outros “exploradores”. A graça de 

estar vivo, são, salvo e poder fazer a retrospectiva, torna Tristes Trópicos um 

processo terapêutico de alguma forma. Porém, apesar da amplo espectro de 

alcance da escrita, do texto cultural, das categorias, do que é ou não variável 

na busca por equiparar a produção de vida social em todas as partes do globo 

terrestre, há limites. 

A obra de arte protagoniza debates inflamados sobre a sua função na 

sociedade, sua existência e recepção. O trabalho por distanciá-la da 

perspectiva sobre exercer uma tarefa de representação, beirando a ilustração 

dos fatos pouco toca o senso comum. O grande público ainda busca na obra 

de arte identificação através da representação do real e por consequência 

rejeita e estranha tanto obras que evidentemente se distanciam disso, como 

trabalhos que se aproximam demais dessa fronteira como a performance. 

Certas performances chocam tanto que o público reza para que seja 

performance e não vida real. Em outra via, rezam para que absurdos da vida 

real sejam performances. 

Quase tudo pode ser representado, desde que faça parte do comum, inclusive 

suas parcelas de exclusão. Mas quando a parcela que tem acesso a direitos os 

perde, a representação não alcança. O argumento da falta de ética se baseia 

no desrespeito a quem sofreu e na possibilidade de construir um imaginário 

sobre a exceção no público que jamais corresponderá ao que realmente 

aconteceu. Para Márcio Seligmann-Silva (2007) propõe rever a “literatura de 

testemunho” como um evento traumático que gera rejeição à tentativa de 

representação, ao invés do demérito direcionado por alguma despolitização na 

falta de compromisso com o real. O trauma excede e escapa ao texto, a 

representação, a linguagem. Fica em disputa a necessidade de expor como 

elaboração e denúncia junto a impossibilidade. 

Entre tantas diferenças, a condição de exceção temporária que Lévi-Strauss 

viveu o aproximou do outro que tem a exceção como regra. Entre tantas 



 

Daniele de Sousa Machado, E se a fotografia encontrasse a aura? 
 

 

 

 2
7
6
 

suspensões, com as quais o organizado e metódico continente europeu não 

estava acostumado a lidar, poucas coisas são capazes de permitir alguma 

tentativa de aproximação e elaboração, sem chegar a esperar conclusões - o 

absurdo e o trauma suspendem conclusões -, como a imagem não fixada.  

 
Consideradas retrospectivamente, estas imagens já não me parecem tão 

arbitrárias. Aprendi que a verdade duma situação não se encontra através 

duma observação cotidiana, e sim numa destilação paciente e 

fraccionada que o equívoco do perfume me levava já talvez a pôr em 

prática, sob a forma dum trocadilho espontâneo, veículo duma lição 

simbólica que eu não me encontrava capaz de formular com clareza. A 

exploração é mais uma busca do que um percurso; só uma cena fugidia, 

um recanto de paisagem, uma reflexão apreendida no ar, permitem 

compreender e interpretar horizontes que de outro modo permaneceriam 

estéreis. (LÉVI-STRAUSS, 1984, p. 42) 

 
O relato de expedições, diário, autobiografia, que é um objeto frutífero para 

pensar a memória, sua edição, montagem e criação, no limite indefinível entre 

o real e a ficção, com a distância de quinze anos que se tornam ainda mais 

confusos pela experimentação de tempo no âmbito subjetivo e coletiva 

proporcionado pela época, ainda mais distante do que já seria no contato de 

um antropólogo francês com os “trópicos”, está marcado, sobretudo, pela 

recorrente apresentação de imagens não fixadas que sobreviveram na edição e 

montagem de suas memórias e da própria escolha do autor a partir das 

imagens presentes na memória. Há mais imagens e cenas, que experiências e 

situações vividas. Por um lado, o hábito de ser menos sujeito, restando a 

seleção do ângulo na observação e do que ficou no ângulo para a narração. 

Por outro, um pensamento construído por imagens. Por um lado, a opção feita 

por oferecer ao leitor o modo como constrói o seu pensamento sobre uma 

realidade ou como atua como espectador, não deixando de ser também 

antropólogo. Por outro, utiliza um recurso que em geral corresponde aos 

artistas, a imagem não-fixada, para gerar um texto e o público pode categorizá-

lo como obra de arte ou não. 

Desde que há letra, depois texto, depois categorias, a corrida para codificação 

das sociedade, sob diversos campos das ciências humanas, fez parecer que 

tudo seria passível de síntese, dependendo apenas do gênio capaz de a fazer. 

Mas nem o estruturalismo foi capaz de decodificar a experiência de Lévi-

Strauss nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ele recorreu a sua 

percepção de inacabáveis. O autor poderia utilizar uma câmera fotográfica e 

analisar as imagens inseridas no livro, mas não o fez. Ele escolheu apenas 

descrever o que ninguém viu além deles. A imagem ficou no campo do 

espectro, não se materializou através da técnica. 
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Uma estudante brasileira procurou-me, lavada em lágrimas, após a sua 

primeira viagem à França: Paris tinha-lhe parecido suja, com os seus 

edifícios enegrecidos. A brancura e a limpeza eram os únicos critérios de 

que dispunha para apreciar a beleza duma cidade. Mas essas férias 

extratemporais para as quais o gênero monumental nos convida, essa 

vida sem idade que caracteriza as cidades mais belas, tornadas objetos 

de contemplação e reflexão e não apenas já simples instrumentos de 

função urbana - a isso nunca terão acesso as cidade americanas. Nas 

cidades do Novo Mundo, quer se trate de Nova Iorque, Chicago ou São 

Paulo, que com esta foi muitas vezes comparadas, não é propriamente a 

falta de reminiscências que me choca; essa ausência é um elemento da 

sua significação; ao invés desses turistas europeus que ficam amuados 

por não poderem aumentar as suas panóplias de caçadores com mais 

uma catedral do século XIII, alegra-me ter de me adaptar a um sistema 

sem dimensão temporal, a fim de interpretar uma forma diferente de 

civilização. Mas caio no erro oposto: uma vez que essas cidades são 

jovens, e extraem dessa juventude a sua essência e justificação, tenho 

dificuldade em perdoa-lhes o fato de não continuarem a sê-lo. A 

passagem dos séculos representa uma promoção para as cidades 

europeias; para as americanas, a simples passagem dos anos é uma 

degradação. (LÉVI-STRAUSS, 1984, p. 89) 

 
A catedral mais gloriosa do século XIII, marco zero da cidade de Paris, ardeu 

em chamas em 15 de julho de 2019. A extensão dos danos, mais de um ano 

depois, ainda não foi determinada. Sequer se sabe se poderá ser reaberta para 

o público. Tal evento pode abalar algumas das certezas que constituem a 

distinção com a qual a Europa ocidental se vangloria e lembra que nem sempre 

o povo, a tradição, a História e a civilização existiram. Isso é óbvio, mas 

importante salientar porque tudo que foi inventando pode deixar de existir e 

todas as operações geopolíticas de colonização e exploração partem desses 

acertos básicos. 

A atividade do restaurador é precedida por uma orientação institucional que 

determinará o que deve ser ou não restaurado no objeto que sofreu o dano e é 

um debate sem fim nos órgãos dedicadas ao patrimônio. E isso ocorre porque 

uma atividade vista como um “conserto” em um bem cultural exige uma 

aparência definida para ser restabelecida. Em um monumento no espaço 

público como esculturas, por exemplo, é possível resgatar o desenho original 

em algum arquivo. Se o estrago for resultado apenas de intervenções 

climáticas e do passar dos anos, pode-se optar por conservar a qualidade 

estrutural, respeitando as marcas que as intempéries deixaram ou também 

restaurar a aparência para como era no momento no qual “nasceu”. A escolha 

implica admitir o monumento como parte da trajetória da cidade, do país ou 

datá-lo no momento de sua criação. No projeto de restauro da Praça 

Tiradentes no Rio de Janeiro em 2011 optou-se por conservar as cicatrizes nos 

monumentos da praça. Já no projeto do Teatro Municipal da mesma cidade, a 

escolha foi por voltar ao desenho original. 
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No caso de uma construção como uma catedral ou um edifício antigo, a 

solução é ainda mais discutível, porque não há a possibilidade de determinar 

que há um desenho original. Com a regulamentação das atividades 

profissionais do arquiteto e do engenheiro, sempre há o desenho original, 

mesmo que a sequência construir, inaugurar, ocupar não ocorra, ocupando 

concomitante a continuidade das obras, impedida pelos poucos recursos 

econômicos que geram atraso. A adaptação dessa lógica para construções 

antigas funciona de forma precária. As obras não duravam alguns anos ou 

décadas a mais que o previsto, mas séculos. O projeto arquitetônico era 

sempre reatualizado e, após a finalização da obra, surgiam novas intervenções 

a fim de atualizar a arquitetura e a decoração de acordo com os novos 

orientações institucionais. Quando for disponibilizado ao público o plano de 

restauração da catedral, a referência da Notre-Dame como uma catedral do 

século 13, ao invés do 14 quando as obras foram finalizadas, torna ainda mais 

dramática a escolha de qual desenho optar. As esculturas completamente 

destruídas, por exemplo, serão recriadas para deleite do público, como 

ilustração? Ou será restaurado somente o que sobreviveu? O que será 

considerado como sobrevivente? O desenho geral será o anterior ao incêndio 

ou se perseguirá com afinco o máximo possível algum desenho original?  

Parece improdutiva a discussão sobre o desenho original, mas a resolução 

tomada pelo pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional do Brasil (IPHAN) 

na restauração do Paço Imperial no Rio de Janeiro em 1985 é um caso que 

demonstra a complexidade da questão. Ao projeto do edifício com mais de 300 

anos foram incorporados e retirados diversos elementos ao longo de sua 

trajetória. No ato de restauração, o IPHAN decidiu que haveria um aspecto 

original, encontrado nas gravuras de 1821 do cônsul inglês Chamberlain e para 

ele iria retornar. O “aspecto original” ignora os projetos anteriores e posteriores, 

a partir do que o órgão interpretou como o período mais importante da história 

do edifício. 

Qual seria o período mais importante da história da Notre-Dame a ser 

preservado? Como um órgão que tem a missão de preservar, construir e 

democratizar o acesso ao patrimônio nacional tem a soberania de decisão 

sobre o que será disponibilizado ao público como monumento e não o 

contrário? Essas questões tocam a base do que é pensado como História e 

tradição. O ponto original que começa a História é quando há algum escrito 

sobre. Não se tem ideia do que era Paris “antes de Cristo”, ou do que era o 

Brasil antes de seu “descobrimento” pela História. A promoção que cada novo 

século representa para as cidades europeias é a celebração da convenção 

dogmática, inquestionável e inabalável até que um incêndio. A civilização que 

respeita o patrimônio como deve ser respeitado, que o valoriza com o 

orçamento necessário, com os profissionais adequados, que cumpre os 

protocolos de segurança, ainda assim, sofreu um incêndio de proporções ainda 

inestimáveis. 



ESTADO DE ALERTA! 2020 
Encontro ANPAP Sudeste de Jovens Pesquisadores, Niterói, Rio de Janeiro - ISBN - 978-65-990419-0-7 

 

2
7
9
 

A repercussão do evento retornou a ocupação histórica de templos religiosos 

do mesmo local antes da catedral. Ao longo de sua trajetória, após a 

inauguração, sofreu diversas alterações, a mais conhecida realizada em 1845 

por Viollet-le-Duc que, entre outros, adicionou novos sinos na catedral, após os 

anteriores terem sido derretidos para fabricar canhões na revolução francesa, e 

novas estátuas. Nada disso abala a fé na História e em sua capacidade de 

abrangência. Claro que tudo é ficção, invenção, convenção. O problema surge 

quando isso exerce poder sobre alguém econômico, físico e cultural sobre o 

outro. Mesmo que haja o acordo de que o Brasil ou a América não tenham sido 

descobertos, segue o esforço violento por enquadrar e pensar nossa existência 

a partir da História e o século XV continua como o ponto de partida, assim 

como no caso de povos indígenas a origem está no relato do primeiro branco 

que entrou em contato. 

 

 

  

 
 

Fig. 1 - Catedral da Sé, São Paulo, em construção. 

(Fonte: Acervo Estadão, 1935) 
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Fig. 2 - Catedral da Sé, São Paulo, em construção. 

(Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, 1933) 

 

 

 

Apesar da experiência entre os povos indígenas Bororo, Nambikwara, Tupi-

Kawahib e Caduveo serem mais destacados nos estudos sobre o livro, a 

experiência de Lévi-Strauss nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo o 

levou a constatar a especificidade brasileira diante das outras cidades 

modernas do continente americano. Ao descrever o seu primeiro contato com o 

Rio, a primeira vez em sua vida em que estava “do outro lado do Equador, sob 

os trópicos, no Novo Mundo” como ele faz questão de ressaltar, buscava o 

indício principal que o faria reconhecer a “tripla mutação”. 

 
A minha primeira observação é fútil: estou num salão. Vestido de maneira 

mais fresca que a habitual e pisando em meandros ondulados dum 

revestimento de mosaicos brancos e pretos, avisto nessas ruas estreitas e 

sombreadas que cortam a avenida principal um ambiente peculiar; a 

transição entre as habitações e a rua está menos nítida do que na 

Europa; apesar do luxo das suas montras, as lojas prolongam os seus 

escaparates até à rua; não se distingue quando se está dentro ou fora. Na 

realidade, a rua já não é só um local por onde se passa; é um local em 

que se permanece. [...] Pois que as modificações de hemisfério, de 
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continente e de clima não conseguiram por enquanto, senão tornar 

supérflua a fina cobertura envidraçada que, na Europa, estabelece 

artificialmente condições idênticas: o Rio parece, à primeira vista, limitar-

se a reconstituir ao ar livre as Galerias de Milão, a Galeria de Amsterdão, 

a Passagem dos Panoramas ou o vestíbulo da Gare Saint-Lazare. [...] 

Não há dúvida de que me encontro do outro lado do Equador e do 

Atlântico, e mesmo junto do trópico. Há muitas coisas que me confirmam: 

este calor tranquilo e úmido que liberta meu corpo do peso habitual da lã 

e elimina a oposição (que descubro retrospectivamente como constituindo 

uma das constantes da nossa civilização) entre a casa e a rua; 

descobrirei de resto, mais tarde, que essa constante dá aqui lugar a outra, 

entre o homem e a selva, que não existia nas minhas paisagens 

humanizadas. (LÉVI-STRAUSS, 1984, p. 79) 

 
A surpresa na descoberta da mesma aparência de uma espécie animal ou 

vegetal nos trópicos e na Europa ou que o calor e a umidade estariam por trás 

da não distinção do dentro e do fora, do público e do privado, são pensamentos 

que remontam ao argumento colonial que não distinguia indígenas e negros 

por ausência da alma, o que haveria de mais essencial na humanidade. Isso já 

sabemos, discordamos, apesar de ainda hoje estar longe de desconstruir, 

quando ainda permanece a expectativa europeia de que latinos são mais 

afetuosos, acolhedores, sensíveis pela natureza tropical e isso afetaria todas 

as suas práticas. 

Outras duas descobertas do antropólogo são que os antônimos casa e rua são 

uma das constantes que constituem a sua civilização e nos trópicos são 

substituídos por outro par, o homem e a selva, inimaginável em suas 

“paisagens humanizadas”. O contato com tanta diferença faz com que a 

contradição como constante de nossa forma de existência acabe por 

contaminar até pensamentos rigorosamente organizados. Primeiro que a 

oposição homem e selva é um dos lastros coloniais. Mesmo que nossos exs e 

atuais colonizadores sem a menor das sutilezas continuem a nos definir como 

exóticos, ainda nos insistimos em nos afirmar como parte do Ocidente, como 

parte do nós, jamais como parte dos outros. 

A categorias geográficas de Ocidente e Oriente contribuem para tal confusão. 

Sob esse aspecto, é fato que somos ocidentais. A questão é que o uso 

corrente desse termo denota sua aplicação colonial antiga. Ocidentais são 

todos que estão no ocidente, no hemisfério norte e distantes da linha do 

Equador. Por exemplo, desde que em eventos e discussões acadêmicas foi 

inserida a autonomia do pensamos de intelectuais não ocidentais e 

perspectivas decoloniais, a categoria é utilizada para demarcar a diferença 

entre quem está do lado do nós e quem está do lado dos outros.    

Essa lógica na América Latina se torna uma grande confusão quando, em 

geral, se vê poucos motivos para pensar em algum sentido de unidade que vá 

além das opressões coloniais e ditatoriais em comum. A partir dos censos, os 
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povos originários constituem parcelas mínimas da população. A outra parte 

descendente de povos escravizados se consideram em diáspora. Entre eles 

seguem a boa parte miscigenada. Como uma perspectiva de unificação está 

bem distante, os discursos decoloniais pouco se interessam por pensar lastros 

coloniais que implicam sobre todos. O lugar do pardo é o mais problemático de 

todos. Apesar de ser integrado estatisticamente como parte da população 

preta, o que faz com que se entenda o país como a maior parte da população 

sendo preta, só o é reconhecido assim socialmente, com um consenso que 

parte do racista. Essa figura determinará quem é preto e, se não for preto, 

certamente será branco. A parte indígena não chega sequer a entrar no 

debate. Assim, o nós está do lado de quem é branco e o outro do lado de quem 

é preto. É uma opção teórica, com frequência se diz “no Brasil ele é branco”, 

assim como, na outra via, também se diz “nós ocidentais”. O par dos opostos 

homem e selva fortalece ainda mais a invisibilidade indígena, quando o debate 

sobre a relação entre homem e natureza, seja na via da sustentabilidade, seja 

na da integração cultural, são vistos como discussões dos nós, ocidentais e 

brancos. 

No entanto, a habitual capacidade de organizar o pensamento por via de polos 

opostos é muito limitada para pensar a América Latina. Apesar da importância 

como estratégia de resistência, ela foi importada da forma básica de 

construção de identidade que a tradição europeia resgata da antiguidade 

clássica greco-romana na palavra bárbaro, que é o estrangeiro, o inimigo e não 

nós. Ou seja, a definição e a identidade surgem a partir da exclusão realizada 

por outro grupo e não por características que escolhemos. No caso de Lévi-

Strauss, na impossibilidade de aplicar a casa e a rua como um par de 

antônimos capaz de explicar a realidade tropical, ele opta por encontrar outro 

par de antônimos. No entanto, o pensamento por opostos, legado grego 

disseminado pelo mundo através dos cristianismos, não é imperativo. O fato de 

a oposição entre a casa e a rua não funcionar, não implica que seja 

necessariamente, por lógica, sinônimos. O antropólogo foi contaminado pela 

contradição e deixa isso na imagem que descreve no texto. O desejo de 

replicar de participar da modernidade replicando visualmente alguns de seus 

símbolos, como as luxuosas galerias, não entende a essência de uma de suas 

premissas básicas, a separação entre o público e o privado. A contradição 

demonstra a incapacidade não apenas de simplesmente achar que é possível 

se inserir na modernidade ao importar seus símbolos visuais, mas também de 

entender os valores que o espírito moderno impõe. Porém, a contradição fisga 

Lévi-Strauss que erra ao supor que para a elaborar sua compreensão bastaria 

casa e rua seriam substituir por outro par, homem e selva, e não rever o 

método. Dentro e fora não se tornam sinônimos e ele deixa escapar no texto 

que “não se distingue quando se está dentro ou fora” e isso, para mim, é umas 

riquezas desse livro.   
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Quando comparamos entre si cidades muito distantes umas das outras, 

quer quanto à geografia quer quanto à história, estas diferenças de ciclo 

são complicadas por uma desigualdade de ritmos. Mal nos afastamos do 

centro do Rio, que é muito do princípio de século quanto ao seu caráter, 

desembocamos em ruas tranquilas, longas avenidas marginadas por 

palmeiras, mangueiras e jacarandás podados, nas quais se erguem 

vivendas antiquadas no meio de jardins. [...] Os trópicos são menos 

exóticos que antiquados. Não é a vegetação que os caracteriza, mas sim 

um conjunto de pequenos pormenores de arquitetura e a sugestão de um 

modo de vida que, em vez de nos convencerem que franqueamos 

espaços imensos, nos fazem pensar que recuamos imperceptivelmente 

no tempo. [...] próximo do túnel de Copacabana lembramos de Saint-

Denis ou de Bourget há vinte anos, com um aspecto de campo como 

suplemento, tal como deveriam ser os nossos subúrbios antes de 1914. 

Em Copacabana, hoje ouriço de arranha-céus, eu via apenas uma vilória 

de província com o seu comércio e as suas lojas. (LÉVI-STRAUSS, 1984, 

p. 81-82) 

 

É na descrição descompromissadas por uma figura que se apresenta como 

espectador, sem que o olhar do antropólogo esteja menos presente, nos 

lugares em que não esteve à trabalho, que captou a selvagem insubmissão 

prática de povos tão contraditórios às poucas ferramentas metodológicas de 

elaboração disponíveis como o estruturalismo ou a lógica. A pouca distância 

percorrida entre o centro da cidade e o bairro de Copacabana era possível ver 

surgir uma floresta e um subúrbio com aspecto campestre que em pouco mais 

de uma década passou para o aspecto urbanizado, sendo loteado por prédios. 

O livro não indica, mas se Lévi-Strauss tivesse ido para os subúrbios que 

beiravam as linhas ferroviárias, encontraria a menos de meia hora do Centro, 

ruas sem asfalto, abatedouros, galinhas, elementos da visualidade rural 

coabitando a mesma cidade que empreendia a corrida da modernização para 

tentar tirar o atraso. 

 
Muito longe, para o norte, o Tiete estendia os seus meandros prateados 

por entre as várzeas – terrenos pantanosos que pouco a pouco se iam 

transformando em vilas – rodeadas por um rosário irregular de subúrbios 

e lotes de habitações. Logo por trás ficava o centro de negócios, fiel ao 

estilo e aspirações da Exposição de 1889: a Praça da Sé, praça da 

catedral que podia considerar-se a meio caminho entre o estaleiro e a 

ruína. E a seguir o famoso Triângulo, de que São Paulo se orgulhava 

tanto como Chicago se orgulhava do seu Loop: uma zona de comércio 

formada pela intersecção das ruas Direita, S. Bento e 15 de novembro, 

vias atulhadas de letreiros, pejadas duma multidão de comerciantes e 

empregados que proclamavam pelos seus fatos escuros a sua adesão 

aos valores europeus ou norte-americanos, juntamente com o seu orgulho 

dos 800 metros de altitude que os libertava dos relentos do trópico – que 

todavia atravessa em cheio a cidade. (LÉVI-STRAUSS, 1986, p. 91-92) 
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Aqui novamente a contradição. Por outra via, a adesão aos valores modernos 

europeus ou norte-americanos ou a altitude de 800 metros apenas os libertava 

parcialmente dos Trópicos. A percepção de estar em um salão se repete, o 

centro de negócios era fiel ao estilo e as aspirações da Exposição Universal e 

na catedral da Sé não se distinguir o que era estaleiro e o que era ruína. A 

adesão seria impossível na medida que a cidade seguia descompassada em 

poucos quilômetros de distância. Descompassada também nos hábitos, ser 

moderno implica em ser civilizado. Em outra passagem, Lévi-Strauss aborda 

com horror o primeiro contato com a aristocracia brasileira por meio do 

encontro com Luís de Sousa-Dantas, embaixador do Brasil na França, em um 

almoço, o mesmo que seria impedido de conceder o visto para que o 

antropólogo fugisse para o Brasil após o armistício francês na segunda guerra. 

A “burguesia extremamente requintada e um pouco decadente, vivendo em 

ritmo lento sob os trópicos” que patrocinou a nova missão francesa tinha 

certeza do desaparecimento de indígenas no país devido à “avidez e 

brutalidade” dos colonos portugueses do século XVI. Retomar a memória a 

situação no momento da escrita, o fez pensar sobre o horror da elite brasileira 

à menor alusão aos indígenas e às formas primitivas de vida no interior, 

mesmo que os traços, no caso do embaixador, evidenciassem sua 

ascendência. O desconhecimento do estado real do Brasil, assim como a 

opção por atribuir a destruição bárbara aos colonos do século XVI, segundo 

Lévi-Strauss tinham o objetivo de 

 

desviar as atenções do que fora o passatempo favorito da geração dos 

seus pais e até do tempo da sua própria juventude: isto é, recolher nos 

hospitais as roupas infectas das vítimas da varíola para as irem penduras 

juntamente com outros presentes nas trilhas ainda percorridas pelas 

tribos. Ação graças à qual se conseguiu obter este resultado brilhante: o 

Estado de São Paulo, do tamanho da França, que era apontado pelos 

mapas de 1928 como sendo dois terços de “território desconhecido 

habitado apenas por Índios”, não tinha, aquando da minha chegada lá em 

1935, um único indígena, com exceção de um grupo compreendendo 

algumas famílias localizadas na costa e que vinham vender aos domingos 

nas praias de Santos algumas pretensas curiosidades. Felizmente, 

embora não os houvesse nos arredores de São Paulo, havia ainda Índios 

a 3000 quilômetros para o interior. (LÉVI-STRAUSS, 1986, pp. 41-43) 

 

A contradição acaba tomando novamente Lévi-Strauss, quando insiste em 

comparar as cidades modernas americanas. Chicago, Nova Iorque e São 

Paulo, cidades do novo mundo, passam da “frescura à decrepitude sem se 

deterem no antigo”, “um espírito malicioso definiu a América como sendo uma 

terra que passou da barbárie à decadência sem conhecer a civilização”. Elas 
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Assemelham-se mais a uma feira, a uma exposição internacional 

construída para durar alguns meses. Passado este período de tempo, 

acaba a festa e essas bugigangas gigantescas definham: as fachadas 

estalam, a chuva e o musgo enchem-nas de sulcos, o estilo passa de 

moda, a ordenação arquitetônica primitiva desaparece com as demolições 

que são exigidas, e também por uma nova impaciência. Não são cidades 

novas contrastando com cidades antigas, mas sim cidades com um ciclo 

evolutivo muito rápido comparadas com cidades de ciclo lento. (LÉVI-

STRAUSS, 1986, p. 89) 

 

Ele acerta ao entender que não é possível comparar por contraste as cidades 

do velho e do novo mundo, mas se contradiz quando entende que as do novo 

mundo possuem a mesma estrutura. Primeiro porque a compulsoriedade pela 

destruição e pela construção foram apenas um episódio na história americana 

e já há algum tempo começam a tomar gosto pelo antigo. Segundo porque os 

EUA construíram a sua própria versão de modernidade, sem importar moldes 

ingleses ou franceses, e atualizaram as estratégias coloniais, tomando o lugar 

dos países europeus. O sentido das palavras América e americanos obedece 

ao mesmo modo de Ocidente e Ocidental. Além disso, eles também escaparam 

de qualquer contaminação pela distância do Equador, permanecem tão a salvo 

no norte quanto os europeus. A nova impaciência foi incorporada para 

requalificar o consumo de mercadorias de todo tipo. Ao passo que o autor 

permite no texto aparecer a admissão de valores não apenas europeus, mas 

também americanos. Ou seja, se há algum ponto de ligação entre as cidades 

americanas e dos trópicos está em outra tentativa de importação de 

modernidade. 

 
 

Chicago, imagem das Américas, não é de espantar que o Novo Mundo 

acarinhe em ti a memória dos anos 1880; já que a única antiguidade a 

que ele pode aspirar demasiado breve para que possa ser base de juízo 

para as nossas sociedades milenárias mas que lhe dá a ele que não 

pensa o tempo uma pequena possibilidade de se enternecer com a sua 

juventude transitória. (LÉVI-STRAUSS, 1986, pp. 89-90) 

 

Fica parecendo apenas que a comparação foi feita apenas em um recalque 

europeu diante da hegemonia roubada pelos Estados Unidos, rebaixando-o ao 

mesmo nível dos trópicos. O “espírito malicioso” parece assombrar apenas o 

sul do continente e com exceção da comparação indevida entre as cidades do 

norte e do sul, é interessante o modo como Lévi-Strauss se aproxima 

metodologicamente para tentar entender a experiência temporal no Brasil. Na 

compulsão por destruir e construir, a expectativa de percurso comum entre 

nascimento, amadurecimento e morte ou entre barbárie, progresso e 

decadência é frustrada. O boicote ao comprometimento por permanecer na 

esteira da evolução é permanente.   
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Em 1935 os paulistas vangloriavam-se por se construir na sua cidade, em 

média, uma casa por hora. Tratava-se nessa altura de vivendas; 

garantem-me agora que o ritmo se conservou com respeito aos prédios 

de andares. A cidade desenvolve-se com tal rapidez que é impossível 

seguir um plano: seria necessário reeditá-lo todas as semanas. Dizem 

mesmo que se nos dirigirmos de táxi a uma entrevista marcada com 

algumas semanas de antecedência arriscamo-nos a chegar com a 

antecipação de um dia à construção do quarteirão. Nestas condições, a 

evocação de recordações com 20 anos de idade é semelhante à 

contemplação duma fotografia amarelecida. Quando muito pode ter um 

interesse documental; despejo o fundo das minhas gavetas da memória 

nos arquivos municipais. (LÉVI-STRAUSS, 1986, pp. 89-90) 

 

Tantas mudanças em um século, de forma que a memória fica obsoleta de 

tanta informação, quase mais sabe o que havia aqui e ali, muito menos as 

gerações que seguem as novas transformações, acabam por valorizar tanto as 

fotografias que registram as mudanças da paisagem que, mesmo no fundo das 

gavetas dos arquivos municipais, que lhe conferem a aura nunca 

experimentada. Não pela discussão técnica, mas pelo objeto eternizado por 

meio delas. Ficam como duplos, que, apesar de reminiscências, são a única via 

de permitir o acesso às matrizes perdidas para sempre. Enquanto obras 

arquitetônicas vivas, ou seja, exercendo a função de ocupação e uso pelo 

público, se diferenciam teoricamente de uma ruína, que serve apenas à 

contemplação. Mas com a destruição acabam sendo aproximadas delas, 

servindo apenas à contemplação e à nostalgia confusa pelo que não volta. 

Sentimento que foi ensinado para destinar a tempos distantes e 

desconhecidos. E, apesar de poucos anos, poucas décadas de diferença, que 

emprestam aura à fotografia, parece que são realmente tempos distantes e 

desconhecidos.  

Daí que a confusão entre dentro e fora ou o meio caminho entre o estaleiro e a 

ruína que despertados ao longo da construção da Catedral da Sé venham 

sendo pensadas por mim como em estado de ruínas em construção, figuras 1 e 

2. A ruína, objeto que materializa o valor dos povos antigos, idealizada na 

ideologia nostálgica dos jardins ingleses do século 18, foi descoberta na 

América Latina no século 20, quando houve a surpresa pela capacidade de 

sociedades antigas deste continente de se estruturar complexamente, mas 

também por meio dos povos contemporâneos em suas práticas de destruição e 

construção. A escolha da palavra ruína ao invés da palavra destruição na 

proposta de termo, tem o desejo de reforçar a impossibilidade metodológica de 

antônimos, lógica e outros para entender a prática de vida aos povos 

sobreviventes à colonização nessa parte do mundo. Houve dois tipos de ruínas 

descobertas no século 20 na América Latina, contraditórias e ainda assim 

ruínas. 

Um dos desdobramentos da operação colonial é não abrir margem para a 

dúvida sobre outras possibilidades eficazes de pensamento. A cisão entre 
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corpo e alma e/ou espírito separa da prática da teoria. O corpo pecaminoso 

limita a boa intenção do espírito. Por outra via, o espírito é capaz de organizar, 

categorizar, limitar e definir as ações dos corpos. Na minha perspectiva essa 

situação permanente impede análise outras acerca dos recorrentes casos de 

destruição que ocorrem na América Latina. Tanto as destruições ativas, 

quando realizadas como projeto, tanto as passivas, ocorridas acidentalmente, 

são tratadas como casos excepcionais e sem ligação, justificativas pela falta de 

zelo com a memória, a História e o patrimônio. Povos selvagens que não 

sabem o valor da cultura. O limite da absorção da decolonialidade aqui está em 

encerrar os processos violentos remanescentes, não se estende a rever a 

eficácia de métodos e instituições europeias aqui. Como povos formados na 

colonização, nosso futuro deveria vislumbrar as nossas próprias invenções, 

sem que sejam desconsideradas as produções europeias e depois 

estadunidenses que possam nos interessar e isso significa expressamente 

poder absorver sem sofrer violência. 

Ruína em Construção é uma proposta terminológica que pretende pensar a 

prática destrutiva na América Latina, superando as análises e conclusões 

simplistas que tratam os casos de destruições ativas e passivas como 

exceções, sem conexão e resultado de uma educação que não valoriza a 

cultura. As práticas destrutivas são seguidas por discursos focados no futuro e 

rapidamente esquecidas. A paisagem é alterada com frequência, porém fica 

uma dissonante incompatibilidade visual que é a forma como a ruína em 

construção sobrevive.  

Há longos caminhos a serem percorridos para construir teorias decoloniais que 

funcionem por aqui. A divergência entre a prática destrutiva, que despreza os 

modelos ideais e importados de instituições e pensamento, e a teoria que 

segue tratando os casos de destruição como excepcionais, acidentais ou frutos 

de ignorância podem apontar que o também importado descompasso entre 

teoria e prática devem ser superados. Isso não significaria colocar a destruição 

como um valor positivo, mas tentar pensá-la por outras vias fora de antônimos, 

evolução e História que refletem na idealização das instituições e das 

metodologias de formulação das teorias. As ruínas em construção, mesmo na 

certeza de que foram apagadas por completo, sobrevivem. Seja quando 

acontecem novas destruições acidentais, fazendo com que a mídia faça uma 

retrospectiva de casos semelhantes já ocorridos; seja quando a pureza do 

planejamento de partes de uma cidade majoritariamente não planejada, 

passado o deslumbramento da beleza, levante uma desconfiança sobre o que 

houve ali, como no caso dos aterros que formam o Aterro do Flamengo; seja 

quando pequenos pedaços sobrevivem criando anacronismos como quando 

em meio aos arranha-céus do Largo da Carioca, que sequer permitem ver o 

céu, é possível acessar os primeiros tempos da invasão europeia no pedaço 

sobrevivente do Morro de Santo Antônio; ou quando um desavisado transeunte 

procure por um castelo no meio do Centro da Cidade ao observar a palavras 
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nos letreiros dos ônibus enfileirados no ponto final ou nas placas que apontam 

com as suas setas sabe-se lá o que. 

Entre tantos motivos elencados no texto para o projeto de modernidade ter sido 

um plano impossível, destinado ao fracasso desde o início, é necessário 

acrescentar um último, por meio de uma conclusão que já está mais que 

difundida e pode ser mais uma irrelevante. Se tem algo na lógica e nos 

antônimos que é inquestionável é o par ricos e pobres. Um não existe sem o 

outro. Assim como centro e periferia. O projeto de modernidade teria sido mais 

honesto na sua tentativa, se fosse admitido que o plano seria se deslocar 

dentro da modernidade, ao invés de também se tornar moderno, não sendo 

menos impossível por esse motivo, apenas um pouco menos inconsequente. O 

progresso jamais teria chegado à Europa ou aos Estados Unidos sem que a 

periferia do mundo trabalhasse para isso ocorrer. A tentativa de replicar o 

modelo aqui no Brasil ou seja, alguém tem que ser explorado para alcançar o 

progresso, era impossível porque o explorado escolhido estava dentro do 

próprio povo e, além disso, todos já são explorados para fazer a manutenção 

do capitalismo mundial. Em outras palavras, a modernidade funciona como 

uma cena com protagonistas, coadjuvantes. Para se tornar moderno deve-se 

assumir o papel do protagonista, mas, apesar da promessa de que todos 

podem vir a ser, basta se esforçar, em uma cena não pode haver tantos 

protagonistas. Pode haver mais coadjuvantes, que acessam a visibilidade da 

cena, mas sem tantos privilégios, porque sua função é fazer com que a trama 

dos protagonistas flua bem. 

Para concluir, é claro que autores como Bruno Latour já demonstraram que 

nem na Europa a modernidade chegou a acontecer. Também já se discutiu 

longamente sobre os efeitos do progresso como as guerras e as tensões 

militares entre os países. Mesmo que a modernidade e o progresso sejam 

abstrações para pensar sobre o que ocorre no mundo nos últimos séculos, 

foram e são abstrações com consequências bem reais sobre a vida de diversos 

povos. Mas não deixam de ser abstrações, que eventualmente demonstram 

sua desconexão com o real.  

Com as devidas proporções e contextos, Lévi-Strauss jamais poderia imaginar 

que “a meio caminho entre o estaleiro e a ruína” pudesse ser uma descrição 

para o que se vê hoje diante da Catedral de Notre-Dame. É claro que Notre-

Dame incendiada foi uma exceção. Danos tão trágicos ao patrimônio europeu 

não são recorrentes. Enquanto no caso da Sé, era símbolo de imagens que ele 

podia recolher por toda parte. Também é claro que, como exceção, o incêndio 

não abalou os pilares que sustentam as certezas civilizatórias, mas foram 

abertas brechas por meio da fragilidade. Parece que após a fragilidade, o 

antropólogo expôs como sujeito às suas percepções sobre o que tem a 

exceção como regras e diminuiu a distância para uma formulação de um 

pensamento menos ocidental. 



ESTADO DE ALERTA! 2020 
Encontro ANPAP Sudeste de Jovens Pesquisadores, Niterói, Rio de Janeiro - ISBN - 978-65-990419-0-7 

 

2
8
9
 

Para encerrar, algumas questões. A primeira é que a proposta de ruína em 

construção está em elaboração na minha tese de doutorado, outros exemplos 

já foram explorados como o prédio do Museu de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro, o Aterro do Flamengo e o Morro do Castelo; o Museu da Língua 

Portuguesa; o conjunto arquitetônico da Praça XV; os prédios e projetos de 

prédio da Escola de Belas Artes da UFRJ; a Cinemateca Brasileira; e também 

incêndios e roubos de obras de arte no período da ditadura militar na Bahia; e 

fenômenos como o do Cangaço no sertão nordestino, entre outros. Sempre 

partindo de exemplos locais para pensar correlações com outros exemplos 

e/ou desdobramentos na América Latina, para pensar sobre aspectos e 

desdobramentos da “modernidade” a partir e na atualidade. 

A segunda é que a escolha dos relatos de Lévi-Strauss em Tristes Trópicos 

surgiu anos depois do início dessa pesquisa há sete anos atrás e foi a primeira 

vez que foi utilizado. Temporariamente, concluo que sobretudo a ruína em 

construção gera confusão, evidencia fraquezas, expõe contradições, no caso 

do antropólogo francês, foi tocada, mesmo que marginalmente, mesmo que 

seja apenas uma projeção minha para que esse texto faça sentido, após ele 

ocupar um lugar de exceção quando o projeto civilizatório entrou em colapso. 

Por fim, não há como excluir de nossa existência a formação colonizadas. Para 

a boa parte mestiça da população, não há origem que não seja a colonização. 

Imaginar a existência após um fim, quando esse momento puder ser tratado 

como passado, teremos de reinventar nossa existência, construir outras 

tradições, outras formas de identidade. Pensar em caminhos que possam levar 

a isso é dificílimo quando as ferramentas disponíveis para pensar ora são 

produtos importados coloniais, ora tratam apenas questões seccionais. A 

proposta da ruína em construção poderia ser qualquer outra que se repetisse 

como descompasso entre teoria e prática, especialmente a partir de imagens 

não-fixada, que tivesse recorrência em diversos espaços da América Latina, 

por sua peculiaridade entre os territórios colonizados. A ênfase nessas trata 

das imagens que não são escolhidas para representar as instituições, que 

movem esforços para serem apagadas e esquecidas e, ainda assim, 

sobrevivem. São imagens que raramente protagonizam e quando isso 

acontece, são tratadas com desgosto e com o desejo de serem exceções. 

Práticas selvagens e indomáveis às metodologias europeias que supõem ser 

capaz de analisar tudo e, se assim não for possível, se atualizar para continuar 

a engolir tudo.  

Lévi-Strauss ao relatar que “perfume queimado” é a primeira coisa que vem à 

cabeça quando pensava no Brasil no momento em que escreve o livro, o 

reconhecimento de que é na emergência do encontro com uma cena fugidia 

que poderá ser possível compreender horizontes que de outro modo 

permaneceriam estéreis. Apenas para pontuar, tal ideia não é inédita e lembra 

as famosas teses sobre o conceito de História de Walter Benjamin, 

 



 

Daniele de Sousa Machado, E se a fotografia encontrasse a aura? 
 

 

 

 2
9
0
 

A verdadeira imagem do passado perpassa, veloz. O passado só se deixa 

fixar, como imagem que relampeja irreversivelmente, no momento em que 

é reconhecido [...] Articular historicamente o passado não significa 

conhecê-lo “como ele foi”. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal 

como ela relampeja no momento de um perigo. Cabe ao materialismo 

histórico fixar uma imagem do passado, como ela se apresenta, no 

momento do perigo, ao sujeito histórico, sem que ele tenha consciência 

disso. (BENJAMIN, 1994, p. 224) 

 

Por fim, fico sem saber quais as intenções de inserir Tristes Trópicos nas listas 

bibliográficas para exames de admissão nos programas de pós-graduação em 

antropologia. Há alguma proposta de pensá-lo como método? 

 

 

 

 

 

 

Referências 

BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: KOBAYASHI, A. (Coord.). Magia, 

técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura - obras escolhidas 1. 

São Paulo: Brasiliense, 1994. (cap. 15, pp. 222-232) 

BENJAMIN, Walter. A modernidade e os modernos. 2a. ed. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 2000. 

LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes trópicos. Lisboa: Edições 70, 1986. 

SELIGMANN-SILVA, Márcio. Testemunhos da barbárie. Revista EntreLivros, v. 3, n. 28, 

pp. 32-35, ago. 2007. 

 



ESTADO DE ALERTA! 2020 
Encontro ANPAP Sudeste de Jovens Pesquisadores, Niterói, Rio de Janeiro - ISBN - 978-65-990419-0-7 

2
9
1
 

 

 
 

Fazer mundos: uma proposição de 

uma metodologia poética 
 

 

 
 

Maria Luiza de Almeida 1 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 

Existe uma realidade? Existe uma maneira de compreender o que é tido como 

realidade? No dicionário Michaelis, o termo realidade é definido como a 

qualidade do que é real e o que existe realmente, o que existe de fato, o que 

tem existência objetiva, concreta, em contraste com o que é imaginário. A partir 

dessa definição pode-se pensar que realidade é o mesmo que verdade, ou 

seja, algo que é incontestável, inquestionável, não permitindo variações, 

alterações, flutuações. É possível que tal concepção realmente exista? 

Talvez exista: existir já é um ato de realidade. Mas se dar a possibilidade de 

existir não exclui a possibilidade de outras existências. A realidade existe, 

porém nunca será única.  

 
1 Maria Luiza de Almeida é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas 

Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob orientação do Professor Doutor Carlos Augusto da 

Nóbrega. E-mail:mluizacanela@gmail.com.  
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Tal noção de uma verdade real e absoluta era o regimento das ciências 

modernas a partir da revolução científica do século XVI com domínio nas 

ciências naturais. A metodologia moderna era baseada no experimento 

concreto, na materialidade e na quantificação, “O que não é quantificável é 

cientificamente irrelevante” (SANTOS, 2008 p. 28). Mesmo tendo a 

metodologia científica passado por reformulações e restruturações, sua 

assertividade quanto à existência de uma realidade absoluta ainda é 

amplamente defendida. Boaventura de Sousa Santos em um Discurso sobre as 

ciências (2008) coloca que a crise no paradigma dominante se iniciou 

justamente quando as pesquisas científicas começaram se aprofundar 

revelando fragilidades das mesmas, como a possibilidade de resultados plurais, 

o que negava o preceito de realidade absoluta. Santos coloca que a Teoria da 

Relatividade de Albert Einstein foi um marco dessa crise pois justamente 

tratava de dados inverificáveis, inquantificáveis, ou seja, a ciência exata e 

factual estava também fadada à subjetividade. 

Subjetividade, de acordo com a definição do dicionário Michaelis, é aquilo que 

relaciona unicamente a um indivíduo sendo inacessível a outrem; característica 

de todos os fenômenos psíquicos que se relacionam com o próprio indivíduo ou 

características da realidade como ela é percebida por ele. Conceitualmente 

subjetividade e realidade são termos antagônicos: o primeiro ressoa ao âmbito 

particular, enquanto o segundo, diz respeito ao todo. A ciência, seja ela natural, 

exata ou humana, acredito estar no intermédio destes dois conceitos. Ao fazer 

ciência assumimos certa relação com o mundo exterior a nós e lidamos 

justamente com tal relação. Sempre haverá a reverberação pessoal e sempre 

haverá o eco exterior, ou seja, fazer ciência dentro do paradigma emergente do 

qual cita Santos, é fazer mundos.  

 

Fazer mundos 

Pesquisas acadêmicas artísticas, como a que desenvolvo no Programa de Pós-

Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro na linha de Poéticas Interdisciplinares, propõem que a figura 

do pesquisador oscile entre sua própria poética e o distanciamento científico. É 

preciso equilibrar e dimensionar os rigores metodológicos, pois é em pesquisas 

como essa que realidade e subjetividade se esbarram de uma maneira 

bastante singular: é a partir desta colisão que uma potência cosmogônica é 

estimulada. 

Durante o primeiro semestre de disciplinas e início da pesquisa alguns pontos 

se estratificaram, principalmente a ideia de que todo o projeto será pautado em 

fazer mundos, que, seguindo a lógica trazida por Santos (2008), fazer ciência. 

Sucintamente, minha percepção do projeto de arte como pesquisa acadêmica 

se traduz no seguinte esquema: 
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Esses dois campos tidos como divergentes e antagônicos devem ser 

permeados em pesquisas que se constroem dentro do ambiente de uma 

universidade e que trazem o escopo artístico e poético, embora, no paradigma 

científico emergente já se entende que toda pesquisa prevê certo grau de 

personificação, de individualidade, de subjetividade. O cientista, seja físico ou 

filósofo, químico ou artista, se comporta como um mediador diante de um 

determinado conhecimento. Emanuele Coccia em “ A vida das plantas: uma 

metafísica da mistura” (2017), coloca que todo conhecimento é um ponto de 

vida: 

 

Para conhecer o mundo é preciso escolher um grau de vida, em que 

altura e a partir de que forma se quer olhá-lo e, portanto, vivê-lo. 

Precisamos de um mediador, um olhar capaz de ver e viver o mundo lá 

onde não conseguimos chegar. (COCCIA, 2017, p. 25) 

 

O médico que destrincha padrões genéticos, matemáticos que desvendam 

proporções fractais, economistas que analisam probabilidades de um evento 

são mediadores de mundos distintos. Cada um a partir do seu ponto de vida, 

ou seja, atravessando a realidade por sua subjetividade, constrói 

conhecimentos específicos e parciais, que, ao serem compartilhados com 

outros cientistas, criam uma espécie de média de uma verdade científica ao 

estabelecer os pontos em comum de cada ponto de vida: eis a ciência. 

 Assim como tais cientistas, nós, artistas, também exercemos tal função 

mediadora de mundos. Porém, a grande diferença, de método está no 

compartilhamento desses pontos de vida é que não é importante alcançar essa 

média comum. A realidade perpassa a prática artística, mas sua busca não é a 

intenção final: a arte é o estudo, a exploração das possibilidades da realidade; 

diferentemente da ciência que quer conhecer a realidade (VIEIRA, 2009). A 

individualidade e a subjetividade se sobressaem embora haja a participação da 

realidade que pode vir a ser reconhecida pelo espectador. Os artistas, muitas 

vezes, são mediadores de mundos inativos, adormecidos, colocados à margem 

de uma sociedade vinculada à lógica capitalista e prática. Ser artista além de 

mediar é desobstruir acessos subjetivos e possibilitar a construção de mundos. 

 

FAZER MUNDOS = FAZER ARTE + FAZER CIÊNCIA 
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A arte talvez seja mais importante ainda neste sentido, porque é 

fundamental para um sistema vivo permanecer no tempo se ele souber 

avaliar as possibilidades do real sim. Não só avaliar como a realidade 

parece ser, mas como ela pode vir a ser. (VIEIRA, 2009, p. 20) 

 

Minha pesquisa de doutorado, mesmo estando em estágio ainda bastante 

embrionário, apresenta um viés extremamente auto referencial. De maneira 

sucinta, a pesquisa consiste em transmutar sintomas psicológicos e emocionais 

referentes à minha própria experiência em sistemas vivos, em uma analogia a 

processos de ecologia ambiental e mental. Mas como fazer algo tão intrínseco 

à minha subjetividade ter validação dentro da academia? São minhas 

experiências, minhas angústias, minhas doenças, meus tratamentos, minhas 

falhas autênticas e escancaradas. Tal validação só é possível pois me encontro 

em uma posição privilegiada: sou artista. E, como artista, tenho autoridade 

poética de construir uma metodologia inventiva, apropriando de conceitos das 

mais diversas áreas de conhecimento e bebendo apenas o que delas me 

interessam artisticamente. Essa é mediação do sujeito artista, essa é sua 

construção de mundo.  

Quando nos atrevemos a escrever é porque temos algo a expor. Expor nós 

mesmo e os outros. Desvendar nós mesmos e os outros. Refletir meu mundo 

em palavras que refletirão em outros e, assim, possibilitar construir 

significações. Na minha pesquisa, o que intuito ao me expor, é atingir um certo 

grau de  vulnerabilidade e a utiliza-la como um recurso criativo e potencial para 

que ela extrapole as fronteiras do meu mundo e possa penetrar em outros, 

gerando reflexões e reações. Uma vulnerabilidade corajosa e atrevida, nem por 

isso menos científica. Jean-Paul Sartre em seu texto “Por que escrever? ” 

elucida: 

 

Assim, o prosador é um homem que escolheu determinado modo de ação 

secundária, que se pode ria chamar de ação por desvendamento. É 

legítimo, pois, propor-lhe esta segunda questão: que aspecto do mundo 

você quer desvendar, que mudanças quer trazer ao mundo por esse 

desvendamento? O escritor “engajado” sabe que a palavra é ação: sabe 

que desvendar é mudar e que não se pode desvendar senão tencionando 

mudar. (SARTRE, 2004, p. 11) 

 

Atrever-se a desvendar certas coisas é fazer ciência e consequentemente, 

gerar tensões. Tensões entre os mundos expostos: fazer ciência é fazer 

embates de significações. 

Um exercício para a realização de um mindmap proposto na disciplina de 

Metodologia de Pesquisa aclarou várias indefinições do meu projeto ao colocá-

lo à vista de estranhos. O mindmap deveria partir da escolha de um objeto que 

acreditássemos fazer sentido para o projeto e a partir da relação construída 
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com tal objeto durante o exercício, através de desenhos e de proposições de 

palavras feitas pelos colegas, criar um mapa de correlações e significações. Tal 

exercício foi exatamente como partir do meu próprio mundo e perceber e 

receber conteúdos vindos de mundos diferentes, cada qual com seus pontos 

de vida: meus colegas foram mediadores de mundos externos nos quais o meu 

objeto e todo seu significado foi completamente transmutado, remodulado para 

realidades distintas, cada qual através do ângulo de sua ciência.  

O objeto em questão foi um vidro de remédio limpo (Fig. 1) e nunca usado que 

encontrei certa vez em uma feira de antiguidades. Junto dele, a modo de se 

comportarem como um conjunto, coloquei um algodão sujo com meu sangue, 

consequência de uma das vezes que fui tomar medicação no hospital. Tal 

conjunto apresentava certo contraste ao reunir a assepsia do vidro laboratorial 

e a insalubridade de um algodão usado e ensanguentado.  

 

 

 

 

Fig. 1 - Objeto e palavras utilizadas no mindmap, 2019. (Acervo pessoal) 
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A contradição e a presença de incongruências conceitual/visuais, pontos 

bastante recorrentes no meu trabalho e que são de meu interesse na pesquisa, 

apareceram nas palavras vindas durante o exercício. Como se eu e meus 

colegas conseguíssemos dialogar indiretamente como os cientistas dialogam 

para elaborar aquela verdade científica média: a verdade científica que obtive 

desse experimento foi que as disparidades e assimetrias devem estar 

presentes na pesquisa. Como equilibrar o ruído pessoal e subjetivo com a 

assepsia da verdade científica? Sendo artista.  

Ciência é conflito, é criar problemas e revolver esses problemas para gerar 

mais tensões. Não seria esse o papel da arte? 

 

Redomas e mundos 

Um motivo conceitual para a escolha do vidro de remédio para o exercício do 

mindmap foi ele me remeter à ideia de redoma. A imagem da redoma já estava 

presente no processo por causa da referência de “A redoma de vidro”, de 

Sylvia Plath. Nesse seu único romance, Plath, sob o alterego de Esther 

Greenwood, narra o desespero de uma jovem depressiva, seus altos e baixos, 

suas vitórias e suas quedas, toda a instabilidade e incerteza dos episódios de 

crise e de tratamento. Plath traz a imagem da redoma como uma metáfora à 

sensação de asfixia e aprisionamento que é própria ao estado depressivo. 

 

Não teria feito a menor diferença se ela tivesse me dado uma passagem 

para a Europa ou um cruzeiro ao redor do mundo, porque onde quer que 

eu estivesse — fosse o convés de um navio, um café parisiense ou 

Bangcoc —, estaria sempre sob a mesma redoma de vidro, sendo 

lentamente cozida em meu próprio ar viciado. (PLATH, 1991, p. 115) 

 

Sylvia Plath não nos conta se tratar de sua própria experiência, mas só buscar 

sua biografia e fica claro que tal relato é de sua agonia. Sylvia se suicidou em 

1963, aos 30 anos: foi sufocada por sua redoma. Essa solução metafórica tão 

poética que Plath conseguiu para uma sensação aflitiva é uma das minhas 

inspirações a levar adiante minha pesquisa de caráter auto referencial. Plath se 

atreveu a escrever, se atreveu a se colocar, a tencionar seu mundo. Esse 

poder sublimativo da escrita em transpor o sentimento mais arraigado na 

subjetividade em algo capaz de ser compartilhado e reconhecido por outros é a 

maior potência de uma metodologia poética. Quando se promove tal 

sublimação é como houvesse uma adição de um novo significado, como coloca 

Sartre (2004) “Mas um canto de dor é ao mesmo tempo a própria dor e uma 

outra coisa que não a dor. (...) é uma dor que não existe mais, é uma dor que 

é.”. É um oscilar nas significações, na realidade e na subjetividade, através de 

fronteiras tênues e um tanto confusas que cada metodologia delimitará seus 

limites. 
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Abarcada pela ideia de redoma e pela missão de propor atravessamentos entre 

a realidade e a subjetividade o conceito da umwelt acabou por me servir de 

apoio metodológico. Criado pelo biólogo Jacob von Uexküll ainda no início do 

século XX, a ideia da umwelt, sucintamente, é a relação de um organismo vivo 

com o meio no qual está inserido e tal relação muda de acordo com cada 

espécie. Uexküll apoiou tal conceito sob a perspectiva estritamente biológica, 

mas como coloca J. Albuquerque Vieira, na nossa espécie, a umwelt deixou de 

ser meramente biológico e tornou-se psicológico, psicossocial, social e cultural 

(2009). Ou seja, a umwelt do ser humano é individual, existencial, é a estrutura 

que fronteiriça nossa subjetividade da realidade comum. 

 A umwelt, na minha metodologia poética, se apresenta como o mundo: 

carrega traços externos (a realidade, a ciência) e se manifesta internamente (a 

subjetividade, a arte). A umwelt é a redoma. Ou como também é definida, a 

umwelt é a concepção de mundo como se fosse “uma espécie de bolha de 

sabão cheia de todas as características acessíveis ao sujeito” (COCCIA, 2017, 

p. 44). O âmbito psíquico é inerente à umwelt como é inerente à redoma: ela é 

fronteira de cada mundo particular. 

A criação dessas relações particulares, da nossa umwelt, do nosso mundo 

também se associa a outro conceito biológico, o da autopoiese, desenvolvido 

pelos biólogos chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela, que de 

maneira sumária, consiste na capacidade de auto-suficiência dos organismos, 

no âmbito de criação e sobrevivência. Como a umwelt, a autopoiese extrapola 

o domínio da biologia e avança à filosofia, à sociologia, à economia, entre 

outros, e acaba por ser uma grande possiblidade metodológica poética. Félix 

Guattari faz uso deste conceito em “Caosmose” (1992) colocando como a 

exploração das singularidades pode contribuir para a criação de uma relação 

autêntica com o outro e como oferecem possibilidades diversificadas de 

recompor uma corporeidade existencial, de sair de seus impasses repetitivos. É 

a abertura à troca, à transferência da subjetividade e se permitir novas 

significações. Guattari traz então uma tentativa de definição de subjetividade. 

Ele diz: 

 

No ponto em que nos encontramos, a definição provisória mais 

englobante que eu proporia da subjetividade é: "o conjunto das condições 

que torna possível que instancias individuais e/ou coletivas estejam em 

posição de emergir como território existencial autorreferencial, em 

adjacência ou em relação de delimitação com uma alteridade ela mesma 

subjetiva". (GUATTARI, 1992, p. 19) 

 

Em sumo, podemos dizer que a subjetividade e a realidade se tornam 

territórios cuja fronteira se para pela nossa umwelt, redoma, e a potência 

criativa se engendra na capacidade autopoética de cada indivíduo, ou seja, na 

sua capacidade compor a partir de elementos heterogêneos uma significação 
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coerente para si, e assim, consequentemente, coerente para os outros. Todo 

esse processo é, portanto, o fazer mundo. 

 

A lógica sistêmica 

Tanto a teoria de Uexküll quanto a de Maturana e Varela têm uma premissa 

sistêmica: cada elemento é inter-relacionado e cada um tem seu comportamento 

regulado a partir dessa relação. A teoria de sistemas é empregada em quase 

todos os domínios do conhecimento, desde a economia à sociologia, e durante o 

século XX se associou também à arte, com o conceito de sistemas estéticos. 

Resumidamente os sistemas estéticos apresentam a mesma lógica de 

funcionamento que qualquer outro sistema. Jack Burnham, em seu famoso artigo 

publicado na Artforum em 1968, “Systems Esthetics”, define:  

 

[...] sistema é, para citar o biólogo de sistemas Ludwig von Bertalanffy, um 

‘complexo de componentes em interação’ composto por material, energia 

e informações em vários graus de organização. Na avaliação de sistemas, 

o artista é um perspectivista considerando objetivos, limites, estrutura, 

entrada, saída e atividade relacionada dentro e fora do sistema. Onde o 

objeto quase sempre tem uma forma e limites fixos, a consistência de um 

sistema pode ser alterada no tempo e no espaço, seu comportamento 

determinado tanto pelas condições externas quanto pelos mecanismos de 

controle. (BURNHAM, 1968, p. 32) 

 

A teoria dos sistemas, seja ele estético ou não, tem como base as fronteiras, o 

dentro e o fora podendo haver relação entre tais territórios – sistema aberto – 

ou não – sistema fechado. A concepção de um sistema fechado nos leva ao 

mesmo questionamento sobre a concepção de realidade logo no início do 

texto: é possível existir? Um sistema fechado é como a verdade absoluta tanto 

buscada e defendida pela ciência moderna e, ambos, são apenas conceitos 

utópicos e irrealizáveis. Um sistema ao se permitir à observação de um 

elemento externo já está exposto à abertura. 

As redomas de vidro, em laboratórios, são usadas para criar sistemas 

“fechados” e submeter experiências nessa condição, no qual, segundo um 

cientista, seria a condição ideal. Na metáfora de Plath a redoma também age 

como essa barreira com o mundo externo: uma couraça que não lhe permite 

perceber claramente o mundo exterior ou deixar que outros interajam com seu 

interior. Essa barreira, porém, não é tão impermeável quanto parece. As 

relações, os diálogos entre os dois territórios existem de qualquer maneira, 

podendo variar na sua intensidade, mas sempre irão ocorrer. Um sistema 

nunca será um único componente, ele sempre será composto por um conjunto. 

Há complexidade, sem dúvidas, mas é essa complexidade que permite a 

dinâmica, que, citando a ideia da autopoiese, permite a sobrevivência. 
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No caso do sistema da arte é essa permeabilidade que permite a sua fruição 

para com o espaço e os espectadores. Burnham coloca: 

 

A gama de fatores externos que o afetam, bem como seu próprio raio de 

ação, vão além do espaço que ocupa materialmente. Assim, ele se funde 

com o ambiente em um relacionamento que é melhor entendido como um 

"sistema" de processos interdependentes. Esses processos evoluem sem 

a empatia do espectador. Ele se torna uma testemunha. Um sistema não 

é imaginado, é real. (BURNHAM, 1968, p. 35) 

 

Em uma obra de arte inserida na lógica de sistema, seu autor, seja ele ligado à 

academia ou não, atua como cientista-artista. Ele proporciona a fronteira entre 

realidade e subjetividade, entre obra e público, entre individual e coletivo e, a partir 

da indicação dessa membrana fronteiriça, a permeabilidade e fluidez criativa entre 

elas se faz de maneira natural. Se faz arte, se faz ciência, se faz dinâmica de vida. 

 

Considerações finais 

Uma metodologia poética é um processo de invenção: é a ressonância da 

subjetividade pessoal e extremamente particular em uma realidade externa 

compartilhável. É colocar à vista seu mundo e propiciar a construção de outros. 

É se apropriar dos mais variados pontos de vida dos mais variados âmbitos de 

conhecimentos e promover a criação de uma realidade única. No caso da 

minha pesquisa, a apropriação dos conceitos da biologia não me prevê ter o 

mesmo aprofundamento que biólogos possuem, mas, ampliar suas 

potencialidades, que são tão pujantes da arte à economia, da filosofia à 

matemática. 

Em suma, o desenvolvimento de uma metodologia poética é o ato de perpassar 

os conceitos apresentados como essas camadas de atravessamento, 

promovendo tensões e confrontos. Como membranas a serem permeadas. São 

as redomas, as umwelts, os sistemas, os mundos. A cosmogonia começa agora. 
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Introdução 

Mediante o desenvolvimento de nossos estudos sobre a carreira artística de 

Paulo Menten (1927-2011) e sua obra2, nós também buscamos identificar as 

redes de cooperação das quais o artista participava no início de sua atuação 

como gravador na São Paulo dos anos 1960 e 1970. Para isto, nos utilizamos 

do conceito de mundos da arte sob a perspectiva do sociólogo Howard S. 

Becker que compreende a arte como resultante da ação coletiva de 

profissionais de diferentes categorias. Assim, compreendendo que o meio 

também estabelece seus próprios mundos da arte especializados, nosso 

objetivo é caracterizar, a partir da experiência deste artista, os mundos da 

gravura em sua época e lugar. 

 

 
1 Priscilla Perrud Silva é doutoranda (Bolsista CAPES-Apoio Social/Programa de Excelência Acadêmica 2017-

2020) do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal Fluminense, sob orientação 

do Professor Doutor Paulo Knauss de Mendonça. E-mail: llaperrud@gmail.com. 

2 Este artigo é resultante de nosso projeto de pesquisa de doutorado: “O artista e a criação de sua identidade: a 

constituição e a trajetória do acervo do Atelier de Paulo Menten (1960-2012)”, submetido ao Programa de Pós-

Graduação em História Social da Universidade Federal Fluminense (UFF) em 2017. 
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Mundos da arte, mundos da gravura 

Assim, nosso trabalho se pauta nas proposições conceituais do sociólogo 

norte-americano Howard Saul Becker, apresentadas em seus escritos sobre 

Sociologia da Arte acerca do que o autor define como mundos da arte3 a partir 

do âmbito de estudos sociológicos das categorias profissionais, ao 

compreender a arte como um processo de divisão de trabalho cooperativo, 

uma ação coletiva (BECKER, 1977), entre as pessoas que participam destes 

mundos da arte. Com isso, o autor traz uma nova perspectiva sobre as 

relações entre a arte e a sociedade, compreendendo a arte como uma 

sociedade em si mesma: 

Dizer tudo isso vai além da afirmativa de que a arte é social e além das 

demonstrações da congruência entre formas de organização social e 

estilos ou temas artísticos. Mostra que, a arte é social no sentido de que 

ela é criada por redes de relações de pessoas que atuam juntas e propõe 

um quadro de referencia no qual formas diferentes de ação coletiva, 

mediadas por convenções aceitas ou recentemente desenvolvidas, 

podem ser estudadas. (BECKER, 1977, p. 221)  

Ao valer-se deste argumento, Howard Becker nos sinaliza que a peça-chave 

para se compreender os mundos da arte são justamente as diversas pessoas 

que os compõe e os laços de sociabilidade e de trabalho cooperativo criados 

entre elas. Elos que são mediados e regulados pelas convenções artísticas 

com o objetivo de se produzir arte visando seu consumo pelo público (ou não). 

Com a conformação e a ação dos mundos da arte concebidas enquanto uma 

complexa interligação de diversas redes cooperativas como embasamento 

teórico, Howard Becker propõe então o mapeamento destas redes de ação 

coletiva envolvidas no acontecimento a ser estudado como método de 

pesquisa: 

A discussão da arte como ação coletiva sugere uma abordagem geral à 

análise da organização social. Podemos focalizar qualquer evento (o 

termo mais geral que abrange a produção de uma obra de arte como um 

caso particular) e procurar a rede de relações de pessoas, embora grande 

 
3 “Los mundos del arte consisten em todas las personas cuya actividad es necesaria para la producción de los 

trabajos característicos que esse mundo, y tal vez también otros, definen como arte. Los miembros de los 

mundos del arte coordinan las actividades por las cuales se produce el trabajo haciendo referencia a un cuerpo 

de convenciones que se concretan em una práctica común y objetos de uso frecuente. Las mismas personas a 

menudo cooperan de forma reiterada, hasta rutinaria, de formas similares para producir trabajos similares, de 

modo que puede pensarse un mundo de arte como una red establecida de vínculos cooperativos entre los 

participantes. Si las mismas personas no actúan juntas em todas las instancias, quienes las reemplazan también 

están familiarizadas con esas convenciones y con el uso de las mismas, por lo que la cooperación puede llevarse 

a cabo sin dificultad. Las convenciones hacen que la actividad colectiva sea más simple y tenga un costo menor 

em términos de tempo, energías y otros recursos, pero no hacen imposible el trabajo no convencional; tan sólo lo 

hacen más caro y difícil. Puede haber cambios, y de hecho los hay, cuando alguien idea una manera de obtener 

los mayures recursos necessários a reformula el trabajo de modo tal que éste no exija lo que no puede 

conseguirse.” (BECKER, 2008, p. 54)   
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ou extensa, cuja atividade coletiva tornou possível que o evento ocorresse 

da maneira como ocorreu. Podemos buscar redes de relações cuja 

atividade cooperativa é recorrente ou se tornou rotina e especificar as 

convenções por meio das quais seus membros constitutivos coordenam 

suas linhas separadas de ação. [...] Para buscar a generalização a partir 

da teoria desenvolvida para as atividades artísticas, podemos estudar 

organizações sociais de todos os tipos, buscando as redes de relações 

responsáveis pela produção de eventos específicos, as superposições 

entre tais redes cooperativas, a maneira como as participantes usam as 

convenções para coordenar suas atividades, como as convenções 

existentes tornem a ação coordenada possível e, ao mesmo tempo, 

limitam as formas que ela pode tomar, e como o desenvolvimento de 

novas formas de aquisição de recursos torna a mudança possível. 

(BECKER, 1977, p. 221-222)  

A fim de adaptar esta proposição teórico-metodológica para uma pesquisa na 

área de História, para além de localizar espaço-temporalmente o 

acontecimento a ser estudado, é necessário caracterizar, contextualizar e 

historicizar este mapeamento. Em nosso trabalho, buscamos mapear estas 

redes de cooperação a partir de um único sujeito, o artista Paulo Menten, ao 

empreender a análise das fontes históricas que traziam os vestígios de suas 

ligações nos mundos da arte, como fichas de inscrição, convites, folders e 

catálogos de exposições, matérias de jornais e revistas, fotografias e textos 

críticos, além do testemunho do próprio artista presente nas biografias e 

autobiografias, cartas, diários e textos diversos, dentre outros tipos, a fim de 

localizar os outros sujeitos que faziam parte de sua rede e de quais redes o 

artista participava para então nos lançarmos as demais questões pertinentes a 

nossa pesquisa. 

No caso das pesquisas históricas sobre as artes visuais, também acreditamos 

que a identificação e a delimitação do meio que caracteriza o acontecimento a 

ser estudado (seja o desenho, a pintura, a gravura...) é estritamente 

necessária. Pois, ao se buscar compreender o que é próprio de um 

determinado meio em termos de convenções, materiais empregados, 

processos de criação, produção, exposição e recepção, isso pode auxiliar o 

historiador da arte a elucidar o que diferencia os mundos da arte que se 

organizam em função deste mesmo meio dos demais. O que certamente traz 

grandes acréscimos e potencializa novas perspectivas de estudos históricos 

sobre as artes. Desta maneira, poderíamos ainda acrescentar um segundo 

pluralismo ao conceito de mundos da arte, ao buscar compreendê-los enquanto 

os mundos das artes, abrangendo a diversidade dos meios que condicionam as 

dinâmicas de cada tipologia de arte e seus respectivos mundos. Por conta 

disso que neste artigo nós buscamos nos referir aos mundos da gravura. Com 

isso, Howard Becker nos permite problematizar as convenções dos mundos da 

arte para além da questão da obra de arte como imagem, ao possibilitar que se 

evidencie que a arte em sua essência se constitui como processo em pleno 

movimento incessante de criação e destruição de inúmeros mundos da arte. 
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Paulo Menten e os mundos da gravura em São Paulo 

No século XX, após a fase de crescimento, modernização e industrialização 

financiada pelo café que caracterizou a urbanidade de São Paulo nos anos 

1920 e 1930 (AMARAL, 1994), no período entre os anos 1940 e 1950, o país e 

consequentemente a capital paulista desfrutavam de um momento de 

efervescência artístico-cultural, pois: 

Como sabemos, o final dos 40 é um marco decisivo de transformações do 

pensamento sobre a arte no Brasil. Após o término da Segunda Guerra 

Mundial e do fim do Estado Novo, as transformações políticas, 

econômicas e socioculturais mudaram o mundo, o Brasil e sua cultura. 

Com o surto de industrialização, há um acelerado crescimento urbano no 

país. Várias instâncias da vida cultural brasileira vão-se alterando, 

alinhando-se à ideia de progresso, o que se reflete no anseio de fundação 

de museus de arte moderna em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

(FERREIRA, 2013, p. 45) 

Com isso, se seguem a fundação do Museu de Arte de São Paulo Assis 

Chateaubriand (MASP) em 1947, do Museu de Arte Moderna de São Paulo 

(MAM) em 1948 e a primeira edição da Bienal de São Paulo, que na época 

recebeu o título de I Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1951 

(OLIVEIRA, 2001). Até aquele momento, os mundos da arte em São Paulo 

contavam com algumas instituições, dentre as quais se destacavam o Liceu de 

Artes e Ofícios de São Paulo (LAOSP) fundado em 1873; a Pinacoteca do 

Estado de São Paulo fundada em 1905; o Pensionato Artístico de São Paulo 

sancionado em 1912 e a Academia de Belas Artes de São Paulo, também 

conhecida como Escola de Belas Artes de São Paulo (SCHUTZ, 1954, p. 39-

41) fundada em 1925. Com o surgimento do MAM, do MASP e das Bienais os 

mundos da arte na capital paulista foram redimensionados com o processo de 

institucionalização do moderno e internacionalização da arte brasileira, 

propiciadas por estas instituições e exposições, além de se tornarem espaços 

de sociabilidade, educação e formação artística. 

Os cursos de gravura seriam difundidos na capital paulista em meados do 

século XX. Dentre os primeiros, está a Escola de Xilografia do Horto Florestal 

de São Paulo fundada em 1939, a qual convidou o xilógrafo alemão Adolf 

Kohler para lecionar, objetivando o ensino do ofício de xilógrafo especializado 

em xilografia de topo (MARTINS, 1987, p. 84). Segundo Itajahy Martins, “Sua 

experiência foi importante no trabalho de Lívio Abramo no que se refere a 

informações e técnicas sobre o emprego do ferramental na gravação em topo, 

tratamento que se nota nas gravuras posteriores a 1948, como na série ‘Pelos 

Sertões’.” (MARTINS, 1987, p. 84). O apuro técnico na arte da gravura foi a 

lição mais importante que Paulo Menten aprendeu com Lívio Abramo em 1959 

no seu curso de Xilogravura na Escola de Artesanato do MAM. Este curso se 

estendeu de 1953 a 1959 (LOURENÇO, 1995, p. 219), antes da fundação do 

Estúdio Gravura com Maria Bonomi e João Luiz Chaves em 1960 (LEITE, 

1966, p. 25). 
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Logo após, em 1961, Paulo Menten também busca aprimorar e profissionalizar 

sua formação nas artes gráficas, quando participa do Curso de Desenho para 

Reprodução na Escola SENAI de Artes Gráficas “Felício Lanzarra”, onde já 

entre 1962 e 1963, também fez o Curso de Arte Final de Publicidade4. A escola 

foi fundada em 1941 com o objetivo de formar tipógrafos, linotipistas, 

impressores tipográficos, encadernadores e pautadores (FERNANDES, 1998, 

p. 367), com o ensino voltado para as demandas da indústria gráfica em si. 

Nestes cursos, o artista aprendeu as técnicas de “serigrafia, desenho técnico e 

desenho para reprodução”5, contudo, Paulo Menten subverte esta dimensão 

técnico-industrial ao aplicar estes conhecimentos posteriormente tanto na 

criação e impressão de suas obras como no ensino de gravura de arte. 

A especialização da obra de Paulo Menten em gravura só se deu a partir de 

1968. Com isso, o artista passa também a participar de exposições voltadas 

para este meio como a 2ª Exposição de Gravura do NUGRASP6, o Núcleo de 

Gravadores de São Paulo, em 1969 sob a organização da gravadora Izar do 

Amaral Berlinck, presidente do referido núcleo7. A mostra coletiva aconteceu no 

Banco Nacional de Minas Gerais S.A. com o patrocínio da Secretaria de 

Cultura, Esporte e Turismo e do Conselho Estadual de Cultura de São Paulo. 

Com palestras de Izar do Amaral Berlinck e de Odetto Guersoni sobre a arte da 

gravura, os demais gravadores participantes foram catalogados em 

Consagrados, Novos e Novíssimos8. Dentre outras exposições que se 

destacam nessa época também estão a 1º Exposição Internacional de Gravura 

de São Paulo no MAM, também organizada pelo NUGRASP9, e a mostra “A 

Gravura Brasileira”10. 

 
4 Fonte: Catálogo da Exposição Paulo Menten – Gravuras – 75 anos, 2002. Acervo Pessoal da Autora. 

5 Fonte: DOLORES, Branco. Entrevista com Paulo Menten. São Paulo, 04 de abril de 2010. Acervo do Atelier de 

Gravura Paulo Menten. 

6 Fonte: NUGRASP. Folder da 2ª Exposição de Gravura, 1969. Acervo da Coleção de Dossiês de Artistas do 

Arquivo Histórico Wanda Svevo (Arquivo Bienal), Pasta “Paulo Menten”. 

7 Sobre Izar do Amaral Berlinck e o NUGRASP, ver também: (CHIEUS, 2015). 

8 Assim, também figuraram na exposição: Aldemir Martins, Ana Luiza Belluci, Alex Vallauri, Bernardo Caro, Bethy 

Giudice, Boris Arrivabene, Camilla Cerqueira Cezar, Carlos E. Lacerda, Charlotta Adlerová, Clodomiro Lucas, 

Clóvis Graciano, Dalton Selem Asseff, Ediria Carneiro, Emanuel Araujo, Ernestina Karman, Hannah Brandt, Hans 

Grudzinski, Irma Newman, Izar do Amaral Berlinck, Leopoldo Raimo, Manoel Martins, Maria del Carmen Perez 

Sola, Maria Tereza Labrióla, Maria Vitória, Mario Gruber, Mary Kuperman, Miriam Chiaverini, Moacyr Rocha, 

Odetto Guersoni, Pedro Seman, Piroska, Trindade Leal e Zita Viana. 

9 Fonte: DOLORES, Branco. Entrevista com Paulo Menten. São Paulo, 04 de abril de 2010. Acervo do Atelier de 

Gravura Paulo Menten. 

10 Fonte: A GRAVURA Brasileira. Jornal Folha de São Paulo, 10 de março de 1970, p. 23. Acervo Digitalizado do 

Site do Jornal Folha de São Paulo. 
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Já em 1970, Paulo Menten é convidado pela própria Izar do Amaral Berlinck 

para ministrar aulas de xilogravura e serigrafia no NUGRASP:  

Paulo Menten sobressai entre outros gravadores, especialmente no setor 

de xilogravura e serigrafia, não só pela esmerada técnica que possui, o 

que imprescindível, como sua capacidade criadora. Baseando-se na 

“gravura de cordel” conseguiu uma brasilidade, rara, subdividida em 

vários temas: estórias de casario com mulheres damas, cangaço, 

fachadas coloniais etc. ultimamente, com virtuosismo dedicou-se a novas 

descobertas, infiltrou-se por outros rumos, apresentando com coragem 

um trabalho decidido e que abre caminho para modalidades várias. A cor 

foi invadindo sua gravura, antes só em preto e branco. Com a serigrafia, a 

filha dileta no momento, revelou-se um incentivador, já tendo formado 

levas de seguidores. Merece um lugar de destaque por suas pesquisas 

este artista com sensibilidade e talento somados à rara capacidade e 

dedicação em difundir seus conhecimentos aos muitos que o procuram, 

com palestras didáticas e demonstrações práticas, tendo fundado uma 

escola de gabarito.11 

Nessa época, Paulo Menten passou a organizar mostras pedagógicas sobre a 

arte da gravura com os trabalhos dos seus inúmeros alunos no NUGRASP, 

como na ocasião da mostra de xilogravura no Centro Social “Mario França de 

Azevedo” do SESC em São Paulo12. 

Fundado nos anos 1960, por um grupo de sócios-fundadores dentre os quais 

Hannah Brandt, Leopoldo Raimo e Ernestina Karman, o núcleo também contou 

com Odetto Guersoni como vice-presidente. A sede do NUGRASP se 

localizava no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, prédio da Fundação Bienal de São 

Paulo no Parque do Ibirapuera13, composto por uma oficina de gravura onde os 

artistas podiam produzir e interagir (BRILL, 2005, p. 113). Dentre os gravadores 

que dele participavam, destacamos os nomes de Aldemir Martins, Ana Luiza 

Belluci, Alex Vallauri, Bernardo Caro, Bethy Giudice, Boris Arrivabene, Carlos 

E. Lacerda, Carlota Adlerová, Clodomiro Lucas, Clóvis Graciano, Dalton Salem 

Assef, Ediria Carneiro, Emanoel Araujo, Hannah Brandt, Hans Grudzinski, Irma 

Newman, Izar do Amaral Berlinck, Leopoldo Raimo, Manoel Martins, Maria del 

Carmen Perez Sola, Maria Vitoria, Mario Gruber, Mary Kuperman, Miriam 

Chiaverini, Moacyr Rocha, Odetto Guersoni, Pedro Seman, Piroska, Maria A. 

de Souza Barros, Zita Viana, Maria Caram, Irene Luftig, Cezira Nusdeu, Irene 

Seidel, Nelson Quaresma, Lívio Abramo, Edith Behring, Isabel Pons, Sonia 

 
11 Fonte: BERLINCK, Izar do Amaral, São Paulo, 28 de março de 1972. In: Catálogo da Exposição Paulo Menten 

– Gravuras – 75 anos, 2002. Acervo Pessoal da Autora. 

12 Fonte: TAVARES Miranda. Jornal Folha de São Paulo, 07 de dezembro de 1970, p.12.; NUGRASP Hoje. 

Jornal Folha de São Paulo, 10 de dezembro de 1970, p.31.; EXPOSIÇÃO Didática. Jornal Folha de São Paulo, 14 

de dezembro de 1970, p.13. Acervo Digitalizado do Site do Jornal Folha de São Paulo. 

13 Fonte: MENTEN, Paulo. Paulo Menten: Uma Breve Biografia. S/D. Acervo do Atelier de Gravura Paulo Menten. 
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Castro, Tarsila do Amaral, Claudio Tozzi e Ilse Leal Ferreira, além do próprio 

Paulo Menten14. 

Além da organização de exposições de gravura e de seu papel como um centro 

de sociabilidade e de produção para os gravadores, entre os anos 1960 e 

1970, o NUGRASP também teve um papel importante no ensino e na 

disseminação da arte da gravura onde: “Jovens artistas aprendiam as técnicas 

no convívio com os mais experientes. O Nugrasp teve grande importância para 

o aprendizado da gravura, sendo também responsável pela formação de clubes 

de gravura posteriores.” (BRILL, 2005, p. 113). Como o próprio atelier de Paulo 

Menten: 

O Núcleo de Gravadores de São Paulo (NUGRASP) estava morrendo, e 

me chamaram para dar umas aulas lá. Quinze dias depois se espalhou a 

notícia de que tinha um gravador que ensinava bem. Dei aulas para 

Analice Francisquetti, Sergio Fingerman, Laurita Sales, muitos alunos. 

Teve gente que não se tornou gravador, mas se tornou diretor de museu, 

professor ou colecionador. O Núcleo deu uma levantada, mas depois nos 

separamos. Lá virou meu ateliê, que existe desde 1972. Talvez seja o 

ateliê de gravura mais antigo do Brasil.15 

Além de sua atuação como professor alguns documentos também nos indicam 

que Paulo Menten teria desempenhado o papel de impressor para outros 

artistas, como no caso de Volpi: 

Conhecemos bem sua técnica porque trabalhamos com ele alguns meses 

no NUGRASP para aprender sua habilidade manual de entalhar a 

madeira com firmeza. Ele sabe aproveitar as texturas da própria madeira, 

além de criar variadas texturas, por incisão na matriz. Na gravura em 

metal, consegue obter diversificados efeitos inerentes a essa técnica. 

Especializou-se, ainda em serigrafia recortando os filmes com admirável 

facilidade. O que mais admiramos, contudo, neste artista, é a facilidade 

com que imprime qualquer das técnicas, em diversas cores. Tem, 

também, passado para a gravura, desenhos de importantes artistas, entre 

eles os de Volpi. Chamamos a atenção sobre os magníficos convites que 

imprimiu para sua mostra e que são gravuras autenticadas de grande 

beleza e valor.16 

 
14 Fonte: Convite da exposição dos gravadores do NUGRASP, outubro de 1970. Acervo da Coleção de Dossiês 

de Artistas do Arquivo Histórico Wanda Svevo (Arquivo Bienal), Pasta “Paulo Menten”. 

15 Fonte: PEDREIRO, Ranulfo. Entrevista: Paulo Menten. Jornal de Londrina, Caderno Cultura, 27 de outubro de 

2002, p.5C. Acervo da Hemeroteca da Biblioteca Pública Municipal de Londrina, Pasta: “Paulo Menten”. 

16 Fonte: KARMAN, Ernestina. Jornal Folha da Tarde Ilustrada, 04 de novembro de 1977. In: Catálogo da 

Exposição Paulo Menten – Gravuras – 75 anos, 2002. Acervo Pessoal da Autora. 
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Dentro de sua rede nos mundos da gravura em São Paulo também havia 

outros artistas impressores, como Maria del Carmen Perez Sola17 que foi 

impressora de artistas como Tarsila do Amaral, Lívio Abramo, Isabel Pons, 

Aldemir Martins, Clóvis Graciano e Pedro Seman18. 

Em meados de 1972, o NUGRASP mudou de sede. O espaço em que estava 

instalado foi cedido por Berlinck a Menten, que permaneceu no local e instalou 

o Atelier de Gravura Paulo Menten19: “Mudando aquele período em que eu dei 

aula pro NUGRASP, eu fiquei sozinho na Bienal e montei o ateliê, eu já tinha 

adquirido a prensa de litografia, a guilhotina, tava com a minha biblioteca lá.”20. 

Nesta época, o artista buscou equipar seu atelier para produzir litografias ao 

comprar as prensas e as pedras litográficas21, contudo, só conseguiu 

desenvolver esta produção em meados dos anos 1980 já no Paraná. 

Em 1974, Paulo Menten frequenta o Curso de Gravura em Metal ministrado 

pelo Prof. Rudy Pozzatti da Universidade de Indiana (EUA) na Faculdade de 

Artes Plásticas da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) com apoio do 

Museu de Arte Brasileira (MAB)22. Nessa época, o artista também foi designado 

como o coordenador responsável pelo “Atelier Vivo” na exposição “Gravura 

Brasileira”, que aconteceu paralelamente à Bienal Nacional em São Paulo23. 

Esta exposição foi organizada em dois setores: uma exposição didático-

histórica que apresentava o a trajetória histórica da arte da gravura a partir de 

obras do século XVIII até as obras contemporâneas, e o chamado “Atelier Vivo” 

que foi o funcionamento de um atelier de gravura ao longo de toda a exposição 

(NETO, 2014, p. 340). De acordo com José Minerini Neto (2014, p. 341), deste 

atelier participaram vários artistas, tanto na função de gravadores como de 

 
17 Fonte: Site do Atelier de Maria del Carmen Perez Sola. Acesso no dia 03/10/2019 às 22:04. 

18 Além de Marina Caram, Emília Cecarelli, Kong Fang Chen, Aparício Basílio da Silva, Darcy Penteado, Frei 

Pedro Pinheiro, Tomás Ianelli, Heitor Tortolano, Alfredo Mesquita, Vera Pereira e Ilde Maksoud. 

19 Fonte: MENTEN, Paulo. Paulo Menten: Uma Breve Biografia. S/D. Acervo do Atelier de Gravura Paulo Menten. 

20 Fonte: Paulo Menten: Um Encontro com o Mestre da Gravura (72 Anos). VHS, 36min40seg. Acervo do Atelier 

de Gravura Paulo Menten. 

21 Fonte: MENTEN, Paulo. Paulo Menten: Uma Breve Biografia. Segunda Versão. Posterior a 1982. Acervo do 

Atelier de Gravura Paulo Menten. 

22 Fonte: MENTEN, Paulo. Listagem de Cursos Realizados pelo Artista. S/D. Acervo do Atelier de Gravura Paulo 

Menten. 

23 Fonte: MENTEN, Paulo. Paulo Menten: Uma Breve Biografia. Segunda Versão. Posterior a 1982. Acervo do 

Atelier de Gravura Paulo Menten. 
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impressores24, além de equipes.25 Inclusive, os artistas participantes podiam 

vender suas obras na “Banca de Gravura” montada no local (NETO, 2014, p. 

341). 

José Minerini Neto também aponta que a exposição buscou demonstrar todo o 

processo de impressão de gravuras em diversas técnicas. Para ilustrar os 

trabalhos em Calcografia, em específico os em Talho-Doce, foram expostas 

obras de Clóvis Graciano, Mário Gruber e Aldemir Martins. Em Xilogravura, 

obras de Lívio Abramo e Tarsila do Amaral. Em Litografia, obras de Otávio 

Araújo e Flávio Carvalho. Em Serigrafia, com obras de Tomoshigue Kusuno e 

Alfredo Volpi e por fim, em Técnica Mista, obras de Darwin. Caráter didático 

que orientou até mesmo a concepção do catálogo da mostra (NETO, 2014, p. 

342) que se tornou uma das principais referências sobre a história da arte da 

gravura no Brasil (ORSI, 2015). Com isso, a Mostra de Gravura Brasileira foi 

um grande sucesso de público, nas palavras do artista Benê Fonteles: 

Um detalhe de grande importância é o Atelier Vivo de gravura do genial 

Paulo Menten, uma das figuras mais fantásticas que conheci, e que 

deixou ferver dentro do atelier todo um impulso criativo de seus alunos no 

curso que ele mantém há tempos no 3º andar da Bienal. O trabalho de 

Paulo Menten, era um dos mais sérios e esboçava uma qualidade técnica 

indiscutível, baseada numa idéia vinda do cotidiano realista do jornal. De 

um recorte Paulo partiu para desenvolver uma figura que se multiplicava 

em 62 gravuras e adquiriu a multiplicidade para um enfoque mais 

persistente da realidade.26 

Apesar dos resultados, Paulo Menten foi obrigado a deixar o espaço que seu 

atelier ocupava no prédio da Bienal de São Paulo. Com isso, o artista decidiu 

levar seu atelier para São Caetano do Sul (SP) onde trabalharia na Fundação 

 
24 Dentre eles, dentre eles: Antenor Logo, Antonello L’Abatte, Boris Arrivabene, Cacilda Mattos, Carlos H. 

Lacerda, Cezira Carpanezzi, Ediria Carneiro, Fogaça, Hipolito Rocha Jr., Ilze Leal Ferreira, Inneu e Senir 

Chamiso Fernandes, Itajahy Martins, João Carlos, José Geraldo dos Santos, José Guyer Salles, Maria del 

Carmen Perez Sola, Miguel Sevilla Neto, Nelson Bavaresco, Oiram Antonini, Paulo Guedes, Paulo Menten, Paulo 

Sergio Castanheira, Pedro Seman, Plácida de Lima, Rafael Ferreira de Barros Filho, Ricardo Smith, Roberto 

Smith, Romildo Paiva, Rosa Figueiredo de Albuquerque, Saverio Castelano, Stephen Schwartz e Vânia Pereira. 

25 Como a Equipe Rodarte composta por Zé Cordeiro, Milton Presivale, Duilio Galli, Helenos, Silvestre Resende, 

Simone Marie, João Pirai, Oswaldo Pietro, Nilson Schiavinato, Nelson Paica; Equipe Serimatic com Massuo 

Nakakubo, Armando Spinosa, Emilia Okubo, Maria Cândida Landi, Christina, Aurésnede Pires Stephan; Equipe 

do Rio Grande do Sul integrada por Zoravia Bettiol; da Bahia com Edison da Luz, Leonardo Alencar, Gilson T. 

Mattos; Minas Gerais formada por Yara Tupinambá, Conceição Piló, Julio Spindola, Sandra Bianchi, Glaura Neri, 

Silvia Gaia, Silvinha e do Paraná, Daisy Aderne. 

26 Fonte: FONTELES, Benê. Revista Artes e Fatos, Fortaleza, 1974. In: Catálogo da Exposição Paulo Menten – 

Gravuras – 75 anos, 2002. Acervo Pessoal da Autora. 
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das Artes de São Caetano27 e em outros lugares pela cidade onde desfrutou de 

uma boa receptividade: 

Paulo Menten é um dínamo; quantas vezes de resultados imprevisíveis; 

pioneiro na montagem de exposições pedagógicas de gravuras no Brasil; 

personalidade marcante, domina técnicas diversas em todos os campos 

da arte; sobre a arte fala horas seguidas sem demonstrar cansaço; 

ciclope, montando atelieres de gravura para demonstrações dos 

processos criativos e técnicos, desmancha-se em explicações desde para 

escolares primários até adultos e artistas curiosos; professor sui-generis, 

transmite técnica e entusiasmo para criação, com grande facilidade. 

Organiza exposições originais, arrasta público, principalmente estudantes 

e artistas jovens. Se São Caetano do Sul compreender seu talento, a sua 

inteligência, a cidade fará uma revolução dentro do Brasil.28 

E nas palavras do então Diretor da Fundação das Artes de São Caetano do 

Sul, Milton Andrade, a presença dos mundos da gravura na cidade se traduziria 

na própria presença do artista: 

A gravura vem ocupando um lugar de destaque na arte contemporânea. 

Sua linguagem tornou-se acessível a um público maior, não só pela 

multiplicação de originais (e consequente barateamento da obra), mas 

também por ser um veículo de grande potencial plástico. Um potencial 

que se dilata e se atualiza na persistência dos grandes gravadores e na 

plena autenticidade dos principiantes. É com alegria (e uma certa 

surpresa) que começa entre nós o trabalho com a gravura. E como 

trabalho que começa, traz consigo uma grande esperança. Não 

exatamente pelo que já é, mas, principalmente, pelo que poderá tornar-se 

sob a orientação de Paulo Menten.29 

Mas apesar desta receptividade e de ter outras opções, alegando problemas 

pessoais, Paulo Menten muda-se para a cidade de Cornélio Procópio (PR), 

onde se instalou entre 1978 e 1982, deslocando-se em definitivo para o estado 

do Paraná e passando a integrar a partir de então as redes de cooperação 

destes novos mundos da arte. 

 

 

 

 

 
27 Fonte: MENTEN, Paulo. Paulo Menten: Uma Breve Biografia. S/D. Acervo do Atelier de Gravura Paulo Menten. 

28 Fonte: FOLHA de São Caetano do Sul, 05 de março de 1977. In: Catálogo da Exposição Paulo Menten – 

Gravuras – 75 anos, 2002. Acervo Pessoal da Autora. 

29 Fonte: ANDRADE, Milton. São Caetano do Sul, 1978. In: Catálogo da Exposição Paulo Menten – 
Gravuras – 75 anos, 2002. Acervo Pessoal da Autora. 
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Introdução 

 

 

 

Até onde o Rio ia e até onde o mar vinha?, nos pergunta o artista Guga Ferraz, 

ao espalhar sal grosso na rua de Santa Luzia, no Rio de Janeiro, em 2010. 

Quem nos responde é o pintor Giovanni Battista Castagneto, com sua pintura 

de 1886 mostrando o mar a bater na murada da igreja de Santa Luzia que se-

gue lá até os dias de hoje. Moldada por meio de uma série de desmontes e 

aterros, a cidade do Rio de Janeiro é uma verdadeira ‘paisagem entrópica’ 

construída pelos braços, mãos e intelecto humanos, uma saga na conquista de 

territórios do mar e da natureza que transformaram sua paisagem física e so-

cial desde pelo menos o século 18, como veremos adiante. Outro artista que 

nos responde em relação à rua do Passeio e ao Saco de São Domingos, na re-

gião do atual bairro de São Cristóvão é Leandro Joaquim, com suas pinturas do 

final do século 18 que retratam a Lagoa do Boqueirão em frente ao Aqueduto 

da Carioca – aterrada para a construção do Passeio Público alguns poucos 

 
1 André Leal é arquiteto e urbanista (FAUUSP, 2012) e curador pesquisador em arte contemporânea. É mestre 

em artes visuais pelo PPGAV-EBA-UFRJ (2015) e doutorando em artes visuais na mesma instituição. E-mail: 

coxaleal@gmail.com.  
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anos depois, como veremos – e a romaria marítima em frente ao antigo Hospi-

tal dos Lázaros – região também aterrada sucessivamente para o saneamento 

dos bairros de Rio Comprido, Tijuca, Estácio, São Cristóvão e a criação da Ci-

dade Nova. 

O trabalho de Guga Ferraz revela algumas das contradições dos processos de 

transformação urbana pelos quais o Rio de Janeiro passou em sua história e 

que hoje já estão esquecidos pela população. O desmonte do morro do Cas-

telo, área da primeira ocupação da cidade, é revelado em outra obra emblemá-

tica do artista, Até onde o morro vinha, até onde o Rio ia, de 2014. Segundo 

ele, o trabalho fala 

dessa coisa de transformar a natureza e de transportar pessoas e a po-

breza de um lado para outro, falo da remoção de gente. Acho bem vio-

lento o fato de o morro não estar aqui. Esse é só um dos absurdos que 

aconteceram no Rio em prol desse desenvolvimentismo. (FERRAZ, 2014) 

Mas voltemos então para os primórdios dessa paisagem que segue em trans-

formação por meio de intervenções do poder público sempre em comum 

acordo com os interesses econômicos do capital internacional, como veremos. 

 

Fig. 1 - Guga Ferraz, Até onde o mar vinha até onde o Rio ia, 2010. 

intervenção urbana 

(Fonte: FERRAZ, 2014) 
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Primórdios da ocupação carioca 

Quando a Família Real Portuguesa chegou ao Brasil, em 1808, fugindo das tro-

pas de Napoleão que invadiram a sede do Reino, o Rio de Janeiro era um pe-

queno vilarejo com cerca de 60 mil habitantes, dos quais quase a metade era 

de escravizados. A chegada de 15 mil portugueses, muitos deles ligados à 

corte, causou imenso impacto em uma cidade com quase nenhuma infraestru-

tura. Segundo Oliveira Lima (apud NAVES, 2011, p. 72) “a limpeza da cidade 

estava toda confiada aos urubus”, muitas vezes corpos de escravizados mortos 

apodreciam nas ruas e “durante os temporais, a sujeira rola morro abaixo, sem 

ter por onde escoar. Pelas ruas muitas vezes ‘corre um canal de águas servi-

das’” (OLIVEIRA LIMA apud NAVES, 211, p. 74). Continuando com a descrição 

da situação de higiene do Rio de Janeiro no começo do século 19, Naves cita o 

inglês John Luccock, que por aqui viveu entre 1808 e 1818, que afirma que a 

cidade era considerada por muitos visitantes como “o mais imundo ajuntamento 

de seres humanos debaixo do céu” (OLIVEIRA LIMA apud NAVES, 211, p. 74). 

Jaime Larry Benchimol (1992, p. 35) também fala da existência dos escraviza-

dos chamados de ‘tigres’, que levavam os dejetos de seus senhores em tinas 

na cabeça para serem lançados ao mar. O autor cita o diário do viajante inglês 

Thomas Ewbank, que esteve por aqui no começo do reinado de Dom Pedro II, 

para descrever a situação sanitária da cidade: 

não há aqui esgotos nem fossas – e nem latrinas – ainda quando haja 

amplos pátios e quintais anexos às construções. Em toda parte, usam-se 

cabungos fechados, mesmo nos subúrbios rurais. Levados à cabeça de 

escravos, são esvaziados em certos lugares da baía, todas as noites, de 

tal modo que andar pelas ruas depois de 22 horas não é seguro nem 

agradável. 

Alçada de capital colonial a sede do Império, a cidade teve que ser adaptada a 

sua nova condição e estatuto, sendo aprofundado um processo de ‘saneamento 

ambiental’ que já estava em curso desde os primórdios de sua construção. A 

ocupação da atual região central da cidade começou pelo morro do Castelo, em 

1567, quando a cidade foi para lá transferida de seu sítio inicial aos pés do Pão 

de Açúcar por iniciativa do seu fundador Estácio de Sá. A cidade se desenvolveu 

e começou a se espraiar pelas planícies adjacentes, sendo a atual Praça XV o 

centro nevrálgico da cidade, já que ali era o porto por onde entravam os negros 

escravizados e a mercadoria que abastecia a cidade e a que era exportada pelo 

país. Com o desenvolvimento da mineração no interior ao longo do século 18, o 

porto do Rio de Janeiro ganhou importância e, em 1763, a cidade foi elevada a 

capital da colônia, sendo também a cidade mais populosa da colônia, com cerca 

de 30 mil habitantes (ver BENCHIMOL, 1992, p. 23). 

A mudança de estatuto do Rio de Janeiro impulsionou obras de saneamento 

ambiental – muitas das lagoas que existiam na região já estavam sendo aterra-

das por iniciativas privadas, mas foi o Vice-Rei Luís de Vasconcelos e Sousa 

quem mandou construir o Passeio Público, entre 1779 e 1789, primeiro parque 

público das Américas e parte de grandes transformações da geografia da 
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região. O parque foi projetado por Mestre Valentim e ocupou uma área con-

quistada do mar, adjacente à Lagoa do Boqueirão, que também foi aterrada no 

processo, com a justificativa de que já apresentava águas fétidas e insalubres 

em 1760. Em seus passeios pela cidade do Rio de Janeiro, o escritor Joaquim 

Manuel de Macedo, descreve o processo de construção do Passeio Público e a 

situação da Lagoa do Boqueirão naquele momento: 

é verdade que o boqueirão da Ajuda, cujo seio se compreendia no espaço 

que vai desde a ponta do Calabouço até ao monte de Nossa Senhora da 

Glória, oferecia uma vista magnífica; mas a lagoa que ali se encontrava 

era repugnante: formada pelas águas da chuva que ficavam estagnadas, 

mostrava-se de feio aspecto, às vezes exalava um cheiro desagradável e, 

na opinião de muitos, passava por ser um foco de peste. Chamavam-na 

lagoa do Boqueirão. (MACEDO, 2005, p. 87) 

Para aterrar a lagoa foi utilizada a terra do morro das Mangueiras, um dos pri-

meiros morros a ser desmontado na cidade. Macedo também fala desse pro-

cesso, que não parece ter sido parte de um plano mais geral de ordenamento 

urbano: 

– Mestre [Valentim] – disse-lhe o vice-rei, sorrindo. Já temos onde apro-

veitar a terra do desmoronamento do monte das Mangueiras. É na lagoa 

do Boqueirão, que vamos transformar em um jardim público. Dei a um en-

genheiro as ordens para tratar imediatamente de fazer esgotar essa la-

goa. O jardim fica por sua conta, mestre. (MACEDO, 2005, p. 96) 

A construção do Passeio representou já um primeiro impulso de modernização 

e melhoria da cidade do Rio de Janeiro, que terminava ali de acordo com Jaime 

Larry Benchimol (1992, p. 25). 

De todo modo, no final do século XIX a cidade ainda se concentrava em um pe-

queno quadrilátero conformado pelos Morros do Castelo, de São Bento, da 

Conceição e de Santo Antônio e sua situação sanitária era a que descrevemos 

no começo do texto. É importante destacar também que apenas o morro da 

Conceição e o de São Bento sobrevivem inteiros até hoje, já que os do Castelo 

e de Santo Antônio foram desmontados no século 20, como veremos adiante. 

Pode-se imaginar, portanto, o choque da nobreza portuguesa ao chegar por es-

tas paragens e o desajuste que representou a sua chegada nos dois sentidos: 

tanto para a cidade e a ‘explosão’ populacional, quanto para os portugueses e 

seus corpos habituados com o clima temperado de Lisboa. Como afirma Ben-

chimol (1992, p. 25), “a instalação da corte rompeu o equilíbrio da cidade. Em 

menos de duas décadas, sua população duplicou, alcançando 100.000 habitan-

tes, aproximadamente, em 1822, e 135.000, em 1840”. 

Junto com a corte, porém, uma série de técnicos, intelectuais e artistas vieram 

para o Rio de Janeiro, na famosa Missão Francesa, impulsionando também 

sua transformação urbana. Foi Jean Baptiste Debret quem recebeu a incum-

bência de registrar a vida da corte portuguesa na cidade e os hábitos cotidia-

nos de seus cidadãos em sua Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, publicado 
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entre 1834 e 1839. Também foi Debret quem ajudou a organizar, junto com 

Grandjean de Montigny e Auguste-Marie Taunay, as grandes festividades da 

aclamação de D. João VI, em 1818, inspiradas nas festas neoclássicas organi-

zadas por seu tio Jacques-Louis David, em Paris, durante a Revolução Fran-

cesa. Grandes monumentos foram erigidos no largo do Paço trazendo simbolo-

gias neoclássicas que pouco se ajustavam ao estilo de vida da cidade e muito 

menos à decadente corte portuguesa, refugiada na colônia tropical. 

Rodrigo Naves descreve alguns desses monumentos temporários erigidos para 

a ocasião, como um templo consagrado a Minerva com 17,6 metros de altura e 

63,8 metros de largura, um arco do triunfo com 13,2 metros de altura e 15,4 de 

largura e um obelisco egípcio ao centro da praça. Segundo Naves (2011, p. 

66), “a pompa das festividades [...] não consegue disfarçar o descompasso da 

situação”, já que a simbologia neoclássica, utilizada na França para representar 

os novos ideais iluministas advindos da Revolução Francesa e da derrubada da 

monarquia, estava a serviço de “um personagem senhorial e muito pouco mo-

delar”. Assim, “os símbolos e episódios do passado perdiam todo o poder nor-

mativo que os caracterizava no neoclassicismo”. 

Tal descompasso, poderíamos dizer, expressa muito de nossa constituição en-

quanto nação. A distância entre as condições de vida na cidade do Rio de Ja-

neiro, brevemente descritas acima, e a suntuosidade da decoração das festivi-

dades também representa as contradições de nossos processos de urbaniza-

ção, sempre realizados por meio de ‘maquiagens’ e ‘embelezamentos’ que na 

maioria das vezes não fazem parte de transformações estruturais mais profun-

das, algo que veremos nas grandes reformas urbanas realizadas nos séculos 

XX e XXI. 

Ao longo do século XIX, porém, algumas melhorias urbanas foram sendo realiza-

das. Como nos fala Mauricio de A. Abreu (2013, p. 42), em 1854 muitas das ruas 

da freguesia da Candelária, verdadeiro centro da cidade, foram calçadas com pa-

ralelepípedos. Nesse mesmo ano, por iniciativa de Mauá, foi inaugurada a ilumi-

nação a gás no centro do Rio de Janeiro. E, em 1864, o centro passa a contar 

também com serviço de esgoto, a cargo da companhia inglesa Rio de Janeiro 

City Improvements Company Limited, sendo o Rio uma das primeiras cidades do 

mundo a contar com o serviço. De acordo do Benchimol (1992, p. 73), 

consta que o Rio de Janeiro foi uma das primeiras capitais do mundo a 

contratar uma companhia para instalar o moderno sistema domiciliar de 

esgotos (para uns foi a terceira capital, depois de Londres e Paris; para 

outros, apenas Hamburgo e as maiores cidades da Inglaterra precederam 

nessa iniciativa o Rio de Janeiro). 

Tal fato é algo bastante impressionante para a cidade que tinha como ‘sistema 

de limpeza’ urbana os escravizados, os urubus e as tempestades de verão até 

poucas décadas antes. Ao mesmo tempo, seguiam-se os processos de aterros 

das lagoas e mangues nas regiões centrais da cidade e, na década de 1850, a 

Câmara Municipal aprovou a conclusão da drenagem do Saco de São Diogo, 
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abrindo nova frente de expansão urbana. Se o secamento da Lagoa do Boquei-

rão permitiu a consolidação do caminho em direção à zona sul e a expansão 

urbana em direção à Glória, Catete e posteriormente Botafogo, com a drena-

gem do Saco de São Diogo, surgia a ‘Cidade Nova’. Além disso, as regiões da 

Tijuca, Rio Comprido e Santa Teresa, cercadas de alagados até então, ganha-

ram acesso fácil ao centro e começaram a serem ocupadas rapidamente por 

moradias. Do mesmo modo, o bairro de São Cristóvão tornou-se novo polo de 

moradias das famílias mais abastadas pela proximidade com o Palácio da 

Quinta da Boa Vista, residência da família imperial brasileira, situação que só 

se modificou depois da proclamação da República. 

 

A modernização capitalista do Rio de Janeiro 

A precariedade habitacional carioca, porém, era o grande problema urbano, 

agravado com a abolição da escravidão, e no final do século 19 os cortiços 

eram parte integrante da vida das populações mais pobres e as favelas come-

çaram a se consolidar. Ainda em 1893, com a justificativa de melhoria nas con-

dições sanitárias da população, o prefeito Barata Ribeiro começou o processo 

de erradicação dos cortiços na cidade, começando pelo célebre ‘Cabeça de 

Porco’, o maior da cidade. Para a remoção de seus habitantes foi necessário 

um grande aparato policial, inaugurando o que Abreu (2013, p. 50) afirma como 

“o processo de intervenção direta do Estado sobre a área central da cidade [...] 

e que seria responsável pelo aumento da estratificação social do espaço cari-

oca”, processo que segue até os dias de hoje como o ‘Porto Maravilha’ deixa 

claro. Logo em seguida, viria a gestão de Francisco Pereira Passos, que parti-

cipara da elaboração da Comissão de Melhoramentos da Cidade do Rio de Ja-

neiro de 1875, cujo plano nunca foi implementado, e que seria conhecida pela 

grande transformação urbana da cidade. Segundo Abreu (2013, p. 60), “era im-

perativo agilizar todo o processo de importação/exportação de mercadorias, 

que ainda apresentava características coloniais devido à ausência de um mo-

derno porto”. Do mesmo modo, “era preciso acabar com a noção de que o Rio 

era sinônimo de febre amarela e de condições anti-higiênicas, e transformá-lo 

num verdadeiro símbolo do ‘novo Brasil’”. 

As principais frentes de atuação de Pereira Passos, portanto, foram na erradi-

cação dos cortiços, no alargamento de ruas e seu calçamento com asfalto e na 

construção do novo porto, com a abertura das avenidas Francisco Bicalho e 

Rodrigues Alves que lhe davam acesso, ambas sobre aterros. Estas obras na 

realidade foram realizadas pelo Governo Federal em consonância com as pro-

postas de Passos. A mais importante e simbólica obra de sua gestão foi certa-

mente a abertura da Avenida Central, atual Rio Branco, em meio à malha ur-

bana colonial, um verdadeiro rasgo na trama urbana que criou um corredor de 

modernas edificações públicas e privadas, dando ares franceses à capital bra-

sileira, compondo uma verdadeira imagem internacional para a antiga cidade 

provinciana e também riscando do mapa diversos cortiços e outras construções 
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coloniais que não faziam parte da imagem que se queria erigir. Quem nos dá a 

ver essa ambiência que se queria construir no centro do Rio de Janeiro é Eli-

seu Visconti, com sua pintura Avenida Central em tons impressionistas à moda 

francesa [fig. 7]. Outro fator importante das obras do período foi a melhoria do 

acesso à zona sul do Rio, com a construção da Avenida Beira Mar, ligando a 

antiga praia de Santa Luzia a Botafogo. A avenida tinha 33 metros de largura e 

5,2 quilômetros de extensão e grande parte dela foi construída em áreas con-

quistadas do mar (ABREU, 2013, p. 61). Segundo Noronha Santos (apud 

ABREU, 2013, p. 63), o Rio de Janeiro 

ia perdendo pouco a pouco, o aspecto pitoresco e inconfundível de 

grande villa portuguesa. Modificara a feia e pesada edificação colonial e 

banira archaicas usanças commerciaes. Abandonara para sempre a indu-

mentária desataviada, como que num gesto de repulsa de senhora de alta 

distincção. Queria ser nova e bonita, com automóveis a aguçarem-lhe a 

ânsia de vida farta e confortável. 

Ainda segundo Abreu, as reformas do período Passos demonstram as reorga-

nizações espaciais que os diferentes momentos de organização produtiva de-

mandam, exigindo a eliminação das antigas e contraditórias formas urbanas. 

Do mesmo modo, a eliminação dos cortiços não foi acompanhada de um pro-

grama habitacional de amplo alcance para as classes trabalhadoras. Apesar de 

um decreto de 1905 permitir o aproveitamento das sobras de terrenos desapro-

priados na abertura da avenida Salvador de Sá para a construção de moradias 

populares, apenas 120 unidades foram construídas. Assim, novamente com 

Abreu (2013, p. 66), isso é exemplo de como “as contradições do espaço, ao 

serem resolvidas, muitas vezes geram novas contradições para o momento de 

organização social que surge”. Resultado das grandes remoções populacionais 

de Passos foi o surgimento das favelas na região central da cidade, nos morros 

da Providência, São Carlos, Santo Antônio e outros), já que esta era a única 

opção habitacional acessível para as classes populares. Foi também Visconti 

um dos primeiros artistas a representarem a ‘favela’, em pintura de 1890, ou 

seja, logo quando o termo emergia no vocabulário da época como nos diz Ra-

fael Cardoso.2 

As cidades não param de serem transformadas, porém alguns momentos e 

agentes levam essas transformações ao extremo da rapidez e visibilidade, tal 

como foi com Passos e mais recentemente com Eduardo Paes. Raphael 

 
2 Segundo Cardoso (2015, p. 25) esse quadro é “possivelmente um dos registros mais antigos da 

comunidade que ali surgia [no morro da Providência], a uma caminhada de menos de 1 quilômetro 

do antigo mercado de escravos da rua do Valongo”. O morro da Providência foi o primeiro núcleo 

habitacional popular a receber o nome de ‘favela’, provavelmente devido a uma planta de mesmo 

nome existente em Canudos, já que a consolidação das moradias no morro se deu quando do re-

torno dos soldados que lá haviam combatido o grupo de Antônio Conselheiro. De acordo com Car-

doso (2015, p. 25), a data de 1897, quando os soldados retornaram de Canudos, simboliza a fun-

dação da primeira favela do Brasil. 
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Franco, em exposição no espaço Saracvra em 2017, nos apresentou uma 

grande fotomontagem na qual expõe simbolicamente um pouco desse arco 

temporal que vai dos tempos em que o Valongo era o cais por onde entravam 

os africanos escravizados até os dias de hoje, quando foi redescoberto, pas-

sando pelo aterro do período Passos que criou o novo porto do Rio. O espaço 

Saracvra ficava na rua Sacadura Cabral, antiga orla da cidade na Gamboa 

onde alinham-se antigas casas que remontam ao período colonial – apesar de 

muitas delas já terem sido substituídas posteriormente. Nas quadras que vão 

em direção ao porto, a ocupação é claramente posterior, algo que também o 

traçado urbano deixa claro, como podemos ver na foto aérea da região. Assim, 

o artista ilustra simbolicamente o contraste entre as duas ocupações e também 

traz à tona a violência do processo de transformação da região nos dias de 

hoje. O vermelho que se sobrepõe às fachadas modernas ressalta simbolica-

mente tal contraste e violência, como se o sangue dos escravizados, operários 

e habitantes mais pobres da região fosse o preço a ser pago pelas sucessivas 

‘modernizações’ da área. 

 

Fig. 2 - Raphael Franco, Praia da Vala, 2017. 

colagem fotográfica 

(Fonte: acervo do artista) 

 

Mas a grande ‘renovação’ do centro do Rio de Janeiro não estaria completa até 

a década de 1950, quando veio abaixo o morro de Santo Antônio. Algumas dé-

cadas antes, porém, foi desmontado o morro do Castelo, dentro dos preparati-

vos da comemoração dos cem anos de independência do Brasil. Sempre na ló-

gica da aliança entre o poder público e a especulação imobiliária/reprodução do 

capital, o prefeito Carlos Sampaio (apud ABREU, 2013, p. 76) deixa claro seus 

objetivos com a derrubada do morro do Castelo no período: 

Tenho por lemma em administração pública que as nações novas devem 

sempre procurar capital para bem empregá-lo em obras reproductivas; e 

convicto, sem a mínima dúvida, de que se tratava de uma iniciativa dessa 

natureza e urgente para o desenvolvimento da nossa City, isto é, do cora-

ção da cidade que se achava asfixiado entre o mar e um morro tão fácil 

de derrubar, sob o ponto de vista technico... 
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O prefeito vai além e expõe ainda mais seu pensamento em relação à remoção 

do morro e das populações pobres que ali habitavam e também no bairro popu-

lar adjacente da Misericórdia, que se tornou mais visível – e “esteticamente” in-

desejável – com o desmonte do morro do Castelo. Carlos Sampaio o designou 

para ser o local onde seriam instalados os pavilhões da Exposição Internacio-

nal do 1o Centenário da Independência do Brasil. 

Certo de que, nessa época, estaria o serviço de desmonte do Castelo, 

aterro e construção da muralha em sua pujança de execução, e sentindo, 

por outro lado, a necessidade de fazer desaparecer, pelo menos em 

parte, um dos mais infectos bairros do centro de nossa capital... não hesi-

tei em sugerir que fosse escolhido o bairro da Misericórdia, junto à ponta 

do Calabouço, para local desse certamen. (apud ABREU, 2013, p. 77) 

Um ponto importante a ser observado é que a região do Castelo – a Esplanada 

do Castelo aberta com o desmonte do morro – até os dias de hoje não foi com-

pletamente ocupada. Grandes edifícios públicos, como os Ministérios da Fa-

zenda, do Trabalho e da Educação e Saúde, foram construídos na região nas 

décadas de 1930 e 1940, mas a região da Misericórdia até hoje se caracteriza 

por uma série de lotes fragmentados e não ocupados, ou então a serviço da 

especulação imobiliária (ver SEGRE, p. 2013). Vemos, portanto, como as justi-

ficativas da remoção das populações mais pobres do centro é usada apenas 

para livrar as regiões centrais e ‘nobres’ dessas populações indesejadas, cri-

ando espaços vazios e assépticos no processo. 

Podemos considerar também a comemoração do 1o Centenário da Indepen-

dência como o primeiro dos grandes eventos na cidade do Rio de Janeiro a se-

rem usados como justificativa para a remoção de populações pobres de áreas 

consideradas nobres pelo mercado imobiliário em conluio com o poder público. 

A segunda série desses eventos seria, evidentemente, as obras realizadas nos 

últimos anos por Eduardo Paes para receber a Copa do Mundo de 2014 e os 

Jogos Olímpicos de 2016, das quais falaremos brevemente mais adiante. Ainda 

é preciso passarmos pelas duas últimas grandes transformações do centro do 

Rio de Janeiro nas décadas de 1940 e 1950: a construção da avenida Presi-

dente Vargas e o desmonte do Morro de Santo Antônio e a construção do 

Aterro do Flamengo com o material extraído dali. 

É o trabalho de Guga Ferraz que traz à tona a memória dessa ‘violência’ ur-

bana, de apagar o passado colonial e remover grandes contingentes populacio-

nais de maneira arbitrária e sem lhes prover assistência habitacional adequada, 

algo que se repetiu nas últimas grandes obras de Paes. O artista (FERRAZ, 

2014), ao descrever sua obra sobre o morro do Castelo comentada rapida-

mente no início do texto, afirma que 

esse espaço que a gente está aqui, no Palácio Capanema, é onde seria 

[sic] ‘os subterrâneos do morro do Castelo’, pra citar Lima Barreto. Na ver-

dade, é como se a gente estivesse dentro do corpo do morro. [...] O morro 

ia até o sétimo andar ali, até a igreja Santa Luzia lá, até a praça XV pro 
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outro lado… [...] Foi um jeito de afastar o pobre do rico, não tem outro 

jeito de falar isso. Era a vontade dos ricos de valorizarem um lugar, abrir 

nova circulação para o poder. Aqui era uma parada da mistura carioca, 

das lavadeiras, dos curandeiros. Desde lá, isso tem a ver com o processo 

de gentrificação. Imagina, derrubar um morro com a história de construir a 

Paris tropical? [...] À base de picareta, paulada, na mão, cavando, entre 

1919 e 1922, fizeram uma cirurgia na cidade para fazer uma esplanada. É 

a mesma coisa que você demolir uma coisa para fazer a Copa, é a 

mesma relação. 
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Fig. 3 - Guga Ferraz, Até onde o morro vinha até onde o Rio ia, 2014. 

instalação 

(Fonte: FERRAZ, 2014) 

 

Novamente é um pintor do século 19, Vítor Meirelles, quem nos dá a ver como 

era o morro do Castelo antes de ser desmontado, em pintura de 1885. 

A avenida Presidente Vargas foi um dos pontos do Plano Agache implementa-

dos pelas administrações subsequentes, pelo prefeito Henrique Dodsworth. No-

vamente, foi uma oportunidade para a remoção das populações pobres da re-

gião central, já que 525 prédios foram demolidos “durante os três anos de 

construção da avenida, que foi inaugurada por Vargas em 7/9/1944”, como nos 

diz Abreu (2013, p. 114). No caminho foi demolida também a Igreja de São Pe-

dro dos Clérigos, construção barroca bastante singular de 1733, além de diver-

sas outras construções coloniais em novo ‘desafogo’ das ruelas coloniais do 

centro do Rio e mais um passo no apagamento das memórias nacionais. 

A avenida Presidente Vargas também é mais uma etapa na melhoria da circu-

lação do centro da então capital nacional, já que serve de continuação (perpen-

dicular) à avenida Rio Branco e se encontra com o canal do Mangue, que dava 

acesso ao porto. Ou seja, mais uma vez o poder público está a serviço do capi-

tal privado, algo que fica mais evidente ainda na maneira como os lotes criados 

com a construção da avenida foram utilizados para saldar os empréstimos con-

traídos em sua construção, como nos indica novamente Abreu (2013, p. 114). 

Em 1978, Hélio Oiticica iria realizar seu Delirium Ambulatorium pela avenida, 

novamente em obras para receber o metrô sob ela, e extrair desse cenário pe-

dras que narram essa história, além de participar de seu projeto de “poetizar do 

urbano”, para assim enriquecer “AS RUAS E AS BOBAGENS DO NOSSO 

DAYDREAM DIÁRIO” (OITICICA, 1978, p. 3). 

Chegamos enfim ao último grande desmonte da região central do Rio de Ja-

neiro e da abertura de lotes à especulação imobiliária e da circulação dos auto-

móveis particulares. Na década de 1950 a avenida Beira Mar, construída por 

Pereira Passos já não dava vazão ao tráfego crescente de automóveis, tendo 

se tornado uma via importante de acesso a uma zona sul cada vez mais ocu-

pada pelas populações de alta renda da cidade. Assim, na administração Dulcí-

dio Cardoso (1952-1954) foi iniciada a demolição do morro de Santo Antônio – 

o último enclave de favelas no ‘micro-centro’ da cidade – levando a um duplo 

processo: “a criação de terrenos valorizadíssimos em plena área central” e o 

fornecimento da “‘matéria-prima’ necessária à construção de um grande aterro 

que, acompanhando o traçado da antiga Avenida Beira Mar, serviria de base à 

construção de vias expressas ligando o Centro a Copacabana” (ABREU, 2013, 

p. 131). Outro ‘grande evento’ impulsionou o desmonte do morro de Santo An-

tônio e a construção do Aterro do Flamengo já na gestão seguinte, de Alim Pe-

dro (1955-1956), a realização do XXXVI Congresso Eucarístico Internacional 

na cidade, a ser realizado na antiga enseada da Glória. Também podemos ver 



 
André Leal, A entropia da paisagem urbana do Rio de Janeiro 

 

 

 

 3
2
6
 

o morro de Santo Antônio antes de ter suas favelas em pintura do francês, 

vindo com a Missão Francesa, Nicolas-Antoine Taunay, de 1816. 

 

 

 

Fig. 4 – Hélio Oiticica, Delirium Ambulatorium, 1978. 

fotografia 

(Fonte: Programa Hélio Otiicica) 

 

 

De todo modo, o Aterro foi concluído com projeto de Affonso Eduardo Reidy e 

paisagismo de Roberto Burle Marx, no que podemos considerar como a maior 

obra de land art do mundo por seu desenho sinuoso que enquadra aquela 
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região da cidade quando visto do alto. Mas voltando à região do morro de 

Santo Antônio, também é emblemático o fato de que seu desmonte abriu um 

espaço no centro da cidade que até os dias de hoje não foi completamente 

ocupado, tendo recebido novas torres envidraçadas nos últimos anos. O par-

que do Flamengo só seria terminado na gestão de Carlos Lacerda, marcada 

pela construção de diversos elevados e viadutos que visavam à adequação do 

“espaço urbano às necessidades do automóvel e, por conseguinte, das classes 

de maior poder aquisitivo” (ABREU, 2013, p. 133). O Aterro, porém, se tornou 

importante espaço público da cidade desde sua inauguração, e as artes plásti-

cas não ficaram para trás, utilizando-se dele como ‘extensão natural’ do MAM, 

também projetado por Reidy e inaugurado no final da década de 1960 (ver GO-

GAN, 2017). 

O último grande ciclo de reformas urbanas cariocas deve ser referenciado, já 

que também teve enorme impacto paisagístico e social e transformou a região 

portuária do Rio de Janeiro. O chamado Porto Maravilha foi parte de duas fren-

tes de abertura da cidade à especulação imobiliária pela gestão Eduardo Paes: 

a zona portuária e a Barra da Tijuca. A Vila Autódromo, junto ao Parque Olím-

pico, foi despejada de maneira violenta e arbitrária pela gestão Paes e pode ser 

considerada o símile do bairro da Misericórdia quando do desmonte do morro 

do Castelo. Como pudemos ver, os governantes do Rio de Janeiro se utiliza-

ram desde os tempos da República Velha de grandes eventos para ‘embelezar’ 

pontos nobres da cidade e remover deles as populações mais pobres, que não 

fazem parte dessa paisagem, muito pelo contrário: são parte de uma paisagem 

que deve ser ocultada em favor da imagem de uma cidade moderna e inserida 

nos circuitos do grande capital internacional. E artistas visuais seguem empe-

nhados em registrar e revirar essas memórias em suas produções. 
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Introdução 

"A paisagem do norte é um quadro", comenta Richard Burton diante do corpu-

lento relevo mineiro, encontrado durante sua excursão pela província geológica 

do Quadrilátero Ferrífero (2001, p. 226). De fato, as grandes massas de itacolo-

mito e itabirito contempladas pelo viajante inglês – características fundantes da 

geografia física do centro de Minas Gerais – dificilmente passam despercebi-

das por alguém que se desloca pela região. O fascinante emaranhado topográ-

fico, além de concentrar boa parte das raízes identitárias do povo mineiro, 

guarda organizações plurais de vida. 

Em algum lugar remoto de Minas, "entre morro e morro", mora o menino Migui-

lim, personagem do romance homônimo de Guimarães Rosa, com seus pais e 

irmãos (ROSA, 1984, p. 13). A roça é tão distante de tudo, que parece perdida 

na dimensão espaço–tempo. Daí vem a angústia da mãe, que vive desolada, 

como se estivesse aprisionada pelas formas de relevo ao seu redor, em uma 

realidade insuportável. Apontando o dedo para um morro, ela lamenta: "estou 

sempre pensando que lá detrás dele acontecem outras coisas, que o morro 

está sempre tapando de mim, e que eu nunca hei de poder ver..." (ROSA, 

1984, p. 14). 

 
1 José Márcio de Oliveira Lara é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal 

de Minas Gerais, sob orientação do Professor Doutor Stéphane Huchet. E-mail: larajosemarcio@gmail.com.  
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Com efeito, essa aflição diante da incapacidade de apreensão completa do es-

paço é abordada por teóricos da paisagem como um problema filosófico, cuja 

instauração é atribuída a Petrarca, que escala o Monte Ventoux, em 1336. A 

empreitada do poeta italiano, que termina em uma indagação moral bastante 

delicada, é motivada, a princípio, pelo simples desejo de "contemplação do 

mundo exterior" (SCHAMA, 1996, p. 442). Segundo Besse, subir uma monta-

nha para se ter uma visão mais ampliada do ambiente justifica a modernidade 

de Petrarca, considerado o primeiro a ter uma "experiência paisagística", que 

nasce precisamente dessa "contemplação desinteressada" da natureza (2014, 

p. 1). 

A curiosidade espacial parece mesmo um sentimento intrínseco ao ser humano 

ocidental, que, ao longo da história, dedica todo um empenho em explorar a 

Terra. Para Besse, o avanço que a cartografia atinge no século XVI funda uma 

noção de "paisagem do mundo", crucial para o desenvolvimento desse ímpeto 

desbravador (2014, p. 23). A partir do momento em que a imagem do globo, 

disponível em mapas, estimula uma abertura espacial, o sentido regional da 

paisagem é colocado em xeque e uma pergunta referente ao "que está aquém 

e além do horizonte" se torna chave para as ações humanas no mundo 

(BESSE, 2014, p. 23). 

 

A diversidade oculta na paisagem 

No Quadrilátero Ferrífero, a topografia acidentada obstrui um maior alcance do 

olhar humano, dificultando a prática de contemplar a magnitude do espaço. O 

percurso rodoviário inicial de Belo Horizonte a Brumadinho, pela Av. Amazonas 

e BR-381, é caracterizado pela presença asfixiante de pavimentação, indústrias 

e construções em geral. Demora até que a visão atinja maiores amplidões e 

encontre um panorama montanhoso, tipicamente mineiro. Neste ponto, a Serra 

Três Irmãos finalmente aparece, mas como um desenho distante no horizonte, 

com seus três picos cobertos de verde. A imaginação de um observador mais 

curioso logo se ocupa de perguntar o que ela esconde. 

Muito se sabe sobre alguns pontos de referência localizados do outro lado, 

como o centro de Brumadinho, as mineradoras e o Instituto Inhotim. É difícil 

imaginar, no entanto, que formas de vida muito divergentes em relação à dinâ-

mica do lado de cá se organizam atrás daquelas montanhas. É o caso dos 

acampamentos Pátria Livre e Zequinha, ambos filiados ao Movimento Sem 

Terra (MST), instalados em São Joaquim de Bicas, dentro da região metropoli-

tana de Belo Horizonte. Na terra ocupada, outrora improdutiva, famílias sobre-

vivem da agricultura comunitária, plantando cana-de-açúcar, mandioca, hortali-

ças e leguminosas; tudo sem agrotóxico.  

Durante uma visita rápida, é possível verificar que trabalhadores, trabalhado-

ras, jovens e crianças levam uma vida austera, focada na terra, na educação e 
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na luta. As moradias são simples e os bens materiais se restringem às necessi-

dades reais de trabalho, sobrevivência e comunicação. Fora a proximidade 

com a natureza, essas particularidades criam um abismo imaginário profundo 

entre os dois acampamentos e a capital, há apenas 50 km dali, como dois uni-

versos que não se conectam. Além da diferença entre os sistemas de produ-

ção, há um fator ideológico em ação nesse afastamento: enquanto a cidade 

grande se abre para o sistema capitalista internacional, Pátria Livre e Zequinha 

defendem a soberania brasileira sobre o seu território e a fartura que resta de 

sua natureza. Juridicamente, de acordo com informações do site do MST, o 

processo de reintegração de posse da terra ocupada se encontra suspenso. 

Em contrapartida, a propriedade do terreno é reivindicada pelas mineradoras 

MMX e Comisa, que exercem pressão para que as famílias sejam retiradas 

dele à força, segundo o militante sem-terra Sílvio Netto. 

No meio da estrada que liga Pátria Livre a Zequinha, outra organização impro-

vável é foco de resistência em pleno epicentro da exploração mineral do Brasil: 

a Aldeia Naô Xohã, que abriga aproximadamente 80 indígenas da etnia Pataxó 

Hãhãhãe. Trata-se de um braço de um coletivo maior, situado no sul da Bahia, 

cujo estabelecimento em São Joaquim de Bicas coincide e se articula com o 

dos acampamentos vizinhos, entre 2017 e 2018. As famílias também dispõem 

apenas do essencial para a sobrevivência e a prática de rituais, seriamente 

mantidos ali. Elas contam com a pesca, o plantio, a comercialização de artesa-

nato e as eventuais doações de mantimentos. 

Conforme a mitologia Pataxó, difundida em Naô Xohã, os primeiros indígenas 

desse clã vêm ao mundo graças à água. O temporal provocado por Txôpay, a 

divindade criadora, abre um grande buraco no chão. Cada pingo de chuva ca-

ído no fundo da abertura, ao tocar a terra e gerar barro, dá forma a um indiví-

duo, que vai à superfície. Ironicamente, em 25 de janeiro de 2019, a aldeia 

perde seu abastecimento substancial de água: o Rio Paraopeba, que corre a 

poucos metros da entrada. Naquele dia, o rejeito de mineração vazado da Bar-

ragem I, na Mina de Feijão, encontra o fluxo do rio, inviabilizando totalmente 

seu aproveitamento. 

De maneira vaga, meios de comunicação do estado noticiam o drama 

Hãhãhãe, cuja voz dificilmente acha lugar na mídia. As matérias dão destaque 

ao suposto maior impacto sentido na aldeia: a morte dos peixes do Paraopeba, 

que consistem na base da alimentação. No entanto, durante uma visita ao lu-

gar, o jovem Tehé, uma espécie de vice liderança de Naô Xohã, lamenta a po-

luição do rio não só como fonte de pesca e banho, mas como entidade simbó-

lica. No dia-a-dia do coletivo, a água não só garante o funcionamento objetivo 

do corpo, como é fundamental para a manutenção da existência espiritual Pa-

taxó, cuja concepção do mundo é indissociável dessa substância. Tehé la-

menta a impossibilidade de cumprir plenamente as cerimônias tradicionais, es-

pecialmente a do batismo dos recém nascidos, antes abençoados pelas águas 

limpas do Rio Paraopeba. 
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"O nosso rio está morto", anuncia Hayó, o cacique dos Hãhãhãe, em entrevista 

concedida ao portal de notícias G1. De acordo com Ailton Krenak, militante so-

cioambiental, a personificação da natureza é essência da cosmovisão de povos 

indígenas sul-americanos. Ele conta que no território Krenak, seu local de ori-

gem, no leste de Minas Gerais, a Serra Takrukak é dotada de personalidade 

própria: "De manhã cedo, de lá do terreiro da aldeia, as pessoas olham para 

ela e sabem se o dia vai ser bom ou se é melhor ficar quieto" (2019, p. 18). Isto 

é, todo o planeta é compreendido como organismo vivo, sem que haja distinção 

entre indivíduo e natureza.  

A mercantilização da natureza sinaliza que "a humanidade vai sendo decolada 

desse grande organismo que é a terra" (KRENAK, 2019, p. 21). Esse processo 

é sustentado por uma lógica inversa à da reciprocidade com o meio, exemplifi-

cada pelo diálogo entre a aldeia e a montanha, e acaba incitando as catástro-

fes ambientais deste tempo. Desde 2015, depois do colapso da Barragem de 

Fundão, em Mariana, os Krenak também convivem com uma perda traumática. 

O resíduo tóxico de mineração liberado se mistura às águas do Rio Doce, dei-

xando os indígenas às suas margens "órfãos e acompanhando o rio em coma" 

(KRENAK, 2019, p. 42). 

Como a Serra Takrukak, o rio é expressão de vida: "O Rio Doce, que nós, os 

Krenak, chamamos de Watu, nosso avô, é uma pessoa, não um recurso, como 

dizem os economistas" (KRENAK, 2019, p. 40). Ailton teme que a tendência à 

despersonificação de membros da natureza, "quando tiramos deles os seus 

sentidos", acabe com todos os rios e montanhas do planeta, transformando-os 

em depósitos de escória industrial (2019, p. 49). Toda sua reflexão gira ao re-

dor de uma ideia de humanidade, de como essa noção tem sido construída nos 

últimos milênios por um poderio político e econômico que "suprime a diversi-

dade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos" (KRE-

NAK, 2019, p. 22/23). Contudo, núcleos orgânicos resistem ao domínio de uma 

sociedade cada vez mais homogênea e descolada da terra, bem mais próximos 

do que se pode imaginar. 

 

O destino minerário de Minas Gerais 

O imaginário dos mineiros acompanha os contornos do relevo que os envol-

vem, cujas entranhas se distinguem pela concentração de minerais valiosos no 

mercado internacional. A incidência de ouro, diamante e minério de ferro em 

Minas Gerais atrai, ao longo de séculos, uma exploração estritamente quantita-

tiva da natureza, desde a invasão portuguesa. Por isso, passado, presente e 

futuro da sociedade firmada sobre essa terra estão fatalmente condicionados 

ao seu conteúdo geológico. 

Conforme Burton, a descoberta de metais preciosos no estado, em 1572, muda 

todo o destino de Minas Gerais, cujo território passa a ser percorrido por 
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"intrépidos bandos de exploradores" (2001, p. 150). Entre os meses de junho e 

julho de 1867, o autor realiza uma excursão pelo Quadrilátero Ferrífero, onde 

faz um estudo aprofundado sobre a mineralogia,  as técnicas de mineração e a 

organização social características da região, o que lhe demanda um olhar com-

penetrado para o espaço e suas dinâmicas. Ao se deparar com antigas lavras 

auríferas, as circunstâncias do terreno já lhe causam espanto, qualificando-o 

como "todo furado e esquadrinhado à busca do ouro, com poços, buracos e pe-

dreiras", (BURTON, 2001, p. 172). A poluição fluvial é outro aspecto ambiental 

que chama a atenção do viajante, que encontra o Rio Paraopeba modificado 

pela atividade minerária: suas "águas são vermelhas devido à lavagem do 

ouro; mesmo depois de desaguar no Rio São Francisco, conserva, segundo di-

zem, seu colorido durante uma certa distância" (2001, p. 207). 

No decorrer de sua viagem, Burton também avalia acidentes em áreas de mi-

neração, recorrentes em um período cuja precariedade dos métodos de traba-

lho desfavorecem a segurança. Em 1844, a dificuldade de drenagem do solo 

lamacento e o madeiramento mal ajambrado provocam o desabamento da 

Mina de Cata Branca, na atual Itabirito, tirando a vida de treze trabalhadores 

(BURTON, 2001, p. 231). A visita à Mina Central, em Ouro Preto, produz outro 

relato que joga luz sobre as condições desumanas no ambiente extrativista. O 

autor compara a descida até o fundo, a 77 metros da superfície, à chegada ao 

inferno: "A escuridão, o pálido clarão de luzes, a falta de ar, o cheiro peculiar de 

enxofre e os cantos selvagens" de homens negros escravizados criam uma at-

mosfera densa e agoniante (BURTON, 2001, p. 408). 

Avançando no tempo, Carlos Drummond de Andrade indica a continuidade do 

regime de exploração mineral no estado, que, frente à decadência do ciclo do 

ouro, avança sobre o minério de ferro. Sua obra é referência pontual na discus-

são sobre o envolvimento simbólico e mnemônico que o povo mineiro mantém 

com a paisagem, dispondo uma série de poemas baseados na relação afetiva 

com o Pico do Cauê – marco paisagístico de Itabira, sua cidade natal – e na 

dor causada pelo desaparecimento dessa formação geológica. O poeta é es-

pectador do processo de exaustão completa do antigo ponto de orientação do 

horizonte itabirano, agora  lavrado em "um perfil negativo no fundo terra" (WIS-

NIK, 2018, p. 35). 

As histórias de Itabira e da produção brasileira de minério de ferro são ineren-

tes, na medida em que a cidade é berço da Companhia Vale do Rio Doce. Em 

operação desde 1942, a empresa é encarregada da destruição progressiva da 

montanha, "Britada em milhões de lascas", segundo testemunho literário de 

Drummond, dado no poema A Montanha Pulverizada (2015, p. 565). Domingo 

Gonzalez Cruz, pesquisador da obra em questão, descreve o panorama crítico 

verificado na cidade, na década de 1980, decorrente da mineração: "sulcos 

marcam as ladeiras das montanhas, "pirâmides de ferro e pó" aparecem por to-

dos os lados, e o barulho dos vagões de minério dão a impressão de que carre-

gam as entranhas de Itabira" (1980, p. 17). 



 
José Márcio de Oliveira Lara, Do outro lado da paisagem: a vida no epicentro da mineração  

 

 

 

 3
3
4
 

Hoje em dia, tanto o solo da Itabira de Drummond quanto o dos municípios per-

corridos por Burton seguem à disposição dos interesses minerários. Para se ter 

ideia da potência da máquina mineradora que o revira, a produção de minério 

de ferro no Quadrilátero Ferrífero ultrapassa 160 milhões de toneladas anuais, 

como informa o site do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM). Nos últimos 

quatro anos, os crimes ambientais de Mariana e Brumadinho atestam que o se-

tor continua sendo conduzido de maneira irresponsável, mesmo se benefici-

ando de tantos avanços tecnológicos. O consumo de vidas, o dano ao patrimô-

nio histórico e a exaustão da topografia são sequelas de um projeto ambicioso 

e apático ao desenvolvimento humano. 

 

O outro lado da montanha: a paisagem em estado de emergência 

Uma vez que as feridas se multiplicam pelo espaço, parece inevitável que o 

discurso em torno do problema da mineração não se atualize no contexto da 

criação artística. É o caso do trabalho recente de José Luiz Pederneiras, apre-

sentado em 2019, sob o título O Outro Lado da Montanha, no Centro Cultural 

Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte. Trata-se de uma série de fotografias ali-

nhada ao gênero paisagem, constituída desde 2014, e subdividida em duas se-

ções básicas: uma equivalente ao relevo mineiro e, outra, ao litoral brasileiro.  

A expografia, projetada em parceria com o arquiteto Fernando Maculan e sob 

curadoria de Guilherme Horta, é um mecanismo primordial para que o enunci-

ado do artista se produza com eficácia. Os quadros são dispostos em duplas e 

suspensos por cabos de aço presos ao teto. Cada par combina, frente e verso, 

um registro de montanha com um de mar, respectivamente. A ocupação da ga-

leria se dá de forma que o espectador se depare, inicialmente, com as imagens 

do relevo do estado; já no retorno, ele visualiza as fotografias tomadas na 

costa. A estrutura é alusiva à própria geografia de Minas Gerais, onde a topo-

grafia proeminente esconde a infinitude do oceano. 
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Fig. 1 - José Luiz Pederneiras, O Outro Lado da Montanha, 2019. 

Impressões em fineart 

(Foto: Divulgação/Orlando Bento. Fonte: www.miastenisclube.com.br) 

 

A experiência em O Outro Lado da Montanha, no entanto, não é restrita ao jogo 

poético de uma distinção imaginária entre duas faces do espaço, em que o tí-

tulo do trabalho lança uma pergunta imediata sobre o que as massas geológi-

cas ocultam. Dentro do conjunto de quadros frontais, entre imagens onde a na-

tureza se mostra sublime, contrastam registros de paisagens atacadas pela mi-

neração: terrenos arrasados, taludes recortados em degraus e encostas cober-

tas por telas e canais de drenagem. O conteúdo dessas fotografias desestabi-

liza toda uma ordem sustentada, até então, pelo impressionante domínio téc-

nico de Pederneiras e pela qualidade material das impressões fotográficas, 

como se a plasticidade sedutora das imagens fosse rasgada pelas mesmas 

máquinas que transformam a paisagem. 

Dentre os registros, a Serra do Curral é facilmente identificável pelo espectador 

que a conhece de outros ângulos, através das poucas imagens disponíveis na 

internet. O maciço é marco paisagístico e área verde importante de Belo Hori-

zonte, projetada aos seus pés, no fim da década de 1890, por Aarão Reis. Ape-

sar do silêncio em relação à mineração em suas encostas opostas à cidade, 

ações de recuperação ambiental e extração de minério movimentam essa parte 

escondida da montanha, descaracterizando abruptamente seu aspecto natural. 

A face da serra voltada para a área urbana, razoavelmente preservada, traz 
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beleza e suavidade ao horizonte, mas de maneira dissimulada, visto que suas 

costas conservam cicatrizes de décadas de exploração mineral. 

 

 

Fig. 2 - José Luiz Pederneiras, O Outro Lado da Montanha, 2019. 

Impressão em fineart 

(Fonte: www.revistasagarana.com.br) 

 

Do lado de lá, em um ponto ao Sul, encontra-se a Mina de Águas Claras, hoje 

desativada e em processo de reabilitação ambiental, conduzido pela Vale. Se-

gundo reportagem publicada pelo Jornal Estado de Minas, em agosto de 2018, 

seu ciclo de produtivo dura de 1973 a 2002, deixando pilhas de estéril, uma 

usina inativa e uma cava de aproximadamente 250 metros de profundidade. 

Com a paralisação da perfuração, esse buraco se encontra preenchido por 

água, em forma de lago, e escorado por um grande talude, de onde se vê a vis-

ceralidade geológica documentada por Pederneiras. A imagem, entretanto, é 

mais que um documento, na medida em que passa por uma série de manipula-

ções artísticas, dentre as quais se sobressai um jogo de espelhamento.  

Ao Leste, também do outro lado do maciço, oculta-se mais um cenário de des-

truição: a Mina de Corumi. De acordo com matéria do Jornal O Tempo, de feve-

reiro de 2019, a Empabra explora a região de meados dos anos 1960 até julho 

de 2018, quando tem suas atividades suspensas pela Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Social. Em uma publicação dessa época, o 

Jornal Estado de Minas divulga fotografias do mesmo ponto da serra em 1996, 
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2017 e 2018, comparando mudanças significativas em seu perfil e indicando 

mineração em área tombada. De fato, elas retratam como o solo parece cada 

vez mais instável e propenso a deslizamentos, sinalizando o poder destrutivo e 

o descompromisso socioambiental da máquina mineradora. 

O artista revela, portanto, uma nova topografia, sugerindo-a como sintoma de 

rebaixamento da natureza a um segundo plano neste projeto vigente de huma-

nidade. Diante dessa crise, Pederneiras evoca o mar como lugar de reflexão. 

No caminho de volta projetado em O Outro Lado da Montanha, as imagens 

desse grande corpo de água surgem como não como superfícies de repouso 

depois da tensão gerada na ida, segundo Emmanuelle Grossi. Para ela, o oce-

ano se apresenta como "paisagem-limite" (2019, p. 88), onde flui uma espécie 

de advertência: "a natureza é forte, mas não é ilimitada; precisamos, afinal, cui-

dar dela. O que há atrás das montanhas é a virada da maré que obriga justa-

mente a retornar às montanhas" (GROSSI, 2019, p. 89). 

 

Mineiros: o agenciamento da paisagem e o desenvolvimento da 

vida em desencontro 

Sob uma orientação poética próxima à de O Outro Lado da Montanha, o filme 

Mineiros, da jovem cineasta belo-horizontina Amanda Dias, aborda eventos 

traumáticos inerentes a uma sociedade enraizada em um terreno controlado 

pela indústria extrativista. Sua estreia acontece no dia 16 de dezembro de 

2019, no Cine Humberto Mauro, em Belo Horizonte, durante as sessões de lan-

çamentos de curtas-metragens locais, produzidos nesse ano. Embora a narra-

tiva construída seja solta e não linear, o trabalho tem caráter documental.  

O primeiro minuto do vídeo é dedicado à Serra do Curral, o ponto de partida 

para o desenvolvimento de uma reflexão acerca da presença impactante – às 

vezes fatal – da mineração no cotidiano da população do Quadrilátero Ferrí-

fero. Apontada para o cenário urbano, a câmera aérea cruza a crista do ma-

ciço, expondo uma encosta tomada pela teia de canaletas de drenagem insta-

ladas pela Vale, também fotografada por Pederneiras. Em parceria com a trilha 

sonora, a imagem do novo dorso da serra, similar a um corpo recém operado e 

cheio de cicatrizes, introduz um clima de gravidade sustentado até o final, gra-

ças à sequência de tomadas em outros pontos do mapa, seriamente prejudica-

dos pela exploração de minério de ferro. 

O tom soturno do discurso é efetivado no conjunto de planos dos próximos dois 

minutos, quando takes de sepulturas e áreas mineradas são intercalados. A 

maioria dos túmulos registrados são identificados apenas com números, idênti-

cos àqueles fixados em portas de apartamentos e faixadas de casas. As pou-

cas placas que fornecem dados mais precisos, como nome e datas de nasci-

mento e morte, têm a inscrição "† 25/01/2019" em comum, confirmando a des-

confiança de que o cemitério acolhe despojos mortais de pessoas vitimadas 

pelo rompimento da Barragem I, em Brumadinho. Nesse dia, o rejeito 
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lamacento liberado pelo dique atinge as instalações da Mina do Feijão, coman-

dada pela Vale, e suas imediações, acabando com pelo menos 259 vidas hu-

manas. Autores do livro-reportagem Brumadinho: A Engenharia de Um Crime, 

Lucas Ragazzi e Murilo Rocha ressaltam a "epidemia de tristeza" que se pro-

paga pela região: "Todos têm um parente ou conhecem alguém morto no de-

sastre. Ninguém parece ter escapado ileso do cortejo fúnebre imposto pelos 

milhões de metros cúbicos de lama." (2019, p. 60). 

 

 

Fig. 3 - Amanda Dias, Mineiros, 2019. 

Vídeo, 23:17 

(Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=facBD6e44oM) 

 

Em Mineiros, outras imagens testemunham um variado espectro de efeitos 

dessa ocorrência, dentre as quais se destacam tomadas de dentro de uma 

casa alcançada pela correnteza de rejeito, parcialmente danificada. A disposi-

ção e o estado dos móveis e objetos que a compõem, desorganizados e empo-

eirados, dão pistas de que a residência foi rapidamente evacuada por uma fa-

mília, que até então não volta a ocupar seu lar. Embora sejam identificáveis 

como manufaturas do presente, uma fina camada de pó permanece impreg-

nada sobre eles como resultado da aceleração dos dias, remetendo a uma 

época remota. Neste momento, uma forte sensação de anacronismo é ativada, 

como se o incidente houvesse corrompido a própria noção temporal. O vazio 

da casa abandonada, com suas coisas perdidas no tempo, alimenta um ponto 
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crucial do documentário, que diz respeito à incompatibilidade entre as ambi-

ções da indústria minerária e o desenvolvimento da vida. 

A tragédia de Mariana, provocada em 2015, pela Samarco, também é evocada 

por Amanda Dias, que visita as ruínas do distrito de Bento Rodrigues, com sua 

câmera, quatro anos depois do colapso da Barragem de Fundão. "O desastre, 

considerado do ponto de vista ambiental ainda hoje o maior da história do país 

e um dos maiores do planeta" (RAGAZZI e ROCHA, 2019, p. 43), ganha visibili-

dade, no filme, através de planos com suas construções destruídas, incluindo a 

escola municipal. Em uma das casas atingidas pela lama, inclusive, o número 

"63", aplicado em sua faixada, tem o mesmo material e a mesma fonte em rela-

ção à numeração de um dos túmulos de Brumadinho. Por trás desse detalhe 

sutil, cuja conexão pode ter sido ou não deliberada pela autora, existem dois 

aspectos importantes para a elaboração do propósito discursivo da narrativa. 

 

 

Fig. 4 - Amanda Dias, Mineiros, 2019. 

Vídeo, 23:17 

(Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=facBD6e44oM) 

 

O primeiro concerne à impessoalidade do sepultamento. Dada a conjuntura do 

acontecimento, parece irônico que algumas de suas vítimas fatais sejam dis-

cernidas exclusivamente por meio de números, sob uma condição de anoni-

mato que designa insignificância ao fim daquela vida. É como se a memória re-

lativa à pessoa fosse friamente apagada, em um movimento de redução do 
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falecimento à mera estatística. A tese de Ragazzi e Rocha é defendida, preci-

samente, nesse sentido. O descaso da Vale para com a proteção de seus fun-

cionários e funcionárias é comprovado pelos repórteres através da análise de 

uma série de documentos. Dentre eles, encontra-se um estudo, apresentado e 

debatido formalmente em um painel, promovido pela mineradora, no final de 

2017, apontando o fator de segurança da Barragem I bem abaixo do índice mí-

nimo recomendável pela literatura mundial de geotecnia (RAGAZZI e ROCHA, 

2019, p. 75). Ou seja, desde essa época, o estado de saúde da estrutura e a 

probabilidade real de ruptura já são conhecidos pela companhia. 

O segundo ponto, referente à identidade criada entre as famílias e seus lares, 

adquire maior consistência nos últimos sete minutos do vídeo, quando o per-

curso é encerrado nas adjacências da Mina de Gongo Soco, em Barão de Co-

cais. Em fevereiro de 2019, logo após o revés em Brumadinho, trincas no ta-

lude da cava dessa jazida dão sinais de instabilidade do terreno. A movimenta-

ção da parede coloca a Barragem Sul Superior sob risco iminente, determi-

nando o disparo da sirene de emergência da mineradora. O ruído estridente, 

reproduzido em Mineiros, obriga o esvaziamento imediato dos arredores de 

Gongo Soco: no total, 457 pessoas, segundo matéria do Jornal Hoje em Dia, 

de maio desse ano, deixam suas casas. 

Ao final do documentário, Amanda Dias dá voz a Amarair Paulo de Morais, mo-

rador da comunidade de Socorro, ameaçada pelo perigo vindo da mineração 

vizinha. Com entonação melancólica, reforçada pelo céu nublado ao fundo, o 

homem relata o drama de ser surpreendido pelo chamado urgente de abando-

nar sua residência, largando tudo que tem para trás. Ele lamenta a demora 

pela estabilização do talude, que o mantém afastado, há sete meses, de sua 

casa, seus pertences e sua vida junto ao coletivo. Sua fala revela como o so-

nho de voltar permanece vivo, ainda que embaçado pela ganância corporativa 

sobre aquelas terras, preteridas para a ampliação da zona exploração de miné-

rio de ferro. O depoimento não deixa dúvida sobre a resistência do elo entre as 

pessoas e o lugar, representado pela casa. Há esperança de que centenas de 

lares não sejam sepultados da mesma forma que os corpos de Brumadinho. 

Por último, vale mencionar outra situação contraditória dada no filme; mais es-

pecificamente nos vários registros de paisagens típicas do interior de Minas 

Gerais. Nas cidades e lugarejos, a vida parece pacata, desenvolvendo-se den-

tro dos contornos de encadeamentos de montanhas. É justamente desse hori-

zonte exuberante, no entanto, que os perigos e adversidades avançam em di-

reção a milhares de mineiros, destinados a suportar o fado pesado da minera-

ção. Na imagem final de Mineiros, tomada na Mina de Serrinha, em Brumadi-

nho, um pinheiro solitário firma suas raízes no meio de uma baia de rejeitos 

abandonada. O fato improvável simboliza a luta de Amarair e seus conterrâ-

neos, dos moradores de Pátria Livre, Zequinha e Hãhãhãe, assim como a de 

diversas comunidades situadas no Quadrilátero Ferrífero, que resistem às ma-

zelas deste tempo. 
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Fig. 5 - Amanda Dias, Mineiros, 2019. 

Vídeo, 23:17 

(Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=facBD6e44oM) 
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Introdução 

As relações estabelecidas com a natureza - sobretudo as baseadas no 

pensamento ocidental - estão em crise. Ecologistas no mundo todo discutem 

com frequência as preocupações com o meio-ambiente e os sistemas físicos 

que regem a natureza, enquanto os principais agentes do capitalismo se 

preocupam com os “recursos” naturais. Como afirma o antropólogo Bruno 

Latour, quem imaginaria, nos últimos 20 anos, “que nenhum cientista político 

poderia ignorar o sistema climático da Terra e suas incertezas?” (LATOUR, 

2011, p. 4) Se em um dado momento a sociedade moderna buscou se afastar 

ao máximo da natureza, construindo sistemas complexos para amenizar a 

necessidade de interação direta com o meio ambiente, agora está mais 

envolvida do que nunca com os problemas decorrentes da decisão que foi 

tomada: a de compreender a natureza como mero recurso. Nesse despertar de 

preocupações e questionamentos, algumas atenções têm se voltado para 

outras sociedades em busca de rever a relação primordial com a natureza. Mas 

antes de tudo, uma difícil questão surge: o que é a Natureza?  

Quando falamos de “natureza” convocamos algo ao mesmo tempo concreto e 

abstrato, material e conceitual, físico e metafísico. “Natureza” pode remeter a 
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uma paisagem paradisíaca e tropical, a um lugar intocado e reservado tomado 

por florestas densas. Por fim, ela engloba tanto os elementos que povoam 

essas paisagens quanto as forças invisíveis que as movem, a essência, a 

conotação da eternidade que torna as coisas o que são. A “natureza” é de fato 

uma palavra de muita força, talvez uma das mais complexas e difíceis de se 

definir. “Sua capacidade semântica é impressionante: posso chamar de 

‘natureza’ o ambiente que me rodeia, os impulsos incontroláveis dentro de mim, 

as leis que sustentam a realidade física, tudo o que existe em um sentido 

metafísico, a essência interna das coisas, o Ser, Deus e tudo acima ao mesmo 

tempo”. (MARCON, 2017, p. 99)  

Para justificar o modo como chegamos à separações tão radicais entre ser 

humano e natureza, Bruno Latour explica o desenvolvimento do pensamento 

científico como um centro que separa dois pólos: de um lado o do objeto, e de 

outro, o do sujeito. Neste percurso, a invenção do conceito e espaço do 

laboratório científico reiterou ainda mais esse discurso, uma vez que ali os 

fatos passaram a ser produzidos por meio de uma recriação de eventos da 

natureza. Os cientistas se tornaram as testemunhas da natureza, em um 

movimento em que as vozes se confundiram e a racionalidade se sobrepôs às 

forças naturais. "Quem fala, então: a natureza ou os homens?" (LATOUR, 

2013, p. 34) 

Partindo desse paradoxo engendrado pelo desenvolvimento científico, que 

culminou na crise da razão moderna, artistas passaram a constituir seus 

trabalhos relacionando-se diretamente com o universo da ciência e da biologia 

em busca de apontar reflexões, provocações, contribuições e soluções para 

essas questões. O Pakui Hardware, dupla de artistas lituanos formada por 

Neringa Cerniauskaite e Ugnius Gelguda, explora a relação entre 

materialidade, ciência, tecnologia e economia. Seus trabalhos questionam a 

forma como a tecnologia e a ciência estão moldando a própria realidade física - 

incluindo o corpo humano. Os artistas trabalham com biologia sintética e as 

novas materialidades que têm surgido dessa área. 

A dupla participou da 16ª Bienal de Istanbul, que tematizou a relação tensa 

entre o ser humano e o meio-ambiente se pautando nas imensas ilhas de lixo 

que flutuam nos oceanos. Os artistas foram convidados a trabalhar como 

antropólogos, de alguma forma, explorando a relação entre humanos e não 

humanos, máquinas, e resíduos para pensar as novas formas que surgem 

desse encontro. Na ocasião Pakui Hardware realizou o trabalho 

“Extrakorporal”, esculturas que hibridizam materialidades industriais com 

sementes e tecidos para constituir esculturas quase totêmicas, discutindo a 

relação com a biologia regenerativa. A obra transita pela área da ficção 

científica e especula sobre o futuro dessas criaturas escultóricas evocando as 

energias inexplicáveis do auto-rejuvenescimento, o que aponta para reflexões 

crucias sobre a humanidade moderna e sua luta contra os processos naturais, 

dentre eles a transformação constante, mediada pela passagem do tempo. 
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Obras como estas, desenvolvidas no campo da bioarte, atuam formulando 

questionamentos em relação à conceitos como: orgânico e inorgânico, animado 

e inanimado. “O inorgânico que na nossa cultura ocidental é considerado como 

sem vida, ou seja, inanimado, em outras culturas ao contrário é visto como 

possuidor de vida”. (CARDOSO, 2018, p. 2) Lidando com camadas visíveis da 

ciência, a bioarte penetra também o espectro invisível desta. 

Entretanto, a perspectiva dual e utilitária sobre a natureza corroboradas pela 

ciência e modernidade, embora dominantes, não são as únicas que existem. 

No animismo, a visão de mundo compreende que as entidades não humanas 

possuem espírito, e que as forças espirituais têm poder sobre os assuntos 

humanos, passando pela relação com seres inanimados, objetos e fenômenos 

naturais - esse último regulando um poder sobrenatural e mágico. Para a 

perspectiva animista, parte da cosmovisão de muitas etnias indígenas e de 

algumas religiões como o Xintoísmo, o mundo espiritual está acima do mundo 

material e controla todos os acontecimentos. 

Para os Achuar, comunidade amazônica que vive entre o Equador e o Peru, é 

difícil descrever um lugar para a definição de natureza dentro de sua 

cosmologia. Ao conferirem a maioria dos atributos dos seres humanos aos 

animais e plantas, os Achuar borram limites que separam humano e natureza. 

As florestas mal são tocada por eles, consideradas como um imenso jardim 

"cuidadosamente cultivado por algum espírito”. (DESCOLA, 2014, p.19 et seq.) 

"Aqui a natureza não é um elemento transcendente nem simplesmente um 

objeto que precisa ser socializado. Pelo contrário, é um assunto em um 

relacionamento social. É uma extensão do mundo”. Já os Chewong, uma 

pequena sociedade que vive nas montanhas da Península Malaia, no sudeste 

da Ásia, também não fazem distinção entre humanos e não humanos. Suas 

definições de pertencimento estão pautadas pela lógica da distância física, em 

que tudo o que está próximo (plantas, animais etc) é semelhante, e o que está 

distante, com línguas e costumes diferentes dos deles, é uma misteriosa 

periferia. "O dualismo deles é de natureza concêntrica que diminui as 

descontinuidades próximas de casa, para melhor excluir as que estão além dos 

limites; enquanto o nosso é diametral e faz distinções absolutas”. (DESCOLA, 

2014, p. 24) 

Outra das múltiplas perspectivas sobre o que é “natureza” está contida na 

palavra Shizen 自然, que expressa uma ampla cosmovisão oriental incutida de 

paradigmas que foram se modificando ao longo do tempo, mas que ainda 

residem no interior da cultura japonesa. Na China, onde a palavra surgiu, 

shizen (ou jinen) começou a ser utilizado pelo filósofo Lao Tse Tung tendo seu 

significado, tanto no Confucionismo quanto no Taoismo, associado a “algo não 

produzido por mãos humanas”, ou “aquilo que é como é por si mesmo”, “não 

produzido”. Inicialmente o taoismo negava a ação humana e acreditava apenas 

no poder da força não humana, no que acontece naturalmente. Com o tempo, a 

palavra foi mudando seu significado e ganhou o sentido de “princípio da força 
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própria”, algo que não necessita de intervenção para que mude, não mais 

associado exclusivamente às forças não humanas mas ao próprio sentido da 

naturalidade com a qual as coisas podem acontecer com todos os seres.  

É possível observar, portanto, que a concepção de natureza sempre muda em 

distintos contextos sociais e culturais. Consequentemente, a mudança em seu 

entendimento modifica todas as esferas sociais na qual o termo se estabelece. 

Como resultado, as práticas intelectuais, artísticas, políticas, e econômicas 

modernas secularizaram a natureza como “objeto”, que pode ser apreendido, 

manipulado, possuído e trocado. Muitas vezes, a própria ideia concebida de 

natureza impede que haja o desenvolvimento de uma compreensão mais 

profunda da relação humana com o meio ambiente material e imaterial. Nesse 

sentido, recuperar as complexas e diversas formas que outras culturas têm de 

lidar com a natureza pode ter uma função de libertar de uma única concepção 

restrita, e possibilitar novas soluções para esse relacionamento que tem se 

mostrado tão conturbado. 

Bruno Latour discute o uso do termo cosmopolítica ou política do cosmos, 

empregado por Isabelle Stengers, em busca do equilíbrio entre os termos 

“cosmos”, “que garante que a política nunca será apenas para os benefícios de 

humanos isolados” (LATOUR, 2011, p. 4 et seq.), e “política”, “que assegura 

que o cosmos não é naturalizado e mantido totalmente à parte do que os 

humanos fazem a ele”. O que mais importa aqui é que os seres humanos não 

sejam definidos sem os cosmos, do qual provém a manutenção de sua 

existência, e que a natureza não seja definida sem os humanos, que 

colaboraram com não-humanos. “Falar de cosmopolítica é dizer que o mundo 

tem que ser composto. Ser composto e não ser desvelado, possuído, 

dominado ou abandonado por algum outro mundo”. A composição seria uma 

alternativa à modernização.  

 

Similarly, today, we constantly and more than ever look out for the state of 

the weather, for the fragility of our ecosystems, for the coming of mon-

soons, for the pollution of our air, for the very stability of our soils, for the 

height of our seas, for the quality of our vegetables, for the safety of our 

soft drinks. To be sure, the scale of the territory has expanded, the size of 

our dwellings, the distance between the plot of lands, and our hands and 

our mouths, but it would be a great mistake to believe that we by moving 

from the countryside to the huge metropolis in fact had migrated from a 

land to nowhere. (LATOUR, 2011, p. 4)
  

 

A civilização se surpreende com a crise ecológica, que aparece como 

‘obstáculo escandaloso’ no caminho do desenvolvimento. No entanto, “por que 

nos surpreendemos com o que deveria ser óbvio: nós vivemos na Terra, onde 

mais poderíamos residir?”, questiona Latour. Com o que mais nos 

preocuparíamos se não com o ambiente no qual sempre vivemos? Como seria 
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possível buscar viver a parte disso? O que é possível compreender, mediante 

tanto alarde sobre o impacto da modernização e das tecnologias no ambiente 

natural, é que o que está sob real ameaça não é especificamente a natureza 

física. Sim o pensamento limitado sobre o que é a natureza, que cerceia a 

expressão e a percepção do meio-ambiente pelos seres humanos. O que 

coloca a “natureza” em risco, na sociedade moderna, é a compreensão de que 

seres humanos não são parte dela. Talvez o universo e o cosmos não estejam 

sob verdadeira ameaça, mas sim a humanidade, e especialmente seu 

progresso existencial, cósmico e espiritual. 

Por meio do trabalho do artista japonês Kishio Suga, podemos refletir sobre 

essas relações paradoxais entre humano e matéria. Integrante do grupo de arte 

Mono-ha2, Suga propõe-se a questionar o ato artístico, retirando o ser humano 

do lugar de “criador” e deslocando-o para a posição de “intermediário” dos 

elementos, a fim de realizar trabalhos que permitam à matéria comunicar sua 

existência própria, para além das significações racionais incutidas pela lógica 

humana. Para ele, deixar um tronco em pé ou na diagonal não significa criar o 

tronco, mas apenas evidenciar sua capacidade de estar em pé ou em diagonal, 

evidenciar a capacidade subjetiva das coisas. 

Constituídas pela interação entre elementos naturais e industriais, as obras de 

Suga despertam reflexões sobre o limite que separa ação natural e anti-natural. 

A presença dos elementos naturais parece representar um recurso 

paisagístico, enquanto os objetos industriais representam o pensamento 

humano. Ambos estabelecem uma relação com o espaço e as significações 

inerentes à arquitetura, elementos que Suga jamais ignora na montagem de 

seus trabalhos. Assim, as obras interagem fisicamente com o espaço, mas ao 

mesmo tempo acionam a dimensão informacional e discursiva ali incutidas, 

tanto no espaço quanto nos elementos. Ele comunica relações simultâneas 

entre natureza e cultura, ao remeter ao ambiente natural (por meio da 

paisagem que habita o interior das rochas e madeiras) e ao ambiente 

arquitetônico (por meio da relação atenta ao espaço e à presença de matéria 

industrial típica de processos construtivos). 

 
2 Mono-ha significa "Escola das Coisas", em japonês, e trata-se de um grupo de arte surgido no período pós-

guerra no Japão. Propunham a criação de objetos de arte com materiais simples, enfatizando o relacionamento 

da obra com o espaço circundante e com locais ao ar livre. Seu objetivo era simplesmente reunir 'coisas', na me-

dida do possível, em um estado inalterado, permitindo que os materiais justapostos falassem por si mesmos, de-

safiando as percepções pré-existentes dos materiais e relacionar-se com eles em outro nível. Os principais artis-

tas do grupo foram Nobuo Sekine, Lee Ufan, Katsuro Yoshida, Susumu Koshimizu, Koji Enokura, Kishio Suga, 

Noboru Takayama e Katsuhiko Narita.  
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A obra Left-Behind Situation (Shachi Jōkyō) consiste em um único fio industrial, 

que é esticado em dois níveis, com uma camada acima da outra, preso em 

diversos pontos da parede. Nos pontos de intersecção diagonal e horizontal do 

fio são colocadas pedras e pedaços de madeira em equilíbrio. Enquanto há na 

obra a presença de uma natureza fisicamente elevada, que poderia comunicar 

sua condição existencial, há também uma condição de vulnerabilidade desta 

diante da rigidez do pensamento humano, que se expressa por um fio que não 

cede completamente à presença própria dos materiais e da paisagem que 

estes constituem no mundo. 

Essa relação com os elementos que nos rodeiam define uma realidade. A 

modificação no espaço se constitui também como uma modificação na 

percepção sobre o entorno e, consequentemente, as coisas. Relembrar a 

natureza que está incutida nos elementos artificiais é um modo de despertar o 

olhar para a sensibilidade e vida que há em todas as coisas.  

No entanto, a busca de Kishio Suga por eliminar o caráter humano de seus 

trabalhos aproxima-os, em muitos casos, de uma autoridade própria da razão e 

do pensamento humanos. Mesmo que a matéria seja evidenciada e o gesto 

seja amenizado, a ausência se dá mais claramente no âmbito físico. Além 

disso, em suas obras, os objetos e elementos estão colocados constante e 

inevitavelmente em relação à presença humana, que altera a condição das 

coisas, e volta a se tornar o parâmetro principal de produção de realidade. 

Cindindo a relação entre matéria e elemento por meio de um afastamento difícil 

de transpor, o que expressa a distância subjetiva e filosófica da natureza 

impregnada na sociedade moderna. 

O filósofo Emanuele Coccia problematiza a negligência e o desprezo que a 

filosofia teve em relação às plantas e a natureza como um todo, bem como a 

forma pela qual o pensamento ocidental e civilização relegou à elas um lugar 

domesticado e subjugado. “As plantas são a ferida sempre aberta do 

esnobismo metafísico que define nossa cultura”. (COCCIA, 2018) Do ponto de 

vista do cientista Stefano Mancuso, as plantas são a solução potencial para as 

cisões entre humanos e natureza e para os problemas decorrentes desse 

choque. Mancuso considera que esses organismos devem ser referencias para 

a elaboração do futuro da tecnologia, sociedade e sistemas políticos, 

baseando-se em características como a autonomia energética das plantas, sua 

arquitetura cooperativa e descentralizada. 

As plantas e, mais amplamente, a natureza foi concebida como objeto e foi 

estranhamente apartada de nossa consciência de mundo, gerando um estado 

permanente e crescente de crise. Nesse sentido, as proposições de Mancuso 
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também podem reverter-se em uma forma utilitária da modernidade de se 

aproximar da natureza visando o “progresso”. 

A ação humana operou sobre a paisagem natural alterando-a para produzir 

espaços construídos. O que aconteceria se a operação inversa ocorresse e a 

paisagem natural retornasse ao interior da paisagem construída, se formando a 

partir das relações simbióticas? A simbiose trata da condição dos organismos que 

crescem juntos, indo na contramão de um pensamento que cinde os elementos. 

Assim, evidenciar a ação natural e artificial em conjunto, desde uma perspectiva 

simbiótica, pode se dar como uma espécie de animismo moderno, tendo como 

ponto de partida a vida própria dos elementos, sejam eles naturais ou não. 

O estranhamento cria a potência do pensamento, atuando no campo simbólico, 

desordenando-o, possibilitando estabelecer relações que não visem 

hierarquizar os sistemas, esquadrinhar os mais integrados ou orgânicos; não 

apontem para um utópico apocalipse dos meios urbanos. Ao contrário, 

busquem por novas alternativas, que possibilitem caminhar por um entre-

mundos, em que a ação humana possa ser vivenciada de forma mais 

integrada, harmônica com os meios naturais e, por que não, os artificiais.  
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Um cubo mofado 
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Sinal de podridão, os fungos indicam que fomos negligentes com a nossa co-

mida. Em nossas casas e cozinhas, perto dos nossos alimentos, sua aparição 

denota perigo. São ameaças aos nossos corpos e ao funcionamento dos nos-

sos órgãos. Quando dominada por fungos, a comida transforma-se em lixo e o 

apetite, em nojo. O mofo é a decadência e a degradação. Seu imaginário re-

mete à velhice e ao abandono ao tempo, destino talvez pior do que a morte na 

epistemologia ocidental. O bolor é a ruína do que um dia foi vigoroso e sinal da 

inevitável e temida cronologia avassaladora; o massacre do frescor enérgico da 

juventude, que é tudo o que parece importar para os corpos utilitaristas de si 

mesmos. 

Alguns artistas contemporâneos utilizam bolores – ou seu imaginário de putre-

fação – para indicar a decadência não apenas dos corpos, mas do pensa-

mento. É o caso da artista inglesa Sam Taylor-Wood que rediscute o gênero da 

natureza-morta, que emerge no século XVI e torna-se recorrente na pintura eu-

ropeia. Ao filmar longamente uma mesma cena com motivos de natureza-morta 

(frutas e animais mortos) montada como no estúdio de um artista barroco ou 

renascentista, de iluminação e cores clássicas, Taylor-Wood registra o cresci-

mento dos bolores sobre o alimento, indicando a organicidade real daquela 

construção (Fig. 1). 

 
1 Mônica Coster Ponte é mestranda no Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes, 

pela Universidade Federal Fluminense (PPGCA/UFF), sob orientação do Professor Doutor Ricardo Roclaw 

Basbaum. E-mail: costerponte@gmail.com. 
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Fig. 1 - Sam Taylor Wood, Still life, 2001. File (35 mm.) digitalizado, 3’ 44” (Fonte: STILLNESS: Michael 

Snow/Sam Taylor-Wood. The Museum of Modern Art, Nova York. Disponível em: https://www.moma.org/calen-

dar/exhibitions/93? Acesso em 13 mar. 2020). 

  

Taylor-Wood parece, em Still life, apontar alguns estranhamentos interessantes 

presentes nas pinturas de natureza-morta. Se as telas clássicas congelavam 

na imagem pictórica a vivacidade fugidia dos alimentos, elas também provoca-

vam uma incômoda alusão ao apodrecimento, justamente por ocultá-lo. Se as 

frutas e o vinho são esquisitamente eternos, artificialmente duradouros em um 

cenário obviamente fantasioso, a podridão talvez habite os corpos reais daque-

les que os observam. O gênero natureza-morta tem como objetivo nos transmi-

tir vanitas2, a vacuidade do corpo matérico, propagada pela tradição ocidental. 

E ele expressa, por consequência inerente, o sofrimento inconciliável de se ha-

bitar um corpo físico. Nessa epistemologia, a carne é ambígua. Por um lado, o 

corpo declina, mas por outro, a alma é eterna por ser etérea. Em Still life, a na-

tureza-morta é oferecida como banquete aos fungos. Se não podemos comer 

as frutas que afinal são porções inertes de nós mesmos, os fungos podem 

fazê-lo. Assistimos aceleradamente – talvez em um tempo que não seja o 

nosso, talvez expressando uma temporalidade que desconhecemos – os fun-

gos devorando a substância dos nossos organismos, nossa própria composi-

ção corpórea. 

 
2 “[...] é chamado crânio, caveira, vanitas, humanidade reduzida a uma concha de caracol vazia, cuja alma esca-

pou” (DIDI-HUBERMAN, 2009, p. 39).    
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Com estratégia semelhante, A thousand years, do artista inglês Damien Hirst, 

de 1990 é uma grande caixa de vidro que se parece também com uma vitrine, 

dentro da qual o artista insere uma cabeça de vaca em decomposição e várias 

moscas vivas. A cabeça decapitada do ruminante repousa sobre o chão e, na 

parte superior do aquário há uma estrutura luminosa, capaz de eletrocutar as 

moscas que ousarem pousar ali. Nesse cenário, as moscas, as bactérias, os 

fungos e a vaca morta parecem respeitar a um sistema criado por Hirst: ao en-

cerrá-los em vitrines assépticas e iluminadas, os organismos são demonstra-

ções de fenômenos. E nós, espectadores dessa emboscada: as moscas têm 

supostamente a opção de escolha entre o animal morto (comida) e a morte 

(luz). À semelhança de Taylor-Wood, Hirst flerta com o imaginário do corpo 

construído pela natureza-morta: o corpo decai, o pensamento eterniza; diferen-

temente da artista, que propõe uma espécie de desvelamento metalinguístico 

do sistema pictórico canônico, Hirst atualiza a cena. 

Algo semelhante acontece no trabalho Box Flowers, do artista japonês Azuma 

Makoto (Fig. 2): uma grande caixa de vidro, repleta de flores frescas, que per-

maneceu quase um mês em exposição no Oi futuro do Rio de Janeiro, em 

2017. Na ocasião, o público podia ver e acompanhar as flores em decomposi-

ção, os fungos que apareciam e os líquidos que se formavam a partir do apo-

drecimento das plantas. Havia marcas de caneta no vidro, feitas semanal-

mente, indicando a altura da matéria orgânica, que diminuía de tamanho à me-

dida que as flores se degradavam. Concomitantemente com essa instalação in-

terna, uma composição de flores foi também montada ao ar livre, ao lado do 

museu. 

 

Fig. 2 - Azuma Makoto, Naibu, dentro e fora (exposição Outras Ideias, Oi Futuro, Rio de Janeiro), 2017. Cubo 

transparente (03x03x03 m) contendo flores e 20 metros de ramalhetes espalhados no Aterro do Flamengo. Total 

de 100.000 flores.  (Fonte: AZUMA Makoto (Portfólio). Disponível em https://azumamakoto.com/2092/. Acesso em 

13 mar. 2020). 
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Os cubos de Hirst e Makoto podem ser recebidos como releituras vivas de na-

turezas-mortas, mas há limites para essa analogia. Anna Moszynska (2013) 

fala desse fenômeno artístico, que surge no final do século XX, como crítica às 

próprias bases ocidentais e estéticas de controle da natureza. Trabalhos de ar-

tistas contemporâneos questionam e releem o estilo decorativo Vitoriano, que 

costumava expor animais empalhados em caixas de vidro “indicando o controle 

do homem sobre a natureza e a vasta extensão de seu conhecimento na cate-

gorização do mundo natural” (MOSZYNSKA, 2013, p. 110, tradução nossa). 

Exemplo disso é o Museu da Caça e da Natureza, fundado em 1967 em Paris, 

que “‘expõe’ a relação entre o homem e os animais através dos tempos (da an-

tiguidade até os dias de hoje)” (THE MUSEUM OF HUNTING AND NATURE, 

tradução nossa), com uma coleção que vai de animais empalhados (de aves a 

ursos) a trabalhos de arte contemporânea, cuja função é questionar a própria 

estética opressiva dos museus de curiosidades e taxonomias – e aqui se en-

tende a escolha pela cabeça de ruminante como troféu, de Hirst –, essa esté-

tica ao avesso ataca discursivamente a tradição ocidental dominante pela dis-

cussão natureza/cultura. Cabe perguntarmos se a dominação humana sobre os 

seres não humanos ainda é mantida. As caixas de Hirst e Makoto não deixam 

de ser demonstrações dos nossos fenômenos.  

Vemos seres morrerem e fungos tomarem conta da carne e dos tecidos frescos 

como analogias dos nossos próprios corpos. Diante da natureza-morta senti-

mos estranhamento sobre nossa carne vulnerável, mas a integridade do nosso 

pensamento, da nossa moral, não é ameaçada e sim garantida. Essas caixas 

nos mostram elucubrações miméticas dos nossos corpos de espectadores, que 

circulam dentro do cubo branco (lar confortável das vivas atualizações das anti-

gas naturezas-mortas), como quem diz, da perspectiva religiosa da própria ga-

leria: Seu corpo nesse exato momento, definha! Aqui, o vidro da caixa funciona 

como espelho do corpo humanoide que morre – a morte como o principal medo 

ou assunto3. Diante dessas caixas apartadas, podemos refletir sobre as tradi-

ções bipartidas europeias, a cisão humano/animal ou humano/fungo, mas so-

mos observadores sem corpo, cuja morte é transferida para o outro, que é o 

ser que definha – em prol da reflexão humana. Nas palavras de Brian O’Do-

herty, o espectador é um “Adão sensível”, que “frequentemente observa sua 

própria imagem mutilada e reciclada em vários meios” (O’DOHERTY, 2002). A 

degradação dos outros seres vivos serve à expiação do colapso da diferencia-

dora mente humana. 

 

 
3 Damien Hirst sobre A thousand years: “I think glass is quite a frightening substance. I always try and use it. I love 

going round aquariums, where you get a jumping refraction so that the things inside the tank move; glass be-

comes something that holds you back and lets you in at the same time.” (HIRST apud ARTSPACE, 2018).  
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Carne ativa: o corpo gerador de perspectivas 

Destinados pela ciência taxonômica à animalidade – pertencentes ao reino ani-

mália –, nós humanos frequentemente nos definimos da seguinte forma: somos 

seres como os outros animais. Mas essa definição não parece ser suficiente, 

ou é, no mínimo, parcial. O antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro 

(2017), define o “estatuto do humano na tradição ocidental”, como algo ambí-

guo: “por um lado, a humanidade (humankind) é uma espécie animal entre ou-

tras, e a animalidade um domínio que inclui os humanos; por outro, a Humani-

dade (humanity) é uma condição moral que exclui os animais”. Sob essa pers-

pectiva, nossa condição humana está fadada a pairar entre o animal e o moral 

(ou entre o físico e o metafísico), sem nunca poder conciliar-se. E o cerne 

dessa ambiguidade é que, aquilo que nos faz animal (que nos une aos outros 

animais), é o nosso corpo material, corpo do DNA e da “química do carbono”, 

enquanto o “espírito é nosso grande diferenciador”. Nesse caso, nosso perten-

cimento ao reino animália é um pertencimento material, físico, molecular, celu-

lar, genético – motor, morfológico, reprodutivo, nutricional (MARGULIS, 1998, 

p. 2-13). Podemos resumir dizendo que, de corpo somos animais (ou mesmo 

eucarióticos, para que possamos nos unir aos fungos) e de mente, somos hu-

manos. Essa ambiguidade insolúvel, legado da ciência moderna, pode ser in-

terpretada na forma do desalento gerado quando vemos uma pintura do gênero 

natureza-morta e também como o descabimento que sentimos em nossos cor-

pos orgânicos e sensíveis dentro do cubo branco asséptico da galeria moder-

nista – já que as bases da arte ocidental são também decorrência do descon-

forto da paradoxal cisão humano/animal. A essa dicotomia e também para ex-

plicá-la, Viveiros de Castro opõe o perspectivismo ameríndio. Utilizarei superfi-

cialmente sua teoria para pensar um contraponto à ideia ocidental de corpo, re-

visitada nas obras que menciono e discutida nos espaços canônicos da arte em 

embate com os corpos dos seres não humanos, como os fungos. 

O corpo ameríndio é, grosso modo, conceitualmente contrário ao corpo ociden-

tal. Dentro do nosso pensamento ocidental, aquilo que nos une aos outros ani-

mais ou aos outros seres vivos é o nosso corpo (sua composição química, o 

carbono, sua qualidade celular), e o que nos diferencia (inclusive entre nós 

mesmos) é o espírito. Na perspectiva indígena, ocorre o inverso. O que há de 

comum entre os homens e os animais é o espírito, e seu grande diferenciador, 

o corpo. O que nos difere dos animais e o que difere os animais entre si é o 

corpo. O corpo é a origem das perspectivas do mundo. Se para nós a cultura (a 

moral, a religião, a alma), é a geradora dos diferentes pontos de vista – e por 

isso, consideramos que os animais não têm alma –, no pensamento indígena, é 

justamente o corpo que pensa, vê e, arrisco a dizer, cultua. Por isso, diferentes 

corpos pensam e veem diferentemente. Nesse caso, é possível estabelecer ou-

tra definição para o que entendemos por corpo, humanidade e também animali-

dade. O corpo não pode mais ser sinônimo de anatomia ou fisiologia, a huma-

nidade, definida como uma condição cultural restrita aos humanos e a animali-

dade, uma categoria que abarca diferentes morfologias feitas da mesma 
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composição orgânica. Para os ameríndios, o corpo é justamente o dado da cul-

tura e, o espírito, o dado da natureza. Assim, podemos dizer, grosso modo, que 

Natureza (corpo) = Cultura e, inversamente que Espírito (alma) = aquilo que é 

Natural, comum a todos os seres do cosmos. 

As pinturas do gênero natureza-morta, na medida em que são descrições cruas 

de corpos inertes, carne inanimada da minha própria carne, dificilmente dão 

aos seres ali presentes o direito de serem mais do que material biológico. Con-

sequentemente, também nos dão pouca chance de sermos corpóreos. Nesse 

gênero pictórico, Natureza não pode ser nunca Cultura, caso contrário, nossa 

moral humana seria destituída de importância e as fronteiras entre o humano e 

o animal seriam fatalmente borradas, como acontece em cosmogonias não oci-

dentais. Admitiríamos, por exemplo, que os fungos podem ter espírito e, princi-

palmente, uma perspectiva própria. Culminaríamos no apodrecimento do pen-

samento antropocêntrico, na possibilidade de ascensão de um mundo "fungi-

cêntrico". 

Sobre o perspectivismo ameríndio, Viveiros de Castro coloca: “[...] os não hu-

manos veem a coisas como “a gente” vê. Mas as coisas que eles veem são ou-

tras: o que para nós é sangue, para o jaguar é cauim”4. Nesse sentido, o que 

veem os fungos quando olham para a nossa carne? Aquilo que para nós é po-

dridão é, para eles, apetite? 

Em 2012, um artigo publicado no periódico da Society for Applied Microbiology 

apresentou um resultado que preocupava especialistas de restauração e histó-

ria da arte desde 1950: um famoso autorretrato do Leonardo Da Vinci que co-

meçara a apresentar manchas na superfície do papel fora diagnosticado con-

tendo esporos de fungo (PIÑAR, Guadalupe et al, 2015). Certamente, da pers-

pectiva do fungo Eurotium halophilicum, o desenho de Da Vinci não se apre-

sentava como um insosso papel, mas como algo tão saboroso quanto a nossa 

própria carne. Essa presença indesejada, que se reproduz tão rápida e sorra-

teiramente quanto expressa no vídeo acelerado de Taylor-Wood, ameaçava 

também todos os outros materiais que estivessem ao lado do desenho mofado. 

Isso fez com que o autorretrato tenha sido encapsulado em uma caixa climati-

zada para que pudesse ser exibido. Dentro do cubo mofado o rosto pálido e 

eternizado de Da Vinci virou sua própria carne podre. Nessa anedota simbólica, 

cultura torna-se rapidamente natureza. Certamente autorretratos não fazem 

parte da cultura dos fungos, e muito menos a distinção entre um papel de dese-

nho e um papel de nota fiscal, por exemplo. 

Qual o formato do apetite dos fungos? - poderíamos nos perguntar se tomar-

mos como intervenção de interesse artístico, a atividade do Eurotium halophili-

cum sobre Leonardo da Vinci. Em 2014, quando estava na graduação, Jandir 

Junior (ARQUIVO, 2012), amigo artista, levara para uma aula um trabalho que 

 
4 Bebida alcoólica fermentada típica dos povos indígenas que habitavam a região que hoje é o Brasil. 
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me parece valer a essa discussão. Eram duas telas pequenas e de igual tama-

nho: a primeira com manchas de mofo; a segunda, com manchas de grafite 

que copiavam as manchas do mofo da primeira. Junior havia copiado em gra-

fite na segunda tela os rastros do fungo com, quem sabe, uma vontade home-

nagética a esses seres decompositores. Não se tratava de expor esteticamente 

a atividade de mofos pintores, mas a construção de uma lógica na qual a tenta-

tiva mimética ficasse sempre obsoleta ao lado do que é vivo. Suponho, que os 

dois anos de estudo de conservação e restauro de Junior tenham lhe atentado 

de maneira peculiar para a dinâmica do Reino Fungi: nessa atividade de res-

taurador ao avesso, ele opta por combater o patrimônio em prol dos fungos. Ao 

colocar as telas lado a lado, em um no primeiro momento veremos a mesma 

fungi-forma pintada em tela; logo, o mofo aumentará na primeira tela e se dis-

tanciará pictoricamente da pintura em grafite; então, o mofo continuará a se re-

produzir e atingirá a segunda tela; finalmente, quando se alojar totalmente nas 

duas telas, as manchas de grafite serão consumidas e apagadas. 

Quase como um comentário irônico sobre o fungo de Da Vinci e uma radicali-

zação das telas de Junior, está Dirt Painting (for John Cage), 1953, do norte-

americano Robert Rauschenberg (Fig, 3). Sua descrição técnica é “sujeira e 

mofo em caixa de madeira”. Como os outros trabalhos da série chamada de 

Elemental Paintings, na qual Rauschenberg empregava materiais elementares, 

não convencionais, como barro, sujeira, lenços de papel, folhas de ouro, Dirt 

Painting expressa uma vontade do artista de desierarquizar materiais “menos 

nobres” em relação a materiais canônicos da arte, como a tinta a óleo ou 

mesmo a sanguínea de Da Vinci. Dirt Painting assim como Growing Painting 

(1953, sujeira e vegetação em moldura de madeira) são trabalhos vivos, que 

desafiam mais violentamente a “inorganicidade” e o antropocentrismo dos mu-

seus. “Eu sempre senti que, independente do que eu usasse ou do que eu fi-

zesse, o método era sempre próximo a uma colaboração com os materiais, 

mais do que um tipo de manipulação consciente e controle” (RAUSCHEN-

BERG apud. HEALY, 2015, tradução nossa, grifo nosso).  A vontade de colabo-

ração com outros materiais, que são também seres vivos, e a despreocupação 

de Rauschenberg com a durabilidade ou noções de eternidade em seus traba-

lhos propõe um compartilhamento de seu corpo e do espaço expositivo com 

outros autores não humanos, sejam eles fungos, plantas ou mesmo materiais 

inertes. Os trabalhos de Elemental Paintings geraram um problema de conser-

vação e restauro, são nocivos para outros trabalhos e pessoas que o rondam. 

Ainda que os museus e colecionadores possam produzir ambientes controla-

dos para que Dirt Painting (for John Cage) possa existir no circuito e no mer-

cado da arte, ele demanda grande esforço e adaptação humana em prol de 

seus fungos. 
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Fig, 3 - Robert Rauschenberg, Dirt Painting (for John Cage), Ca. 1953. Sujeira e mofo em caixa de madeira, 39.4 

x 40.6 x 6.4 cm.  (Fonte: Robert Rauschenberg Foundation. Disponível em: https://www.rauschenbergfounda-

tion.org/art/artwork/dirt-painting-john-cage>. Acesso em 13 mar. 2020). 

 

 

 

Não poderíamos esperar que a equipe de restauradores e historiadores que 

vêm acompanhando o desenho de Da Vinci fosse conivente com a colaboração 

do fungo faminto por celulose. Mas, se entregue às mãos de Rauschenberg, 

talvez o autorretrato se tornasse mais uma de suas Elemental Paintings. Os 

fungos não são animais (embora até a classificação taxonômica dos anos 

1960, propondo a existência de cinco reinos vivos que deu origem ao reino 

Fungi, os fungos eram uma indefinição entre plantas e animais), mas a questão 

aqui é a mesma: se seria possível estabelecer com eles uma relação que extra-

pole os limites da “materialidade substancial dos organismos” em favor de um 

“corpo como feixe de afecções e capacidades, e que é a origem das 
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perspectivas”5. Os fungos talvez nos digam algo de uma possibilidade de corpo 

que vai além das regras de frescor e putrefação, ou ascensão e apodreci-

mento. 

À trilha de Rauschenberg, o artista brasileiro Cleverson Salvaro produz duas 

instalações contendo fungos: Canto mofado e Matéria orgânica sobre parede, 

2012 (Fig. 4). Nessas duas intervenções arquitetônicas, Salvaro aplica uma 

pele de plástico sobre a parede, contendo água, cerveja, gelatina, fermento bio-

lógico, farinha de trigo, leite fermentado, leite integral e iogurte, combinação 

que faz surgir um fungo apenas na parte delimitada por ele (SALVARO, [201-]). 

 

 

Fig, 4 - Cleverson Salvaro, Canto mofado, 2012.  Mofo e plástico em um canto da parede. (Fonte: CLEVERSON 

Salvaro (Portfólio). Disponível em https://salvaro.tumblr.com/post/35164061921/canto-mofado. Acesso em: 13 

mar. 2020).  

 
5 “O que estou chamando de corpo, portanto, não é sinônimo de fisiologia distintiva ou de anatomia característica; 

é um conjunto de maneiras ou modos de ser que constituem um habitus. Entre a subjetividade formal das almas 

e a materialidade substancial dos organismos, há esse plano central que é o corpo como feixe de afecções e ca-

pacidades, e que é a origem das perspectivas. Longe do essencialismo espiritual do relativismo, o perspectivismo 

é um maneirismo corporal.” (VIVEIROS DE CASTRO, 2017, p. 330). 
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No já citado livro No interior do cubo branco, O’Doherty discorre sobre as várias 

facetas do cubo branco modernista, espaço asséptico e isolado que afasta a 

arte da vida corrente. “Sem sombras, branco, limpo, artificial”, a galeria moder-

nista é provida de uma espécie de eternidade, onde o tempo supostamente não 

passa e os corpos não definham. Dentro dela, somos imortais: “é preciso já ter 

morrido para estar lá” (O’DOHERTY, 2002, p. 4). Nesse cenário, Rauschenberg 

e Salvaro inserem entidades vivas, realmente vivas em proliferação dentro do 

“mausoléu”. Os fungos não são a carne que padece, mas existem como possi-

bilidades vivas diferentes das nossas: ameaçam nossos corpos e nossas estru-

turas expositivas, propõem tempos, mecanismos de alimentação e ocupação 

diferentes dos nossos. Se Rauschenberg vê os fungos como colaboradores, 

então ele diz que aquele espaço pode ser também ocupado por seres não hu-

manos. De maneira irônica sua vontade não é a de destituir o espaço museoló-

gico, e mais de dividi-lo com outros agentes. Esse me parece ser um posiciona-

mento político interessante, uma vez que sugere que dissociemos os fungos 

das noções de apodrecimento, e os animais, de uma animalidade estritamente 

não humana.           

Donna Haraway, bióloga norte-americana autora do Manifesto Ciborgue, de-

fende uma posição fronteiriça diante da cisão “humano X não humano”. 

Usando a imagem do ciborgue, ser híbrido entre categorias que estruturam o 

pensamento ocidental (natureza/cultura; animal/humano) e que se origina na 

fronteira das várias dicotomias, Haraway alude à outra possibilidade de ciência. 

Sua biologia foge da anatomia e da taxonomia, da tradução dos corpos em 

massas.    

A ideologia biológico-determinista não é a única posição disponível na cultura 

científica que permite que se argumente em favor da animalidade humana. Há 

um grande espaço para que as pessoas com ideias políticas críticas contestem 

o significado da fronteira assim rompida. O ciborgue aparece como mito preci-

samente onde a fronteira entre o humano e o animal é transgredida. Longe de 

assinalar uma barreira entre as pessoas e os outros seres vivos, os ciborgues 

assinalam um perturbador e prazerosamente estreito acoplamento entre eles. A 

animalidade adquire um novo significado nesse ciclo de troca matrimonial (HA-

RAWAY, 2013). 

Troca matrimonial ou colaboração criativa, a carne, para Haraway é um lugar 

social dentro do sistema biótico. Animalidade, humanidade e mesmo organici-

dade são categorias cuja interação é principalmente do âmbito da moral e do 

prazer. Para existir nessa fronteira, os limites deterministas dos reinos animália 

e mesmo fungi nos dirão pouca coisa, ou talvez absolutamente nada do que 

são nossos corpos. “Por que nossos corpos devem terminar na pele? Por que, 

na melhor das hipóteses, devemos nos limitar a considerar como corpos, além 

dos humanos, apenas outros seres também envolvidos pela pele?”, pergunta 

Haraway e complementa: “E outros organismos assim como objetos 
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construídos. Há todos os tipos de não humanos com os quais nós estamos en-

trelaçados.” (HARAWAY, 2015, p. 41). 

Como seria o mundo de “troca matrimonial” com os fungos? 

Daniel Lie, artista brasileire indonesiane, cria instalações que são grandes mo-

radas de fungos. Em Quing (Fig. 5), Lie propõe ambientes integrados “reunindo 

matérias orgânicas e tendo como protagonismo e parceria de criação seres 

além-de-humanos, evocando uma ecologia não binária.” (LIE, 2019). Um 

grande sistema estabelecido ao ar livre, um amontoado de matéria orgânica 

composto por fungos que a digerem, manda calor, através de uma tubulação 

com água, para um ambiente interno: “estruturas suspensas abrigam os cogu-

melos, ostras e vasos suspensos de terracota são o lar de fungos que estão 

presentes no ar local”6. Esse sistema especificado por Lie como “aquecedor de 

biodigestão” é construído à maneira de um órgão: uma montanha desordenada 

de matéria orgânica e fungos é disposta ao lado de uma casa; tubos de cobre 

enviam o calor para a parte de dentro da habitação, onde as paredes são pinta-

das à mão com tinta amarela de cúrcuma e, na parte de dentro, os fungos (co-

gumelos) e a matéria orgânica são dispostos em recipientes de barro ou lona, 

pendurados no teto. O alimento desordenado do lado de fora, traduzido por um 

sistema tubular, é organizado do lado de dentro da casa, cuja textura das pare-

des internas, pigmentadas com tinta orgânica, dá a sensação de um interior 

vivo. Há todo um caminho traçado do fora para o dentro, do montante para o 

compartimentado. Toda a casa de Lie é uma espécie corpo vivo. Sua atividade 

é a de processar a comida, absorver energia, produzir calor. Os recipientes 

suspensos de cerâmica são estruturas super especializadas de processa-

mento. 

 

 

 

 
6 “Cogumelo ostra rosa (Pleurotus salmoneostramineus); cogumelo ostra (Pleurotus ostreatus); entidades sem 

nome; tinta de cúrcuma e gel de linhaça; potes de cerâmica com arroz, água e açúcar; corda de fibra natural; lona 

de plástico; tecido de algodão; aquecedor de biodigestão; tubos de cobre; sistema de tubulação mecânica; água.” 

(LIE, 2019, grifo nosso). 
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Fig. 5 - Daniel Lie, Quing, 2019. 

Cogumelo ostra rosa (Pleurotus salmoneostramineus); cogumelo ostra (Pleurotus ostreatus); entidades sem 

nome; tinta de cúrcuma e gel de linhaça; potes de cerâmica com arroz, água e açúcar; corda de fibra natural; lona 

de plástico; tecido de algodão; aquecedor de biodigestão; tubos de cobre; sistema de tubulação mecânica; água. 

(Fonte: LIE, Daniel. Portfólio, 2019. Disponível em: https://liedaniel.hotglue.me. Acesso em: 26 jan. 2020.)  

 

Em outra instalação da mesma exposição, A privacidade Alheia, Lie constrói 

uma grande estrutura do teto ao chão, dentro de um antigo salão escuro. O tra-

balho é composto por: “Entidades sem nome; argila com linhaça fermentada; 

corda de fibra natural; flores; luzes; lã; instalação sonora.”, em suas palavras. A 

argila crua misturada com linhaça fermentada é o lar de fungos, bactérias e se-

res não humanos, as “entidades sem nome”. Lá, flores, fungos, barro e comida 

se misturam nessa grande estrutura que é, ela mesma, uma entidade. Grande 

entidade suspensa: A privacidade Alheia parece uma ode à hibridização de to-

dos os corpos. 

Os trabalhos de Lie propõe uma integração do sistema biótico híbrido com o 

espaço que ocupam e que nós, humanos, podemos adentrar. De certa forma, 

as paredes – escuras ou pigmentadas – são também os tecidos internos dessa 

casa fúngica. A escala de seus trabalhos faz das entidades ambientes quase 

geográficos. É como se penetrássemos em um órgão, entramos agora dentro 

de outro funcionamento vivo. Parece que no interior da entidade somos meno-

res que os fungos e mudamos de escala. Esses “ecossistemas” parecem acei-

tar nossa visita na condição de que sejamos mais uma estrutura biológica den-

tro do sistema. Nada mais esperado: que o “lar” de criaturas não humanas de-

sobedeça a nossa percepção antropocêntrica de escala e transforme o tama-

nho dos seres.  



ESTADO DE ALERTA! 2020 
Encontro ANPAP Sudeste de Jovens Pesquisadores, Niterói, Rio de Janeiro - ISBN - 978-65-990419-0-7 

 

3
6
3
 

Como será o mundo dos fungos? Seguiremos endereçando nossa arte para 

corpos humanos íntegros isolados e espiritualmente etéreos? Parece-me ser 

necessário considerar também o público humano-fungo, humano-vegetal, hu-

mano-animal; pensar em obras para os agentes humanos e não humanos. Se 

os fungos podem ser os “colaboradores” de Rauschenberg, podem também ser 

os consumidores-ingestores de suas obras. Adentremos outros mundos. 
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Na manhã de 20 de abril de 1970, 14 trouxas encobertas de sangue foram 

encontradas às margens do ribeirão Arrudas, no Parque Municipal, em Belo 

Horizonte. Naquela segunda-feira, os transeuntes aos poucos começaram a se 

aglomerar ao redor das trouxas compostas de materiais precários, ou objetos-

dejetos, como ossos, carne, sangue, barro, espuma de borracha, pano, cordas 

e cinzeis envoltos em um tecido claro já manchado. A Polícia e o Corpo de 

Bombeiros foram acionados pela população que observava com medo e 

curiosidade aquilo que lhes pareciam cadáveres não identificados. As 

autoridades retiraram "os corpos" para que assim fossem investigadas as 

"provas". Anonimamente, César Carneiro registrava a ação com câmera 

fotográfica.  

A ação de Artur Barrio integrou a manifestação Do Corpo à Terra, organizada 

por Frederico Morais entre os dias 17 e 21 de abril daquele ano, na qual os 

artistas convidados deveriam desenvolver seus trabalhos no Parque Municipal 

da cidade de Belo Horizonte durante o período da Semana da Inconfidência. 

As trouxas ensanguentadas (Fig. 1) de Barrio têm ligação estreita com a 

violência empregada pelo regime militar e com o aumento do número de 

desaparecidos a partir de 1970. Os "corpos" do ribeirão Arrudas parecem 

 
1 Mônica Vaz da Costa é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal de 

Minas Gerais, sob orientação da Professora Doutora Maria Angélica Melendi. E-mail: monicavaz@gmail.com.  
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guardar uma relação indicial com o "caso das mãos amarradas". Em 24 de 

agosto de 1966, um pescador encontrou o corpo do ex-sargento do Exército, 

Manoel Raimundo Soares, boiando no rio Jacuí, nas proximidades de Porto 

Alegre, já em estado de putrefação, com as mãos e os pés atados. O sargento 

fazia parte dos militares expurgados do exército por causa do seu envolvimento 

com a militância política no governo de João Goulart. O seu corpo trazia 

marcas de tortura, causando grande comoção e revolta da população.  

 

 

Fig. 1 - Artur Barrio, Situação T/T1, 1970.  

(Fonte: https://www.publico.pt/. Acesso em março de 2020) 

 

No momento da ação de Barrio – quase dois anos após o decreto do Ato 

Institucional nº 5 (em dezembro de 1968), em que se lê no artigo 5º, entre 

outras providências, "proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de 

natureza política" –, expor as carcaças em um espaço público significava trazer 

à tona aquilo que estava acontecendo de maneira oculta a mando do governo: 

desaparecimento, tortura, assassinato e ocultamento de cadáveres, vítimas da 

violência do Estado autoritário.  

A tortura foi instaurada no Brasil desde o primeiro dia do golpe militar, em 1º de 

abril de 1964, e sua primeira vítima foi o líder camponês comunista Gregório 

Bezerra, que foi amarrado com cordas pelo pescoço, arrastado pelas ruas de 

Recife, humilhado e espancado publicamente a mando do coronel Villocq, que 

também incitou o público a linchar Bezerra até a morte e a assistir ao 

"enforcamento do comunista", mas a população, aterrorizada, não atendeu ao 

chamado do coronel. 

Os militantes comunistas e qualquer um que se opusesse às arbitrariedades e 

às ações antidemocráticas do regime militar eram, aos olhos do governo, 

inimigos e, portanto, deveriam ser castigados e doutrinados por meio da 
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violência física e psicológica e, não raro, eram também eliminados. À 

permissividade do Estado diante da violência direcionada a um determinado 

grupo (no caso da ditadura militar, quem se opunha ao regime), Achille 

Mbembe chama de "necropolítica". Para o autor,  

[...] a expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no 

poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Por 

isso, matar ou deixar viver constituem os limites da soberania, seus 

atributos fundamentais. Ser soberano é exercer controle sobre a 

mortalidade e definir a vida como a implantação e manifestação de poder. 

(MBEMBE, 2018, p. 5)  

O uso da força, a manutenção do medo e as execuções dos "malditos" e dos 

"sacrificáveis" são, portanto, "justificáveis" com a finalidade de manter a ordem 

e a soberania do Estado, táticas utilizadas por países que mantêm regimes 

antidemocráticos. No Brasil, essa política foi adotada desde o princípio do 

processo de colonização, quando inicialmente os povos indígenas foram 

escravizados e, mais tarde, devido aos altos lucros do comércio, os povos 

africanos. Estima-se que, entre 1550 e 1860, 4,8 milhões de negros tenham 

chegado ao Brasil por meio do lucrativo tráfico negreiro (SCHWARCZ; 

GOMES, 2018). A esses povos foi negada a expressão de suas 

especificidades culturais e sociais – o exercício livre de sua religiosidade, da 

língua, a manutenção dos símbolos étnicos –, reduzindo-os à condição de 

coisa, de animal.  

 

 

Fig. 2 - Jean-Baptiste Debret, Mercado de escravos de Valongo (detalhe), s/d.  

óleo sobre tela, 33,5 x 44,5cm. (Fonte: BANDEIRA; LAGO, 2008) 

 

Se observarmos as aquarelas e pinturas a óleo feitas por Debret no longo 

período em que esteve no Brasil (de 1816 a 1831, compreendendo, assim, o 

final do período Joanino e início do Primeiro Império), os escravizados 

representados são, em alguns momentos, desprovidos de rostos, que são 
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substituídos pelo artista por uma mancha escura, às vezes marcada com dois 

círculos brancos (Fig. 2). Suprimir o rosto equivale a negar a identidade desses 

homens, mulheres e crianças, suprimir sua alma e seu espírito, reafirmando a 

condição inferior e subalterna imposta a eles. Uma vez animalizados, as cenas 

de tortura retratadas por Debret parecem fazer parte da paisagem cotidiana 

das fazendas e cidades. Em suas pinturas, os escravizados repreendidos e 

castigados por meio da violência do feitor são meros personagens que 

compõem cenas corriqueiras do Brasil Império. Na obra do artista, a esses 

escravizados sem feições – sem espírito, desumanizados – não foram 

permitidas, sequer, as expressões de dor, raiva, desespero, ódio ou medo. A 

violência diária e naturalizada surge como um método para manter o controle e 

a ordem de um sistema pautado na posse de uma pessoa por outra. Em uma 

sociedade em que os brancos eram maioria, "por um defeito de cor" 

(GONÇALVES, 2017) daqueles que são oprimidos, há a autorização para 

torturar e humilhar os que estão "abaixo" na escala social. O artista reproduz, 

portanto, a exclusão e a brutalidade normatizadas por aquela sociedade que 

via com bons olhos a dominação dos povos negros pelos homens brancos. 

Embora tenha sido abolida tardiamente em 1888, a escravidão mercantil africana 

guarda marcas profundas no nosso cotidiano: modos de viver e de pensar, 

relações de poder, formas de mando e de obediência, as hierarquias sociais. 

Estamos de acordo, portanto, com o sociólogo Jessé Souza que, em A elite do 

atraso (SOUZA, 2017), afirma que as bases da nossa sociedade desigual, logo 

violenta e cruel, encontram-se no longo processo de escravidão. O Treze de 

Maio libertou os cativeiros sem, no entanto, criar condições para que o negro 

desfrutasse plenamente de sua condição de homem livre. Em uma sociedade 

racista, fica claro quem são aqueles que o Estado mata e permite que morram.  

Como exposto anteriormente, por medo da insurgência dos negros 

escravizados, a violência era cotidianamente empregada pelos senhores 

brancos. No entanto, o emprego da força foi lançado contra quaisquer grupos 

que também ameaçassem o poder da Coroa portuguesa, como no caso da 

Conjuração Mineira (1789), em que advogados, mineradores, padres, membros 

da alta patente militar e magistrados insurgiram contra os altos impostos 

cobrados pela metrópole. O movimento foi delatado pelo coronel José Silvério 

dos Reis e Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes, foi o único a assumir a 

responsabilidade por conspirar contra Portugal, recebendo, portanto, um 

castigo que deveria servir de exemplo aos revoltosos republicanos: foi 

enforcado e esquartejado, tendo seus membros exibidos em diferentes pontos 

da Estrada Real. Sua morte ocorreu em 1792, mas foi somente na República 

(1889) que houve um resgate de sua figura a fim de personificar a identidade 

republicana no Brasil. Era preciso criar um herói nacional. 

Em 1893, Pedro Américo pinta Tiradentes esquartejado (Fig. 3). O artista nos 

apresenta um personagem com contornos religiosos (ainda que essa 

representação não tenha sido invenção dos republicanos ou de Pedro Américo 
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e retome ao Primeiro Império). Em sua pintura, Tiradentes tem barba e cabelos 

escuros e longos, remetendo à aparência europeia de Jesus Cristo. 

Reforçando essa imagem mítica e cristã, a estrutura de madeira da forca atrás 

da cabeça ensanguentada sobre a camisola branca forma uma cruz, e ao seu 

lado vemos um crucifixo. Por fim, para trazer o caráter nacionalista do herói (e 

do pintor), seus membros decepados foram dispostos na tela de maneira que 

constroem o mapa do Brasil. Seria o Tiradentes esquartejado retrato de um 

personagem republicano que morreu por defender a independência de Minas 

Gerais da metrópole ou uma pintura que nos faz compreender que o Brasil foi 

construído sobre inúmeras mortes, violência, uma ideia de nação construída a 

ferro e fogo? 

 

 

Fig. 3 - Pedro Américo, Tiradentes esquartejado, 1893. óleo sobre tela, 270 x 165 cm.  

(Fonte: https://upload.wikimedia.org. Acesso em março de 2020) 

 

Assim, o Brasil tem desde seu nascimento marcas de brutalidade 

institucionalizada (a princípio pela metrópole e mais tarde pelo Estado 

republicano). Muitas foram as insurgências ocorridas no país, cada uma com 

suas singularidades e reinvindicações, mas todas igualmente reprimidas pelo 

governo vigente: Revolução Federalista (1893-1894), Guerra de Canudos 

(1896-1897), Revolta da Chibata (1910), Guerra do Contestado (1912-1916), 

Coluna Prestes (1924-1927), entre outros episódios (ALONSO; ESPADA, 

2017).  

Se, então, crueldade e sadismo traçam os contornos da nossa sociedade e 

determinam o nosso dia a dia há cinco séculos, e se carregamos a herança 

cultural da escravidão e vimos e vemos com naturalidade, e, portanto, 

aceitamos, a violência legalizada do Estado, a arte deve também lidar com 

essas questões para que elas não fiquem restritas às páginas de jornais e aos 
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noticiários sensacionalistas, os quais não têm qualquer função além de chocar. 

Cabe também aos artistas que se sentem afetados pela imensa desigualdade 

socioeconômica que nos caracteriza denunciar o necroestado e expor suas 

arbitrariedades. Segundo Karl Schollhammer, “narrar a violência ou expressá-la 

em palavras e imagens são maneiras de lidar com ela, de criar formas de 

proteção ou de digestão de suas consequências, dialogando com ela mesmo 

sem a pretensão de explicá-la ou de esgotar sua compreensão”. 

(SCHOLLHAMMER, 2013, p. 59) 

Que o artista nos apresente imagens insuportáveis da brutalidade, mas não por 

serem representações miméticas, e sim por tratarem de questões 

extremamente próximas a cada um de nós, presentes em nosso cotidiano. 

Imagens de denúncia daquilo que se pretende esconder, esquecer, que as 

forças de poder não querem que se manifeste. Não sofrer com essas imagens, 

não se deixar afetar por elas, apontaria um anestesiamento ou falta de 

empatia. Mas não daquele que mostra, e sim daquele que vê. 

 

 

Fig. 4 - Cildo Meireles, Inserções em circuitos ideológicos – Projeto cédula, 1975.  

(Fonte: http://folha.uol.com.br. Acesso em março de 2020) 

 

Retornamos, assim, para a década de 1970, quando Cildo Meireles faz as 

Inserções em circuitos ideológicos – Projeto cédula, em 1975 (Fig. 4). O trabalho 

consiste em carimbar mensagens críticas e políticas em notas de Cruzeiro e 

colocá-las em circulação. A pergunta "Quem matou Herzog?" – uma mensagem 

sucinta, clara e direta – foi uma entre outras. Naquele momento, em que, por 

determinação do AI-5, estava proibida qualquer manifestação política, Cildo põe 

em xeque e faz circular, de forma anônima, as ações do Estado. Vladimir 

Herzog, então diretor de jornalismo da TV Cultura e responsável pelo telejornal 

"Hora da Notícia", fora procurado no dia 24 de outubro de 1975 para "prestar 

depoimento" sobre seu suposto envolvimento com o Partido Comunista 

Brasileiro, agremiação que funcionava na clandestinidade desde 1964. Herzog 

comprometeu-se a se apresentar voluntariamente na sede do Destacamento de 
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Operações e Informações e departamento do Centro de Operações de Defesa 

Interna (DOI-CODI) na manhã seguinte. O jornalista Sérgio Gomes, preso no 

mesmo DOI-CODI, relatou, em 1992, ter escutado a longa sessão de tortura e o 

interrogatório a que Herzog foi submetido. Ele diz ainda: 

Lá pela hora do almoço há uma azáfama, uma correria. Ele foi torturado 

durante toda a manhã e se dá o silêncio total. A pessoa para de ser torturada 

e em seguida se dá uma azáfama, uma correria... A gente percebe que tem 

alguma coisa estranha acontecendo. Tinham acabado de matar Vlado.2 

Era preciso esquivar-se da responsabilidade pelo assassinato do jornalista e os 

militares, então, forjaram uma cena de suicídio. Amarraram o pescoço de 

Herzog com uma tira de pano à grade de uma janela e convocaram um perito 

do Instituto Médico Legal para fotografar a prova de que o preso dera fim à 

própria vida em um surto de enlouquecido arrependimento por ter escrito uma 

suposta confissão que aparece rasgada no chão, em frente ao corpo, na 

imagem divulgada pelos órgãos de repressão. A imagem não convenceu. 

  

 

Fig. 5 - Vladimir Herzog.  

(Fonte: https://noticias.r7.com. Acesso em março de 2020) 

 

Cildo Meireles, ao carimbar as notas de cruzeiro, confronta a versão oficial 

dada pelos militares e, mesmo sem utilizar nenhuma imagem, evoca a 

fotografia da cena de suicídio (Fig. 5) e nos diz que Vladimir Herzog "foi 

suicidado". Quem matou não teve sequer o cuidado de criar uma situação 

verossímil, de encobrir os rastros da cena de suicídio forjada. Contudo, o 

Estado, certo de sua soberania e de sua impunidade, não precisa acobertar 

 
2 Trecho do depoimento do jornalista Sérgio Gomes ao Jornal Unidade. Disponível em: 

http://vladimirherzog.org/biografia/. Acesso em março de 2020. 
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suas execuções ou justificar seus atos, uma vez que utiliza das estratégias da 

violência e do medo como formas de dominação. O que nos permite pensar 

que talvez o Estado quisesse que soubéssemos que foram os responsáveis 

pela execução de Herzog e enviasse um recado: “é isso que fazemos com 

nossos inimigos”.  

Assim, encontramos ao longo da história do Brasil incontáveis situações em 

que o Estado lança mão da brutalidade para manter uma suposta ordem e 

submissão daqueles que oprime ou que deseja controlar. Esses episódios 

violentos, quando relatados, são abordados com naturalidade por aqueles que 

detêm o poder de contar e escrever a História. Entretanto, cabe também às 

artes visuais denunciar as arbitrariedades do necroestado: um Estado que 

mata e permite que sejam mortos seus "inimigos". Cabe também lidar com o 

que é abjeto, obsceno e propositalmente ignorado pelas autoridades, despertar 

nosso passado amputado que relampeja com insistência no presente. Lidamos 

com a violência de forma naturalizada e corriqueira, ela é quase invisível, faz 

parte da dinâmica e da estrutura das cidades, mas nos afeta, aterroriza, 

redefine o espaço urbano e modifica nossas relações sociais. Cabe, portanto, 

situar a arte nos contextos sociais vivos, relacionar arte e vida, tratar da 

violência empregada pelo Estado não como contexto, mas como objeto em si. 

Por fim, utilizar a arte como arma eficaz de denúncia e de reflexão para que, 

assim, consigamos traçar estratégias que garantam que o inimigo cesse de 

vencer. (BENJAMIN, 1994, p. 225) 
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Introdução 

Com o resultado das eleições de 2018, uma onda de extrema direita penetrou 

não somente o ambiente institucional, mas as ruas brasileiras, os modos e 

acontecimentos que derivam de convivências minoritárias. A vida de artistas 

independentes tornou-se mais atenta aos círculos de pertencimento, 

intimamente ligados às poéticas de resistência e a um sentimento de 

sobrevivência de não se deixar morrer ou ser levado pela onda de desespero e 

desesperança de uma realidade cada vez menos oxigenada, claustrofóbica e 

autoritária. O silêncio, interrompido em tempo real pelas imagens, 

posicionamentos políticos e culturais, testemunhos dos movimentos 

insurrecionais, formando arquivos dessas performances sociais, podem ser 

vividos e acompanhados de dentro das próprias casas, através dos dispositivos 

móveis e computadores, e estendem-se pelos encontros nas ruas e nos mais 

variados espaços de resistência. 

A ficcionalização das memórias presentes e passadas nesse momento 

histórico de um campo expandido estético e político, portanto, afasta possíveis 

pretensões de linhas que possam oferecer uma única perspectiva dos 

 
1 Marcela Cavallini concluiu recentemente o mestrado no Programa de Pós-graduação em Estudos 

Contemporâneos das Artes da UFF, na linha de pesquisa Estudos dos Processos Artísticos, sob orientação da 

Professora Doutora Walmeri Kellen Ribeiro. E-mail: marcelademacedo@gmail.com.  
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acontecimentos e que se enquadrem num tipo de taxonomia de espaço 

artístico-contemporâneo. Reabastecem-se, com isso, os repertórios de 

linguagens e as poéticas, novos agrupamentos surgem com o sentido de dar 

as mãos e levantar os mortos diante do que permaneceu enterrado nas 

memórias coletivas.  

O presente trabalho, em urgência por responder à vida no aqui e agora, partiu 

da ação de mover-se através da pesquisa performativa. Tal desejo esteve 

implicado em se perguntar – agindo! sobre como levantar e preparar as corpas 

às porosidades, às intensidades, aos insights em seu processo, aos sonhos, às 

ações e encontros que impulsionassem movimentos e diferenças. E como, 

nesse fluxo de encontros, deixar-se habitar pelo afeto no espaço de relação 

com outras ao abrir-se ao canal de conexão para vivência das matérias-

fantasmas. 

Proponho, portanto, na ação que desenvolvo junto à cidade e pelas ruas, 

alinhavar os conceitos de corpas paradoxais, pesquisa performativa e matérias-

fantasmas. E diante de tais questões, criar tensões, (des)programas e 

narrativas que instiguem minha própria presença em pesquisa na relação viva 

com outras corpas. Tais conceitos encontro nas vizinhanças entre os filósofos 

Didi Huberman (2013) e Lepecki (2013). As matérias-fantasmas, para ambos, 

seriam tocadas através de uma ação escavatória de sua historicidade e o 

encontro com aquilo que está morto, mas que resiste pulsando movimentos, 

alimentando experiências e gestos. Lepecki propõe uma política do chão para 

enlaçar corpo e lugar. O autor reivindica o conceito de matérias-fantasma para 

criar uma política do chão, sendo que para ele nesse emergem:  

todos aqueles fins que ainda não terminaram [...], o fim da escravatura 

que não terminou com a escravidão; o fim da colônia que não terminou 

com o colonialismo, a morte de um ente querido que não apaga a sua 

presença; o fim de uma guerra que não deixou de ser ainda perpetrada. 

(GORDON, 1997 apud LEPECKI, 2013, p. 114) 

A proposta de se falar em corpas paradoxais2 chega à superfície da pesquisa 

não para gerar uma unidade que novamente abarque mulheres dentro desse 

nome ou, ao contrário, para dar à “corpa” o estatuto definidor de diferentes 

pessoas em uma unidade, mas para gerar uma contestação à categoria 

enjaulada de mulheridade invocando uma linguagem mais porosa de se ater à 

política dos corpos, tentando desfazer o objeto na abertura a outros sujeitos e 

modos de conhecer na pesquisa e na escrita. Paradoxal me sinto numa 

 
2 O sentido do termo “paradoxal” que interessa à presente pesquisa, aproxima-se da reflexão realizada por Rolnik 

(2018) ao escrever sobre as formas e as forças que impelem o mundo, ou seja, sobre as experiências de percep-

ção e afetos através das faces da superfície topológica-relacional do mundo. As dinâmicas em que essas rela-

ções acontecem não chegam a se unir numa síntese ou a se oporem, aproximam-se ao que se chama de movi-

mento paradoxal, por serem incontornáveis e imprevisíveis, como são as corpas paradoxais que resistem, atra-

vés de seus desejos e fluxos vitais, à categoria e definição de um inconsciente vigente. 
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operação quase impossível de fixar-me: como mulher (Fig. 1), afirmando-me 

enquanto tal, evocando esse lugar para falar de violências e de resistências; 

enquanto em ação, tento, através dessa marca histórica, continuar inventando-

me no mundo. 

 

  

Fig. 1 - Marcela Cavallini, Diagrama Mulher, Cidade, Performer, 2018.  

fotografia e bordado em papel vegetal.  

(Fonte: Arquivo pessoal da autora) 

 

 

Assim o paradoxo vai destruindo, à medida que encontra a prática, o sentido 

único como designação de identidades fixas. A corpa paradoxal fala enquanto 

percorre fluxos e sentidos, não inteiramente racionais, mas palatáveis, táteis, 

ruidosos, silenciosos, por meio das quais, expressa-se e liberta-se. 

 

 

Mover-se Através da Pesquisa Performativa 

A pesquisa performativa reconduziu o olhar da minha história enquanto artista 

e, através desse ato de retroalimentação, ampliou a minha relação do modo de 

fazer e pesquisar em artes. Tal proposição discutida por Haseman (2006) lida 

com o modo próprio de enunciação do performativo: através dos símbolos que 

produz e os seus efeitos no decorrer da sua apresentação. Guiada-pela-

prática, tal pesquisa acompanha o caminhar do artista no contexto em que 

realiza o ato, sendo tão imprevisível quanto se pode dizer que é o conceito de 

performance; no entanto, não restrita a esta, pode também acontecer em 

diferentes campos. Este modo expressa o fazer em processo, e os resultados 

materiais das práticas que enunciam a performance como pesquisa em si. 



 

Marcela Cavallini, Corpa-testemunha: como atravessar viva o aqui-agora? 
 

 

 

 3
7
8
 

Inaugurou-se, então, o pensamento da pesquisa, através do qual a cartografia 

foi convocada para entrada em um território que, de antemão, já se impregnava 

de imagens de violência contra mulheres; reavivaram-se em mim as 

interseções entre as questões das lutas identitárias e do envolvimento 

experimental na poética da criação. Durante o processo encontro uma abertura 

para a prática, em que os materiais e territórios convocaram-me à ação. 

A pesquisa performativa, pertencendo ao contorno das artes, atravessa 

diferentes campos de saber, sendo importante essa articulação quando se 

trabalha com um tema e em um campo que te convida a transitar no entre, 

rompendo com o terreno da disciplinarização. Pesquisar sob o tema das 

violências de gênero é como ser tocada por campos de intensidades duras, 

difíceis de ultrapassar, principalmente pela complexidade de fatores envolvidos 

e como esses estão enraizados culturalmente, marcando relevos de vozes que 

nunca pararam de ecoar; mas é possível que algo nos afetos seja convocado a 

criar territórios de luta e de criação, através da arte ou de outras maneiras de 

busca de matérias de expressão, inventar mundos, devires, rupturas e formas 

mais sensíveis de se relacionar com o outro. 

Vivências em rituais de cura femininas, pretas e indígenas, rodas de conversa 

e troca de pensamentos, saberes e práticas ancestrais corporais, espaços de 

protagonização artística, alimentar, ambiental, político e espiritual de vozes 

renegadas na história se somam no atual momento a um inventário vivo de 

uma história que solicita a participação ativa das pessoas nos temas e formas 

políticas de vida. Estamos em mudança de paradigmas de participação no 

mundo, principalmente quando se atua sobre as histórias não emolduradas 

pelos arquivos oficiais. 

Sobre a nova sensibilidade que caracterizaria o campo expandido na adesão 

de diferentes materiais, recursos, suportes, campos e linguagens para 

produções complexas que questionam o modo como a arte e suas fronteiras de 

saber-fazer apresentam-se ao mundo, importante trazer a presença do artista 

Joseph Beuys. Ao ressignificar o conceito de arte, numa certa indistinção com 

o artesanato, a vida e o uso de materialidades distintas, Beuys amplia o 

significado de seu gesto artístico para os afazeres mais simples que podem 

dele fluir. Ele trabalha com materiais que teriam, além da fisicalidade, 

potencialidades energéticas e relacionais, como a cera, a gordura, o feltro e o 

cobre, tornando-os imersos numa rede de relações que inclui a natureza, o 

mundo social e o invisível. Outro trabalho do artista propõe conversar sobre os 

mais variados assuntos durante cem dias, na mostra “Documenta V”, de 

Kassel, de 1972, e fomenta formulações como “conversar é uma forma de arte” 

e “ser professor é minha grande obra de arte”. 

Esse tipo de relação reforça a importância do campo expandido da arte, ao 

integrá-la a práticas outras, as do cotidiano, por exemplo, que se somam e 

perguntam o que ainda pode ser e tornar-se arte quando esta encontra-se com 

a vida. 



ESTADO DE ALERTA! 2020 
Encontro ANPAP Sudeste de Jovens Pesquisadores, Niterói, Rio de Janeiro - ISBN - 978-65-990419-0 

 

3
7
9
 

Conversar com mulheres nas ruas transformou-se, para mim numa proposta 

análoga ao do artista, marcando uma experiência artística de liminaridade entre 

o eu e o outro, na tentativa de abolir ou, pelo menos, diminuir as distâncias e o 

mal-estar de uma cidade que não exercia escuta das mulheres. É como se 

aquelas palavras, silêncios e encontros trocados devolvessem vida a um 

aspecto nebuloso e endurecido o bastante que se sedimenta nas 

psicogeografias sociais na atualidade do país. O encontro com outras, também 

se deve ao encontro com a proposta de “eu posso ser uma outra” artista na 

minha prática e pesquisa performativa. 

Tal ação, realizada na cidade de Rio das Ostras, foi aos poucos revelando a 

imagem de seu desmoronamento: de uma cidade idealizada sob o signo da 

beleza e tranquilidade para um projeto de espetacularidade produzido para dar 

conta dos anseios neoliberais relativos à compra, venda, controle e 

organização de um eixo de imbricação petrolífero. Isso começa a ficar visível à 

medida que a performer cartografa na intenção de ser uma vivente na 

experiência de construção da cidade, e o público que encontra, deixa de ser 

passivo para se incorporar à geografia afetiva, subjetiva e política em processo 

de fabulação para um des)programa relacional3.  

Para dar início ao aspecto cartográfico da cidade, em Rio das Ostras tem-se 

um mapa relacional interessante programado pelos interesses dominantes. A 

cidade é cortada por uma via principal. Considerada uma Rodovia, a Amaral 

Peixoto liga a região dos Lagos à Macaé, ainda, a famigerada capital nacional 

do petróleo. Tal rodovia foi construída para dar conta do fluxo econômico e 

social que viria a acontecer com a chegada da Petrobrás. O Centro e o restante 

da cidade ainda vivem no entorno desse corredor de asfalto que é passagem 

para quem queira chegar a outro município ou aos bairros da região. O setor 

terciário, com seu aparato de lojas, e as principais construções públicas e 

prédios da Prefeitura encontram-se ao longo dessa faixa. À direita, quem sai de 

Barra de São João sentido Macaé no percurso da Rodovia, acompanha a 

extensão de 28 quilômetros de mares de Rio das Ostras, à esquerda, tem 

como referência espacial os bairros que se interiorizam na cidade. Essa 

geografia reflete o planejamento estratégico técnico-financeiro moldado a 

transformá-la num escoadouro de oportunidades e de fluxo programático de um 

projeto de exploração de bens naturais.  

Cheguei em Ostras como uma forasteira, no sentido mais colonizador dessa 

palavra: a que vem de fora e que ainda não vê ou não quer ver os muros 

erguidos por relações hierarquizadas comuns às engrenagens do sistema 

 
3 Sobre o desprograma relacional, assumo a proposição de Fabião (2013) sobre o procedimento chamado de 

programa performativo e que, através dele, inspira-se na noção de motor de experimentação, “o programa” na 

proposição de Gilles Deleuze e Félix Guattari (1947). Nas palavras da artista: “Através da realização de progra-

mas, o artista desprograma a si e ao meio”. (FABIÃO, 2013) Considero aqui a versão de um desprograma relacio-

nal com o que essa prática pode produzir de efeitos contranormativos nas relações já prontas e pacificadas juntos 

ao urbano. 



 

Marcela Cavallini, Corpa-testemunha: como atravessar viva o aqui-agora? 
 

 

 

 3
8
0
 

neoliberal. É uma cidade governada por homens de “bem”, disputando de 

forma intermitente o poder local, uma vida mansa à beira-mar que refletia o seu 

propagandeado desenvolvimento, assim vinculava os meios de comunicação 

da Prefeitura. Com essa isca mordida com tanta facilidade através da 

promessa de paz e renovação, o paraíso construía-se dentro de mim, efeito de 

inspiração. Há algum lugar que não esteja em ruínas em plena guinada do 

neoliberalismo e de aprofundamento de tensões políticas e de violências de 

gênero? Não me perguntava. 

Estranhamente, foi o horizonte de uma extensa faixa litorânea dessa pequena 

cidade que me levou a imergir na psicogeografia do mar como parte dessa 

mistura de assombro, prazer, descontentamento e revolta diante das questões 

que atravessam não só esse território, mas que me fazem voltar a ele como um 

microcenário atualizado das questões ligadas à violência de gênero no país. 

Morando atualmente no Rio de Janeiro e refazendo esse percurso de volta a 

Rio das Ostras, ao tomar essa distância física da pesquisa, atenho-me à 

mudança de estado corporal e afetivo ao chegar na cidade. As referências que 

eu tinha quando ali morava, também passaram por processos de 

transformação; chegava na cidade como uma corpa nômade, pesquisadora e 

artista. 

 Mulheres e corpas dissidentes, subalternas e minoritárias - sabe-se que a 

violência não atinge da mesma forma e com a mesma frequência esses 

diferentes grupos, propositalmente, aqui, reúno-os para lembrar as 

vulnerabilidades envolvidas – convocadas a criar estratégias. Nossas mentes 

são povoadas por pré-acontecimentos de perigo e de situações as quais não 

saberemos lidar ou como responder. Diante dessa barreira invisível, inicio o 

primeiro des(programa) relacional com a psicogeografia vivida nesta cidade. É 

através dessa virada do saber-corpo-em-movimento que, pela pesquisa 

performativa, encontra ressonância com a ação incorporada na ambiência da 

cidade. Tratar o tema da violência sob a lógica da representação masculina 

que, ao identificar quem é “a mulher” na sociedade, esta é aconselhada a se 

proteger dos possíveis agressores (o que é dizível e o visível); mulher = vítima 

= necessidade de proteção, ao passo que homem = agressor = peça em 

branco. Nessa ordem de encadeamento dos sentidos, agressor-vítima monta-

se uma representação de quem precisa de proteção na sociedade e de quem 

precisa de punição, aliás, aqui nem se fala em punição e nem que são esses 

agressores. Apenas conduz-se a sensibilidade do medo para que se aceite o 

papel de cada um na sociedade. Peça em branco, ausência de dados. 
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Desprograma Relacional 

>Pergunta-performance-ambulante 

Como Andar Sozinha em Rio das Ostras? 

>Público 

Preferencialmente pessoas que estejam sozinhas – mulheres e outras corpas 

minoritárias na cidade. Desconhecidas. 

>Duração e tempo 

1 mês 

2 vezes por semana: 2 a 3 horas pelas ruas da cidade 

Noite 

>Local 

Não priorizar lugares 

Escolher cada dia um lugar diferente 

Percorrer ruas e situações heterogêneas. 

>Extra 

Oferecer menos pistas da pesquisa a quem pergunto. 

 

A escolha pela pergunta dá-se em seu lugar de ambiguidade, da possibilidade 

de gerar paisagens múltiplas, apesar do lugar de partilha da questão ser 

preciso: as práticas de violência e do direito afetado por mulheres e outras 

corpas em seus desejos de ir e vir no recorte urbano. Também é uma 

brincadeira espelhada, o fato de “eu estar só” encontrando outra, a princípio 

também só, quebraria a própria legitibilidade da pergunta e do encontro com 

essa corpa que, agora, como acontecimento pareado, lançaria linhas 

imaginárias com novos sentidos de estar só para ambas. A performance 

constrói-se nesse espaço íntimo e reduzido à medida quepaisagens vão se 

recombinando numa tessitura de encontro com outras, mas não menos potente 

e, por isso, angustiante e trôpego. 

A rua funciona como uma ponte conectiva entre diferentes histórias, 

temporalidades e pessoas, tende a formar cartografias infinitas e infinitamente 

inimagináveis ao se refazer nesses encontros. De certa forma, os mapas de 

violência concorrem com o mapa territorial da cidade, habitado pelos espaços 

planejados, suas moradoras, com seus inúmeros e escondidos acessos à vista, 

às águas submersas no solo e às águas imersas dos mares. Mapas de 

violência desterritorrializam o mapa físico e geográfico da cidade, retiram “a 
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certeza” de um lugar seguro e agradável criado para o bem-estar de todos. 

Mas esses mesmos mapas denunciam um a operação sobre o outro, através 

de suas formas que se influenciam mutuamente e se co-constituem. Formas 

estas que visibilizam de forma perversa a invisibilidade de vozes, porém, a 

insurreição dessas invisibilidades ressurge do soterramento, desejam aparecer 

de outras maneiras, tornar-se menos imobilizantes: seres-ondas de 

contaminação e de contrarrevolução. 

Na performance que descrevo como um primeiro (des) programa relacional - 

Como Andar Sozinha Em Rio das Ostras? realizo um deslocamento da 

proposta acima, a partir da transposição de mapas de violência em mapas 

físicos da cidade. Acredito que a chave na transposição desses mapas, no 

sentido de torná-los menos controladores e afirmatórios das relações de medo 

e insegurança, esteja no encontro casual e no face-a-face das ruas que 

relatarei mais adiante em forma de imagens, lançando linhas de ação em 

direção às alteridades. Essas imagens desdobradas em testemunhos 

performativos, performances, esculturas e objetos vão desenhando a 

cartografia das paisagens em sombras. 

Preciso lidar com esse outro mapa que não é tão visível nas estradas 

nomeadas da cidade, preciso lidar com meu desejo de continuar caminhando 

“ainda que” carregada pelo peso, pela agitação e pelo desânimo, preciso 

transpassar essas barreiras invisíveis. Deparo-me com algo que é a expansão 

da cidade nessa vivência. À medida que caminho pelos territórios que antes me 

era tomado de proibição, percebo algumas cidades se formando e se 

construindo quando encontro com outras corpas, entre elas, mulheres negras, 

brancas e mestiças, lésbicas, homens gays, mulher trans. Não me atenho aqui 

a realizar uma análise dessas experiências a partir da diferença, mas os 

encontros, ao possibilitarem o encontro com a diferença, desterritorializaram a 

centralidade da minha experiência de mulher branca, hétero, cis, alterando os 

rumos da pesquisa e as propostas das próximas performances. 

Entre a performeira e o "público" paisagens se formam e se recombinam e 

desembocam em outras paisagens. Como um gesto pequeno e inacabado 

modificam a ecologia daquele lugar. Nem meu, nem da corpa que encontro, o 

mundo que antes habitado por minúsculos meus na presença das outras 

recoloca no plano do comum, das velocidades e conexões impensadas, 

movimentos de desterritorializações – passamos a estar abertas ao que antes 

era desconhecido, às relações que se estabelecem entre nós, trocamos 

confidências, olhares, impressões, intimidades nômades. 

Exercemos uma espécie de micropolítica do agora, recriando ambiências 

psicofísicas através de deambulações urbanas, em outras palavras: fazer arte 

e política na VA-DI-A-GEM. Pois é no vadiar que se faz o movimento de não 

fixidez, aquele que incorpora a figura do vagabundo. Se trata do desabrochar 

de seres anti-sociais, imorais e anti-coloniais que pela sua ausência na ordem 
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social performam o encontro, o acaso e as intensidades que podem ainda 

pulsar nas linhas duras que marcam as vias urbanas.  

Na presente pesquisa, um desejo de vadia-incorporada respira com a rua 

quando assume tomar conta do espaço público, sem medo que a sua liberdade 

trace seus trajetos, suas errâncias estranhas aos fluxos normativos. A 

vagabunda sem direção precisa, precisa antes de tudo caminhar e ser 

testemunha da sua própria vida, deslocar-se entre pontos, ou fugir daqueles 

que a subtraia. Para conversar com outras sobre o que lhes afetam na 

intersecção do encontro, a vadiagem é uma arma que pode se configurar em 

um desprograma relacional, acionando o motor da experimentação da 

performance. 

Imersa nas sombras, minha corpa paradoxal sente transbordar o gênero para 

espaços além do que lhe é dado transitar, para além do campo específico 

canônico da arte para refazer alguns pontos e suturas, costurar pelas bordas, 

numa operação aranha de bordar palavras, amaldiçoar e perfurar papéis de um 

Estado violentador. Encontra com forças de retomada na volta que essa linha 

dá ao transpassar o avesso do papel, da agulha enfiada que agora fixa a 

cicatriz desse trabalho com as memórias das vidas violentadas impossíveis de 

serem contadas pelos números oficiais. Essa técnica que não domino, ensina-

me a percorrer os caminhos com atenção, nada está dado de antemão. 

Portanto, preciso desautomatizar os gestos e os pensamentos, voltar a escutar 

os efeitos que as forças da atmosfera desse ambiente de sombras eclodem na 

minha corpa. Bordar incorpora a linha na escrita, confere movimento às 

articulações entre imagens, conecta a sensibilidade ao pensamento até então 

descontinuados da história oficial. 

Petrificada, a história maiúscula não acolhe tais fissuras, mas é sutilmente 

sofrida por elas, quando nos botamos a cosê-las. 

A imagem da aranha que tece suas tramas e redes invisíveis, esse animal 

silencioso e sensivelmente vibrátil, é extensamente trazida pelas poéticas 

femininas e feministas. Aqui é o encontro com o presente de quem atravessa 

memórias transpessoais de dor e morte, mas também de prazer e vida. Sinto 

na liberação dessa imagem, um povoamento de fluxos afetivos, eróticos, 

sexuais que chegam a devolver outros sentidos à vida. A minuciosidade da 

linha que, raivosa, fura uma superfície e alimenta a força de resistir à anestesia 

de dias de desânimo e clausura, sustenta a memória de que há muito por vir e 

ainda por fazer. 
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Fig. 2 e 3 - Marcela Cavallini, Fragmento de marcas d´água, 2018. 

fotografia e bordado em papel vegetal 

(Fonte: Arquivo pessoal da autora) 

 

Enquanto trabalho com linhas, matérias desconsideradas pelas poéticas 

tradicionais de arte, retomo a força que me foi retirada, das conexões 

enclausuradas dentro da minha corpa. Lembro que, além de minhas próprias 

memórias, o cotidiano e cada fresta da vida vem se refazendo como um ato 

político de mulheres, onde o pessoal se torna político e conhecimento digno de 

espaço de difusão e disseminação para outros que, muitas das vezes, partiu de 

um micromovimento alimentado a quatro paredes: “Socialmente, uma mulher 

não deveria falar da morte e, menos ainda, das sombras. Quando o faz, 

rapidamente adentra um espaço simbólico interdito e transgressivo, habitado 

no imaginário por bruxas, mulheres fatais ou monstruosas”. 

(TVARDORVSKAS, 2013, p. 31) 

O bordado no papel vegetal nas fotografias que atravessam o caminhar 

performativo, também inscreve o tempo como um processo jurídico que se 
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arrastou impune pelo seio de minha família e encontra o presente das corpas 

que recebo, através de informações científicas, os números dos dados (Fig. 2) 

de violência dessa cidade. Essa corpa aranhuda, performeira e bordadeira 

debruça seu corpo junto a uma linha e com ele, o fia. Nesse ato, encontra uma 

velha com uma criança que tateiam juntas o destino, refazendo espaços de 

saberes que não lhe pertencem, e que vem sendo transmitindo por tempos 

longínquos, imemoriais. O papel que se fez aliado aos discursos que possuem 

legitimidade de fala e de pensamento através da escrita, encontra no espaço 

entre a fotografia e o bordado uma materialidade distinta onde possa se 

diferenciar desde onde está instituído, de modo que, em si, cultive a ausência 

de talentos constituídos, de cânones ou de qualquer tradição balizadora com a 

arte, com a história e com a memória. 

 

Fig. 4 - Marcela Cavallini, Dissolução dos gráficos de violência, 2018.  

fotografia e bordado em papel vegetal 

(Fonte: Arquivo pessoal da autora) 

 

 

Uma das propostas de se ater ao testemunho não é estar estranha ao feito, 

distinta dos fenômenos processuais como na terminologia jurídica dada ao 

termo, é tornar-se vulnerável perante o outro em estado de presença e 

interação e assim deixar que essa conexão aconteça sem forçar uma situação 

de empatia, é incluir-se no jogo de fazer parte comum das peças processuais 

da performance e saber-corpo que joga e que dispõe de algumas estratégias 

para iniciar tal relação. Esse outro que poderia ser interpretado como um 

problema de como se chegar a criar uma relação com um desconhecido, é 

quem faz acontecer vibrações de toda ordem, desde a mais violenta até a mais 

intensificadora de alegrias. 

O conceito de testemunho relaciona-se ao fato de testemunhar diretamente um 

acontecimento através do estar presente em um tempo-espaço comum a este 

mesmo acontecimento, mas também, ao narrá-lo, é colocar-se no ambiente 
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externo ao evento, viver o paradoxal entre o sentimento e o momento de 

distanciar-se do fato, produzir uma possível saída à dor e ao sofrimento. 

Durante toda a pesquisa, propus-me a escutar mulheres em suas memórias de 

ir e vir na cidade e também aquelas que trabalhavam na rede institucional, que 

chamo na pesquisa como ações de ato-testemunho. 

O desconhecido pode vir como um acontecimento violento, e, paradoxalmente, 

como um encontro de potências; falando do processo artístico, a artista clama 

por esse desconhecido que irá colocá-la em xeque. O encontro a que me 

proponho ao me propor ser testemunha — perguntar algo a alguém sobre sua 

história, perspectiva ou vivência —convoca-me a testemunhar algo que quebre 

o silêncio, alguma história não contada, algum arquivo escondido num 

encontro-lugar com um desconhecido que potencializaria a fala, a denúncia, as 

atitudes e estratégias de auto-defesa e proteção se dando através de gestos 

mínimos e imperceptíveis das paisagens relacionais que vão se formando 

através desse ato. 

Se ouvir o espaço é uma maneira de adentrar uma língua, e caminhar parece 

se tornar um espaço de enunciação, andar e realizar essas conversas em 

diferentes espaços da cidade é uma dupla enunciação do movimento que pode 

expandir várias línguas, além de propor outros alfabetos e sintaxes de 

resistência e de forças ativas e criadoras que emanem também das ruas como 

um espaço de liberdade de reterritorialização da existência através da escuta, 

da fala, da conversa, do encontro e dos afetos que rolam entre as corpas. 
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Para que eu me relacione                         

bem 

com minha família, 

aprendi a não mais me  

queixar. 

Falo somente com Deus e 

com este meu caderno. 
 

 -- Magda Drummond2 

 

O que está escrito? 

O diário existe porque não se pode falar ao pai, ao marido tudo que se pensa. 

À mulher, cabe a prontidão, a servidão ao lar. Magda escreveu constantemente 

em um caderno de capa vermelha, cujas linhas vão dizendo ao leitor sobre sua 

identidade, sentimentos, memórias da infância à fase adulta marcada pela forte 

presença do pai e do marido e, sobretudo, revelam a impotência feminina 

 
1 Flávia Braga Gonçalves é mestranda do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Artes em Rede 

da Escola de Belas Artes da UFMG, sob a orientação dos Professores Doutores Geraldo Freire Loyola e Lucia 

Gouvêa Pimentel. E-mail: flaviabragag@hotmail.com. 

2 Minha avó (1924-2017). 
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diante do privilégio masculino. O que está escrito denuncia em muitos 

momentos a falta de liberdade por ser mulher.  

De acordo com Souza (1997, p. 127), os diários são transitáveis e “podem 

voltar-se para o exterior e registrar reflexões políticas, históricas, sociais, 

morais e outras”. 

A memória é um processo aberto de reinterpretação do passado que 

desfaz e refaz seus nódulos para que se ensaiem de novo 

acontecimentos e compreensões.  A memória remexe o dado estático do 

passado com novas significações, sem parar, que põem sua recordação 

para trabalhar, levando começos e finais a reescrever novas hipóteses e 

conjecturas para desmontar com elas o fecho explicativo das totalidades 

demasiado seguras de si mesmas. E é a laboriosidade dessa memória 

insatisfeita, que não se dá nunca por vencida, que perturba a vontade de 

sepultamento oficial da recordação vista simplesmente como depósito fixo 

de significações inativas (RICHARD, Nelly. 1999, p. 322-323). 

I – Memória de Magda, de aproximadamente 1930 escrita em 1979: 

Lembro-me que fui com uma moça que trabalhava em minha casa, numa 

noite, a uma igreja distante. Havia uma festa com barraquinhas, muita 

gente e música animando o ambiente. Meus olhos se arregalavam diante 

de tudo; passei momentos encantados. Ao voltarmos, a moça veio com 

seu namorado. Sem eu nada entender, resolveram passar por uma 

estrada pouco movimentada, aberta em um matagal. De repente, iniciou-

se entre os dois uma forte discussão que se passou à agressão física. 

Aos socos e puxões, a moça foi arrastada para fora da estrada. Eu fiquei 

sozinha na estrada escura. Com terrível medo assistia àquela cena sem, 

no entanto, nada entender. A jovem lutou e conseguiu se desvencilhar 

das mãos do sedutor, voltou à estrada e agarrando-me pela mão, me 

obrigou a fugir correndo com ela. Éramos duas a chorar e a tremer. 

Jamais relatei isso a alguém. Não sei por que guardei comigo, como um 

segredo, sem o entender. Sinto, no entanto, que me marcou 

profundamente, pois jamais me foi esquecido, apesar de estar eu, 

naquela época, com 5, 6 ou 7 anos. 

Sem dúvida, Magda sentiu medo e perigo, testemunhando uma violência que 

ficou silenciada, como a maioria dos casos se silenciam. O que era um passeio 

tornou-se um momento pavoroso. Como tentar explicar isso a uma criança? O 

que ambas temiam? 

II - Memória de 1937 escrita em 1979. 

Na minha adolescência, mais um acontecimento me marcou. Era a minha 

passagem de menina para “moça”. Sendo filha mais velha, quase sem 

amigas para partilhar com elas os segredinhos naturais da idade, não tive 

nenhum conhecimento do que iria me acontecer nesta fase da vida. 

Tinha completado 13 anos em dezembro. Nos meados do mês de março, 

deparei bem assustada com uma mancha de sangue em minha calcinha. 
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A princípio, achei que tinha machucado. Fiquei um longo tempo pensando 

como isto me acontecera. Resolvi então tomar um banho e trocar a roupa. 

A macha persistiu. Senti-me então apoderada de um medo enorme. Ah! 

Deve ser castigo de Deus. Ele deve estar se vingando de mim, por 

minhas desobediências, meu modo arredio de ser. Passou mais um dia, 

num ato corajoso, diante de minha total ignorância, resolvi procurar minha 

mãe e colocá-la a par da ocorrência. Apesar de amedrontada, de um só 

fôlego, falei a mamãe do que acontecia. Ela estava ocupada na cozinha. 

Sem parar de fazer de fazer o seu serviço, sem sequer olhar para mim, 

ela me disse muito tranquilamente: “Isso porque você agora é moça, não 

vai poder mais subir em árvores, nem saltar como você gosta.” Foi a única 

e enigmática explicação. 

O que a “moça” tem que fazer é esconder o corpo, não correr o risco de 

manchar sua roupa em brincadeiras que exijam mais movimento. Pagou caro 

pelas regras da decência. A menstruação é uma condição biológica que a 

impediu de se igualar aos meninos que continuaram subindo em árvores e 

pulando muros. E por que fazer segredo de tal condição deixando se tornar um 

drama?! Por que não preparar a filha com algumas palavras trazendo um 

pouco de tranquilidade? Pelo contrário, ficou declarado por sua mãe, uma de 

suas impotências feminina. 

O trecho relatado também mostra a influência religiosa em sua vida, que num 

plano imaginário estava castigada, que era pecadora. Se “Ele” a castiga por 

desobediência; “Ele”, figura masculina, é a onipotência. 

Num acúmulo de angústias e questionamentos, suas perguntas iam crescendo. 

III - Memória de 1946 escrita em 1979. 

Eu estava com 21 anos e Sílvio com 26. Após a recepção ao nosso 

casamento, às 23:30 fomos para a nossa nova casa. [...] Iniciamos aí a 

nossa tão sonhada e incógnita lua de mel. Lua de mel cheia de surpresas, 

pois não havia o menor preparo para o sexo no casamento. Impressiona-

me hoje pensar como se iniciava então, naquela época, uma vida a dois, 

homem e mulher, dois seres tão diferentes, iniciar uma vida a dois, tão 

despreparados. 

Entrava-se no casamento cegos, completamente. Parece até maldade 

partindo daqueles que por isso já haviam passado. Porque não uma 

pequena palavra de esclarecimento, uma pequena orientação à moça e 

ao rapaz. Pois este era habituado a “mulheres da vida”, como se dizia, e 

ia agora partilhar a sua vida com uma moça, pessoa tão diferente. Daí o 

machismo, uma moça que ia pertencer somente a ele: desde a 

inauguração, quando várias ele já tivera e se viciara. 

Ela se incomoda com a questão de sua virgindade, prestes a ser deflagrada, 

frente ao homem que passou sua adolescência com outras mulheres, cuja 

inicial sexual foi anterior a dela. Está escrito que aos homens isso era comum 

enquanto as mulheres se guardavam para o casamento. Que ela pertenceria 
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somente a ele. Magda percebe sua posição no casamento e permaneceu com 

sentimento de revolta e inquieta.  

IV - Memória escrita às uma hora da manhã em 15 de dezembro de 1989 

Estou constantemente prometendo a mim mesma me resguardar um 

pouco mais, não me abrir com mais ninguém, nem sequer com meu 

marido. Eu acho que com ele, deveria ser o mais normal, pois intimidade 

física entre nós dois, já existe o máximo. Ele me conhece totalmente, 

fisicamente: todo o meu corpo, cada canto do meu corpo, cada detalhe, 

curvas, gorduras, varizes, verrugas, tudo..., mas a minha alma, o meu 

íntimo espiritual, ele não conhece. Também nunca iria me entender. Sou 

complicada demais! Não sei me fazer ser alcançada. Teria que ter longos 

papos, abertos e sinceros. Teria que ter horas para falar. Falar de tudo 

que há dentro em mim. Gostaria de poder soltar todos os cachorros sem, 

no entanto, magoar ninguém. Seria para mim uma libertação. Nada tão 

grave, nem tão importante, mas para mim, falar é necessário. Nem exijo 

resposta. Queria somente ser ouvida. Mesmo que eu diga bobagens, 

coisas pequenas, sem nenhum valor, mas falar... 

É tão bom poder soltar os nossos “monstros”. Falaria com naturalidade do 

que me preocupa, o que me alegra, o que me faz mais feliz ou não, de 

alguma vitória minha, ou de um fracasso, me mostraria enfim, como sou, 

quem sou, meus sonhos, minhas tristezas... 

Casamento é isso? Intimidade física ao máximo, intimidade espiritual ao 

mínimo? Também não poderia ser diferente! O homem é de uma maneira! 

E a mulher é de outra. Enquanto homem é terra árida e seca, a mulher é 

sensibilidade, intuição, coração. Por isto a mulher é a causa do lado bom 

da vida. É mulher, é mãe, amante e protetora do marido, tudo ao mesmo 

tempo.  

Tem que ser assim. Para que eu me relacione bem com minha família 

tenho que ser assim: saber de tudo, providenciar tudo, entender de tudo, 

estar ligada a tudo, a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Não esperar 

nada...não pedir nada...Ser sempre ajudante, sem precisar de ajuda. Por 

isso aprendi a não mais me queixar, com ninguém. Falo somente com 

Deus e com este caderno.  

Comigo não há nada... Tudo está sempre bem... Sem problemas, sem 

dores, sem sofrimento.  

Servidão feminina na cama, na maternidade, no lar, ao marido. O trecho fala do 

silêncio dos próprios monstros, de qualquer pensamento. Conversar sobre as 

coisas não fez parte de seu cotidiano no casamento. Ela não queria ser só um 

corpo, desejava partilhar sua existência, ser mais espontânea, mas não se 

mostrou porque não teve autonomia. Fez-se presa ao marido. Mesmo sendo 

uma mulher estudiosa, leitora, escritora e trabalhado na direção de uma escola 

municipal da cidade, nunca se desprendeu dos dois grandes homens de sua 

vida: seu pai e seu marido. O diário se deu pela constante prática de 

introspecção. 
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As mãos que acariciam são as mesmas que batem 

Ao me aproximar do diário de minha avó, fui tomada por minhas próprias 

memórias. 

Memória I: 

Em 1980, uma mulher grávida aos 16 anos abandonou a escola. O pai do bebê foi 

levado a se casar e trabalhar para assumir sua nova família. A mulher, sem 

escolaridade e sem poder econômico algum, tornou-se presa de uma necessidade 

cultural social: cuidar da família, manter a casa organizada e estar pronta para o 

marido. Quando questionavam sua profissão em muitos estabelecimentos, 

respondia que era “do lar”. O que ela aprendeu foi que o casamento, a procriação 

sua ampla submissão ao marido, era seu destino. O que ele aprendeu foi ser a 

fonte econômica e autoridade da família. Esses são os meus pais. 

Mais tarde, já divorciada, um novo amante a tratava como objeto sexual e 

repetia a autoridade de quem precisa da disponibilidade integral da mulher. 

Com o tempo, o homem com sua força nos punhos, tratava a mulher com 

possessividade. Ela foi espancada por dez anos assumindo e reafirmando um 

papel de objeto. Não foi denunciado, e nessa perspectiva, minha mãe dizia “ele 

vai me matar”. 

Memória II: 

No caminho para a escola, um casal de idosos estava do lado de fora 

encostado no muro olhando para o chão numa posição de derrota. Dentro da 

casa, uma mulher era violentamente agredida. Seus gritos foram ouvidos à 

distância, palavras como “socorro” e “ele vai me matar” foram ditas repetidas 

vezes. Além de sua voz, sons de objetos quebrados também puderam ser 

ouvidos. Eu, com apenas 11 anos, desacelerei meus passos observando os 

idosos e tentando compreender o episódio nunca vivenciado. Vizinhos, lojistas, 

todos próximos inertes. A vontade de perguntar por que não faziam nada ficou 

em total silêncio. Neste dia fiquei sentada na sala de aula assustada com os 

maus tratos contra aquela mulher, autorizados por todos que testemunharam, 

incluindo a mim mesma, que vi, mas não contei a ninguém. Descobri naquele 

instante que as mãos de quem acaricia, são as mesmas que batem. 

Memória III: 

O carro estacionou. A mulher desceu segurando sua bolsa rente ao corpo, sem 

olhar para trás ou para os lados. No centro da cidade, atravessou a praça sem 

muita coragem, mas ia. Seu corpo retraía como se fosse desabar. Um homem 

desceu em seguida do carro. Estava trôpego, talvez alcoolizado, fechou a porta 

do carro com um chute e perseguiu a mulher chamando-a em voz alta de 

“vagabunda, puta e rapariga”. Ameaçava “você vai ver, vai na polícia mesmo, 

quero ver o que vão fazer”.  Por sorte ele não a alcançou, não tinha forças para 

isso. Pensei que aquele não deveria ser o único episódio entre o casal, pois o 
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homem estava à vontade com a situação. Sem confiar que a polícia bastaria 

para dar fim a esse comportamento que mais me causou repulsa. Fiquei 

observando a mulher se aproximar do policial em segurança, porque dessa 

vez, já adulta, eu saberia prontamente o que fazer. 

Memória (IV) violenta da cidade; a cidade acordou em inquietação com os 

dizeres do jornal: 

Na última quinta-feira (13), por volta das 23h, uma mulher de 40 anos foi 

atacada e estuprada enquanto caminhava até o Terminal Rodoviário de 

Sete Lagoas. Segundo relato da vítima, ela foi abordada por um indivíduo 

que a segurou pelo braço e deferiu-lhe socos na cabeça e no rosto. 

Posteriormente, ele a levou para um local escuro sob constante ameaça 

de mais agressões, onde a obrigou a praticar sexo oral e depois cometeu 

o estupro (SETE DIAS, 2019). 

 

Acontece com todas 

Impelida a transpor minhas memórias, fiz um chamado a adolescentes entre 15 

e 18 anos na escola que trabalho, convidando-as a escrever suas memórias 

anonimamente por meio do “my maps”3, um mapa personalizado para coletar 

informações. A maioria, constrangida, permaneceu sem escrever. Algumas 

convidadas, marcaram no mapa o local do evento e o descreveram. São outras 

memórias, mas as narrativas se repetem: 

“Meu ex-namorado me deu um soco no rosto na frente de todo mundo.” 

“Minha avó hoje com 66 anos de idade, casou-se com um marido que a 

espancava, só minha mãe e meu tio sabia, ela não tinha coragem de denunciar 

por vergonha, e até hoje ninguém sabe que ela sofria esse tipo de agressão, 

ela cuidava da casa além de trabalhar fora.” 

“Um homem tentou me puxar e disse comentários maldosos.” 

“No começo era tudo tranquilo, até que terminei o namoro e ele não aceitava. 

Um belo dia depois da aula ele veio me agredir no meio das minhas amigas e 

de todos. Minha sorte foi que elas tentaram me ajudar, pois várias pessoas na 

rua só ficaram olhando e ninguém me ajudava. Aquele ditado: "parece ser 

Deus" pois o meu padrasto apareceu lá, e olha que ele nem e de ir ao centro e 

me ajudou. E hoje mesmo com medida protetiva não adianta nada, pois a 

qualquer momento ele pode chegar e repetir o ato, e como sabemos, ninguém 

vai fazer nada novamente.” 

 
3 Acesso por meio do link https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=pt-BR&mid=1RQ2QPSYgPA9icMi2 C88m 

UptgBhz2F5DN&ll =-19.464311353508684%2C-44.21549850182737&z=10 
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“Minha mãe foi agredida fisicamente incluindo agressões verbais pelo ex-

namorado dela, e ele sempre foi muito abusivo, ou seja, minha mãe viveu um 

relacionamento abusivo.  As agressões mais fortes foram no ano de 2019.” 

 

Corpo em Delito, a Performance  

A performance foi um ato autobiográfico. A escrita foi realizada no local da 

memória. O meu retorno a esses locais, colocou em cena o passado e o 

presente. Me aproximou das pessoas na lembrança ao mesmo tempo que me 

distanciou delas. O eu testemunha do passado, paralisada e impotente, 

intercalou com o eu artista engajada em discutir as memórias de crimes 

cometidos contra a mulher. 

Palavras e frases violentas retiradas de jornais, cujas manchetes noticiaram o 

feminicídio, foram impressas e ocuparam parte de um muro no centro da 

cidade de Sete Lagoas/MG, em frente ao terminal de ônibus na Rua Prof. 

Fernandino Júnior. Algumas palavras foram destacadas aumentando seu 

tamanho ou diferenciando na gradação da cor. Aspas foram inseridas para 

apontar sua apropriação. Foi instalada no fim da tarde do dia 28 de junho de 

2019, com a ajuda de um colaborador. As palavras no muro trouxeram a 

memória das mulheres violentadas de todas as formas e até mesmo a memória 

de suas mortes, consequência de crimes por condição de gênero.  

Em seguida, fiz um percurso para demarcar locais de memórias de violência, 

locais de corpos em delito.  

Os locais da cidade marcados com frases de repúdio foram: 

• Rua Prof. Fernandino Júnior, Centro. Local da instalação da plotagem. 

• Rua Santa Helena, Canaã. Agressão física ocorrida aproximadamente 

em 1996 

• Rua Raquel Teixeira Viana, Canaã. Agressões físicas ocorridas 

aproximadamente de 2000 a 2007. 

• Praça Tiradentes, Centro. Agressão verbal e ameaça ocorrido em 

2017. 

• Praça Barão do Rio Branco, Centro. Estrupo e agressão física 

ocorridos em 13 de junho de 2019. 

 

A rota foi cumprida no dia seguinte, 29 de junho de 2019. Uma rota predefinida 

para um percurso a pé, incluindo três lugares que a memória me trouxe de 

circunstâncias de agressões físicas já presenciadas e um episódio de estupro 

acontecido na cidade nesse período. No caminho, fui demarcando todo o 

percurso com um sangue falso, traçando uma linha vermelha nas calçadas e 

ruas, o que representou o sangue derramado dessas mulheres e suas dores. 

Em frente a cada local de crime, uma frase é escrita no chão. 
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Momentos de incapacidade de agir, de silêncio dos familiares e vizinhos, e 

negação da polícia de atender a chamado, agora contêm frases grandes de 

denúncia no chão. Em cada local, uma frase sobre do acontecimento. Assim, 

foi proposto aos transeuntes uma reflexão sobre o modelo cultural de 

submissão das mulheres aos homens, do suposto direito que eles pensam ter 

sobre elas e a consequente violência cometida por condição de gênero.  

Tingi feixes vermelhos em minha boca e testa, formando uma cruz, remetendo 

às agressões, aos crimes e ao mesmo tempo a um corpo culturalmente 

marcado pela falta de liberdade, falta de poder sobre nosso próprio destino.  

A performance teve duração de duas horas, mas a linha de sangue que mapeia 

o percurso permaneceu até que a cidade a absorvesse. As frases também 

permaneceram até desgaste da tinta. A plotagem também permaneceu por 

toda a semana. A caminhada foi feita em silêncio, em luto.  

Para finalizar, retornei à rua Prof. Fernandino Júnior e escrevi com tinta 

vermelha sobre as outras palavras, machocracia. Termo cunhado pela 

feminista e artista boliviana, Maria Galindo. Vive-se em uma machocracia. Ela 

explica que “La machocracia es el gobierno del machismo como régimen 

cultural y político intermedio que regula específicamente el orden de las 

relaciones hombre-mujer, femenino-masculino en la sociedade”4 (GALINDO, 

2019).  

 

 

Fig. 1 - Marcação da memória I. (Foto: André Ogando. Local: Rua Santa Helena, Canaã) 

 
4 A machocracia é o governo do machismo como um regime político e cultural intermediário que regula 

especificamente a ordem das relações homem-mulher, mulher-homem na sociedade. 
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Fig. 2 - Memória II. (Foto: André Ogando. Local: Rua Raquel Teixeira Viana, Canaã) 

 

 

 

 

Fig. 3 - Memória III marcada. (Foto: André Ogando. Local: Praça Tiradentes, Centro) 
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Fig. 4 - Local marcado da memória IV. (Foto: André Ogando. Local: Praça Barão do Rio Branco, Centro) 
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Fig. 5 - Encerramento da performance. (Foto: André Ogando. Local: Rua Prof. Fernandino Júnior, Centro) 
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A batalha maior da mulher é sua liberdade. 

A performance foi um repúdio aos maus tratos contra a mulher, a sua falta de 

liberdade, foi uma maneira de dialogar com os transeuntes, comigo mesma, 

com as memórias e o cotidiano que permanece violento para as mulheres. 

Entre comentários machistas, olhares silenciosos e agitação de algumas 

mulheres, tornou-se um espaço de denúncia e reivindicação de mudança de 

postura. 

À mulher, cabe a reconstrução das relações sociais e biológicas há muito 

destinadas a ela. A maior batalha, ainda é sua liberdade da qual escreve 

Magda – 1979: 

Eu era aquela que não se encaixava na fôrma. Sofri muito, pois me faziam 

sentir “difícil”. Só porque eu queria ser “eu mesma” e não seguir linhas 

previamente traçadas para mim. Desejava ir onde eu quisesse, conversar com 

qualquer pessoa que eu desejasse, ter amigas escolhidas por mim, ser alegre 

do modo que eu quisesse, ser jovem, viver enfim.  

A performance cria vãos entre as memórias escritas, vividas e a maneira de 

contá-las. Uma poética do eu e seus atravessamentos. O diário relata 

angústias feminina de 1930 a 1989 foi primordial para estabelecer diálogo com 

relatos atuais de representação feminina. Mulheres que ao nascer foram 

modeladas em uma fôrma difícil de quebrar. As violências incorridas contra a 

mulher por condição de gênero não é um problema privado, pois está 

condicionado a subordinação ao homem que ainda se encontra em uma 

dimensão social de superioridade.  
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Introdução 

A modernidade enquanto categoria artística é largamente difundida e debatida 

na história, e com isso uma grande gama de interpretações. Aqui, aplicaremos 

o ser moderno a obras de duas artistas estadunidenses e é nosso intuito 

entender como e se a produção dessas artistas se enquadra no conceito 

histórico-social do que é ser moderno. Além disso, compreender como a figura 

feminina é construída nas obras dessas artistas é outra questão primordial 

aqui. Nossa pesquisa é baseada na obra de duas artistas mulheres, sendo elas 

Romaine Brooks e Gertrude Abercrombie.  

Neste artigo, traçaremos um breve paralelo entre as obras dessas artistas para 

compreendermos quatro questões basilares: como a modernidade se 

apresenta na obra dessas artistas; como a representação da figura feminina se 

assemelha e se difere na produção delas; como essas mulheres se colocam 

enquanto partícipes do processo histórico da arte e como se dá a rede de 

sociabilidade dessas duas artistas e suas biografias, levando em consideração 

que esses pontos são fundamentais para entendermos seus processos 

criativos e suas bagagens imagéticas e parte germe da suas criações. 

 
1 Eponina Castor de Mello Monteiro concluiu recentemente o curso de Mestrado em História pela Universidade 

Federal de Juiz de Fora, sob a orientação do Professor Doutor Martinho Alves da Costa Junior. E-mail: 

nina.cmmonteiro@gmail.com.. 
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Os arredores de Romaine Brooks e Gertrude Abercrombie 

A começar pela mais velha, Romaine Brooks, nascida Betrice Romaine 

Goddard, traz em seu traço uma melancolia própria de quem foi excluída, ou 

ainda de quem se exclui. Sua vida nada comum para os moldes da época 

contribui para compreender esse traço em sua obra. Filha de um pai alcoólatra 

(que logo deixa a família), e de uma mãe que a negligenciou, e irmã de um 

rapaz com distúrbios mentais, Brooks teve uma infância, no mínimo, 

desafiadora. Com a morte de seu irmão e de sua mãe, Brooks se torna 

herdeira de um patrimônio considerável, sendo o suficiente para se sustentar 

sem depender exclusivamente da venda de suas obras, ou ainda de um 

casamento arranjado. Mesmo sendo uma pária na sociedade hetero-normativa, 

Brooks se casa com seu amigo John Ellingham Brooks, um instrumentista 

homossexual, que estava com problemas financeiros, adotando assim seu 

nome, e deixando para trás o nome de sua família. Brooks se separa de John, 

e se muda, se envolvendo abertamente com outras mulheres com quem 

manteve relacionamentos abertos, em especial com Natalie Clifford Barney, 

uma escritora estadunidense com quem viveu por mais de cinquenta anos. No 

final de sua vida, com a Segunda Guerra Mundial e ideias delirantes, Brooks 

interrompe definitivamente sua produção, se tornando reclusa na França.  

Em sua obra, Brooks apresenta a sexualidade feminina por uma ótica original e 

nada esperado para os termos da época. Brooks em boa parte de sua obra nos 

coloca diante de mulheres andróginas, com roupas claramente masculinas, 

cabelos curtos e copos oblongados, e com uma estética sintética, sem os floreios 

que muitas vezes as mulheres são retratadas nessa época: Brooks mostra a 

modernidade latente em seu bojo. Suas mulheres são aquelas (assim como ela 

própria) excluídas pela sociedade, mas que a modernidade em toda sua 

pluralidade começa a permitir. Sua forma de elaborar a introspecção através de 

sua paleta quase monótona aponta para um recolhimento e autorreflexão típica 

dos tempos modernos. Brooks possui uma paleta de cor neutra e lavada, que 

compreendia o cinza, o branco, o preto e o bege – também utilizada por James 

McNeill Whistler, pintor estadunidense, admirado por Brooks – evidenciando 

também, além da questão urbana e moderna, as questões de representação de 

gênero em sua obra. Em Self-Portrait (1923), Brooks se representa sem os 

artefatos de uma pintora, como muitos fazem, mas de sobretudo preto, uma 

camisa branca entreaberta, um chapéu-cartola e luvas: vestimentas típicas do 

armário masculino e que se repetem em La France Croisée (1914), e todos em 

tons sóbrios e escuros, destacando ainda mais a palidez ululante de sua pele. 

Mas não é só a si mesma que a esses traços e cores se limitam: suas mulheres 

languidas e compridas ditam o tom mórbido que permeia toda sua obra. Mesmo 

seus retratos masculinos apresentam uma androginia ainda mais peculiar: são 

homens com traços finos e esqueléticos, contrapondo e ao mesmo tempo 

semelhante as suas figuras femininas, nos permitindo entender como Brooks 

concebe os corpos em uma modernidade latente. Tais traços alongados também 

podemos ver na obra de Abercrombie.  
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Fig. 1 - Romaine Brooks, Self-Portrait, 1923.  

óleo sobre tela, 117,5 x 68,3 cm. Smithsonian American Art Museum. 

 

 

 
Fig. 2 - Romaine Brooks, La France Croisée, 1914.  

óleo sobre tela. Smithsonian American Art Museum. 
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Gertrude Abercrombie realiza com sua presença e sua obra o oposto similar de 

Romaine Brooks. Filha de cantores de ópera alemães, Abercrombie nasceu 

nos Estados Unidos por uma fatalidade. Mas a família volta a morar em terras 

estadunidenses por consequências da Primeira Guerra Mundial, sendo 

Abercrombie criada majoritariamente em Chicago. Ela se casa com um 

advogado, tendo uma filha nesse primeiro casamento, mas se divorcia e se 

casa com o pianista jazzista e crítico musical Frank Sandiford, com quem viveu 

boa parte de sua vida. Sofrendo de alcoolismo e como partícipe ativa da cena 

boemia de Chicago, sua saúde se definhou, e assim como Brooks, também se 

tornou reclusa ao final de sua vida.  

Abercrombie possui uma temática muito peculiar, com diversas obras de 

mulheres flutuantes, gatos, e lugares espetaculares, de uma forma rápida, 

muitos podem associar ao movimento surrealista – ainda que Abercrombie 

nunca tenha se atrelado ao movimento- manifesto. Abercrombie traz em sua 

obra outras facetas da modernidade possível, tendo a imaginação e a 

introspecção como questões recorrentes. Abercrombie delineia o mundo 

particular da imaginação, aliado as formas então fluidas e exóticas do jazz, 

Aercrombie compõe obras em que a modernidade parece perpassar cada 

detalhe. E ainda que com uma paleta completamente diferente da de Brooks, 

composta por cores mais vibrantes como fúcsia e o verde esmeralda, 

Abercrombie consegue dar a essas cores tons sombrios e mórbidos tão 

intensamente quanto Brooks.  

Abercrombie tem em quase todas as suas obras a mulher como tema central. E 

nos parece relevante salientar o aspecto de bruxa como essas mulheres se 

apresentam. O nariz adunco, as mãos e formas extremamente longas, os gatos 

sempre presentes, portas que levam a lugar algum, dão a obra de Abercrombie 

uma temática sempre relacionada a figura da mulher-bruxa. Assim como 

Brooks, Abercrombie tem a mulher como tema e de formas pouco 

convencionais para a mulher da época. Em Self-Portrait of my Sister (1941), o 

título já esboça o tom enigmático típico de Abercrombie - como poderia um 

autorretrato de outra pessoa? Ainda mais de uma irmã que Abercrombie nunca 

teve? Esses trocadilhos se mostram coerente ao ambiente de suspense e 

fantástico que ela tanto retratava. Na obra de 1961, Abercrombie retrata uma 

mulher lânguida vendada por um pano preto, preso na parede por um prego, 

assim como seu vestido. O ambiente vazio apresenta apenas uma porta. Essa 

venda preta e seu vestido pregado numa olhadela mais rápida passam uma 

sensação de que estão sobrevoando ou que ainda são segurados pelo que não 

vemos. Abercrombie parece brincar com a imaginação e deixar ao espectador 

o preenchimento das lacunas. 
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Fig. 3 - Gertrude Abercrombie. Self-Portrait of My Sister. 1941.  

óleo sobre tela, 68,6 x 55,9 cm. The Art Institute of Chicago. 

 

 

 
Fig. 4 - Gertrude Abercrombie, Sem título, 1961. 

  

 

Modernidade, feminismo e o prazer voyeurístico 

Tanto Abercrombie quanto Brooks trazem uma nova (ainda que não 

completamente inédita) ótica para o corpo da mulher: são mulheres 

representando mulheres. São corpos femininos pintados e representados por 

quem vê no espelho tal imagem. Mas ainda cabe o questionamento de “para 

quem?”. Para quem são esses corpos? Quem são os olhos que as observam e 

desvendam suas historias e seus corpos? 
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Laura Mulvey2 ao jogar luz na questão do prazer voyeur nos filmes, nos 

possibilita uma outra concepção de como o processo artístico visual foi muitas 

vezes baseado no prazer masculino, em que o olhar do homem recai sobre o 

corpo feminino, dando ao homem controle e satisfação de seus prazeres, 

colocando a mulher em uma situação passiva e submissa. Essas mulheres e 

essas historias não nos mostram submissão, mas mulheres que beiram o 

inalcançável, o obscuro e étereo. Whitney Chadwick ao falar da  

[...] dificuldade de distinguir entre o excesso da sexualidade (voyeurismo, 

fetichismo e escopofilia) e outras formas de olhar, a questão da 

subjetividade e a identificação do corpo feminino com a natureza, geração 

e os instintos se tornaram importantes áreas de investigação para o 

feminismo contemporâneo3 [...] 

nos relembra da dificuldade de discutirmos o prazer visual de mulheres para 

mulheres. Carol Duncan contribui para essa análise com seu extenso trabalho 

ao analisar a representação das mulheres no cânone pictorial, mostrando como 

muitas vezes mulheres são relacionadas a questões da natureza, colocando-as 

como seres divinos e misteriosos de uma forma quase metafisica. E nessas 

obras vemos mulheres que de fato parecem quase se esvair, quase como 

quem não está lá. Mas elas estão. E metáfisicas ou não, se mostram mais reais 

do que nunca. 

Há nessas obras e nessas mulheres um outro ponto de vasto interesse, que 

por si só daria uma pesquisa - a modernidade que essas obras carregam, 

ainda que não aquela óbvia do começo do século. Talvez sejam elas o começo 

da tão falada pós-modernidade, da sociedade de grupos, dos micropoderes. 

Mas se pensarmos numa modernidade que não se restringe e não se basta, 

podemos ver até mesmo os mais contundentes traços de modernidade.  

Baudelaire por diversas vezes aborda em seus textos o conceito de 

modernidade, explicando, categoricamente, o que é o ser moderno. Em O 

pintor da vida moderna, Baudelaire descreve, como diz o título, por páginas a 

fio o que é esse pintor da modernidade, e ainda que aqui sejam pintoras, 

Baudelaire nos auxilia na compreensão histórica desse termo. “Ele busca esse 

algo, ao qual se permitirá chamar de Modernidade; pois não me ocorre melhor 

palavra para exprimir a ideia em questão. Trata-se, para ele, de tirar da moda o 

que esta pode conter de poético no histórico, de extrair o eterno do transitório.”4 

E assim, Baudelaire nos ajuda a compreender uma ideia de modernidade em 

que tempo é fugidio, em que a multidão impera, o incógnito habita em cada um.  

 
2 In REMAIN, Karen Cordero; SÁENZ, Inda. 2001.  

3 CHADWICK. 2012. P. 282. Tradução nossa. Texto original: “The difficulty of distinguishing between overly 

sexualized (i.e. voyeurism, fetishism, and scopophilia) and other forms of looking, the issue of female subjectivity, 

and the identification of female body with nature, generation and the instinctual life have become important areas 

of investigation for contemporary feminism.”  
4 In BAUDELAIRE, 1996. 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Outro autor que nos ajudará nessa empreitada de compreender a modernidade 

enquanto um processo histórico é Marshall Berman, quando traz no seu 

clássico Tudo que é Sólido se Desmancha no Ar uma compreensão integrativa 

e multifacetada da modernidade. Marshall compreende a modernidade como 

algo plural, polifônica, múltipla, contraditória, permitindo uma elasticidade 

inédita, mas que muitas vezes é condenada a um fator excludente, e não 

múltiplo: “Isto e Aquilo substituídos por Isto ou Aquilo”. Ele distingue dois tipos 

de modernidade5, sendo uma aquela liderada por Clement Greenberg e Roland 

Barthes, e uma modernidade da ausência, em que o meio se basta e se limita 

em si mesmo, tendo como seu expoente outro artista estadunidense, Jackson 

Pollock. E a segunda via, aquela liderada por Susan Sontag e Marshall 

McLuhan, tendo como seu porta-voz Andy Warhol, que se coloca com um 

caráter mais extasiante e inclusivo da modernidade, mas que pode pecar por 

uma construção um pouco mais acrítica. E é partindo desse conceito de 

modernidade mais permissivo do que um olhar rápido pode interpretar em 

Charles Baudelaire, que Berman compõe sua noção de modernidade, nos 

auxiliando a na compreensão das artistas do presente estudo. 

Mas o que de fato nos interessa, é se essa modernidade é mesmo tão 

permissiva, tão fluida e abrangente como muitas vezes é colocada. Griselda 

Pollock, ao falar das três posições de quando feminismo encontra o cânone (o 

cânone como uma estrutura de exclusão, cânone enquanto uma estrutura de 

subordinação e dominação, cânone como uma reprodução estratégica da 

diferença de gênero), além de nos guiar na compreensão do conceito de 

modernidade aliado a feminilidade e a produção feminina. Ao dizer que  

Sexualidade, modernismo ou modernidade não podem funcionar como 

categorias dadas em que as mulheres estão inseridas. Isso só corresponde a 

um ponto de vista particular e masculino que confirma a diferença do lado 

feminino. Sexualidade, modernismo ou modernidade são organizados pela 

diferença sexual. Perceber a especificidade das mulheres é analisar 

historicamente uma configuração ou diferença particular6 

Pollock nos relembra essas categorias são, seu cerne, criadas por homens e para 

homens, colocando esses conceitos sob uma nova luz interpretativa. E para nos 

aprofundarmos nos conceitos de modernidade, estruturamos o quarto tentáculo ao 

redor de alguns autores chave. E aqui voltamos a Romaine Brooks e Gertrude 

Abercrombie, que ao trazer a mulher representada por mulheres, colocam em pauta 

e em cheque a ideia de uma modernidade masculina que tanto se quer plural. 

 
5 Ele ainda distingue uma terceira via liderada por Michel Foucault e uma interpretação de modernidade oriunda 

da obra de Marx. 

6 REMAIN; SÁENZ, 2001, p. 255, tradução nossa. No original: “Sexualidad, modernismo o modernidad no pueden 

funcionar como categorías dadas en las que se inserta a las mujeres. Eso sólo corresponde a un particular y 

masculino punto de vista que confirma la diferencia del lado femenino. Sexualidad, modernismo o modernidad 

están organizados por la diferencia sexual. Percibir la especificidad de las mujeres es analizar históricamente una 

configuración particular o diferencia.”  
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