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APRESENTAÇÃO

 O Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens (SPACL) é um 
evento organizado anualmente pelos alunos do Programa de Pós-graduação em 
Artes, Cultura e Linguagens da Universidade Federal de Juiz de Fora (PPGACL/
UFJF).  A quarta edição ocorre entre os dias 8, 9 e 10 de novembro de 2017, no 
Instituto de Artes e Design (IAD).

 Com o objetivo de contemplar os hibridismos e cruzamentos poéticos 
que caracterizam o cenário artístico contemporâneo, o encontro busca criar um 
espaço para a partilha de trabalhos científicos e propostas artísticas.  Assim, em 
uma perspectiva interdisciplinar, o evento intenciona promover bons diálogos 
entre acadêmicos e artistas acerca de áreas como, por exemplo, cinema e 
audiovisual, história da arte, moda, fotografia e música.

 O IV Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens conta com 
minicursos, grupos de trabalho e apresentação de pôsters.

Comissão Organizadora
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ARTIGOS COMPLETOS
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Mediação: Daniel Couto (UFJF)

O REAL, O RISCO E A REPRESENTAÇÃO DA 
ALTERIDADE NO CINEMA

 08 DE NOVEMBRO DE 2017 | QUARTA-FEIRA

GT
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Narrativas urbanas e audiovisual: um retrato dos corpos femininos que flanam 

pela Baixada Fluminense

MELLO, Luísa Antonitsch Mansilha1

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ)

RESUMO
Neste artigo analiso o filme da diretora Catu Rizo, Com o terceiro olho na terra da profanação, 
relacionando a narrativa cinematográfica com os estudos antropológicos da cidade, tendo como lócus 
do estudo e da história do filme, a Baixada Fluminense. O filme é uma ficção mística, se passa em 
Nilópolis, e tem três mulheres a flanar pela cidade como protagonistas, Tina, Sofia e Gai. Proponho 
entender as associações existentes no espaço da cidade ocupado por essas três mulheres, as questões 
entre gênero, corpo e identidade articuladas com as relações com a cidade, seus bosques e matas, 
diante da subjetividade cinematográfica colocada na obra em questão. O filme é também um retrato 
da paisagem urbana da cidade de Nilópolis e das ligações existentes entre a cidade e seus sujeitos, 
além de desenhar através das imagens a intimidade e a amizade existente entre essas mulheres, seus 
corpos e seu reconhecimento feminino. Com o terceiro olho na terra da profanação é um filme sobre 
Nilópolis e a relação com a cidade, tanto de seus personagens, como em seu processo de direção, 
atuação e produção

PALAVRAS-CHAVE
Paisagem urbana; mulher; corpo; cidade.

Início

A cidade está no cerne da representação fílmica de Com o terceiro olho na terra da 

profanação. A cidade em questão é Nilópolis, na Baixada Fluminense. Logo na primeira fala 

de uma das protagonistas do filme, somos apresentados a cidade, e não é por acaso que, ao 

mesmo tempo em que a escutamos, vemos um plano da cidade. Nilópolis vista de uma janela 

do alto de um prédio, como num quadro, estão seus prédios, fios e antenas, e as montanhas 

do Parque Natural do Gericinó2 que emolduram ao fundo. A cidade é colocada em breves 

planos fixos, onde aparecem cartazes, o trem e a estação, seus ruídos, ruas, automóveis e o ir 

e vir distante das pessoas. Michel de Certeau trata a “cidade-panorama” como um simulacro 

visual, ou seja, “um quadro que tem como condição de possibilidade um esquecimento e 

um desconhecimento das práticas.”. De cima, não conhecemos ainda seus personagens, seus 

caminhantes, os “praticantes ordinário da cidade” (2014, p. 158 e 159). 

1 Mestranda, luisaantonitsch@hotmail.com.
2 O Parque Natural do Gericinó fica dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) do Gericinó-Mendanha e foi reivindicado 
pelo município de Nilópolis ao Exército brasileiro por mais de 20 anos. Ele está situado no Campo de Instrução de Gericinó 
(CIG), cedido pela Força Armada à Nilópolis em 2009. Fonte: http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/parque-natural-do-ge-
ricino. Acesso em 2 de agosto, 2017.
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Segundo Andrea Barbosa, nos filmes sobre cidades que são também personagens, é 

mais admirável o que se pode sentir do que o que se pode ver.

O cinema e o vídeo tem uma característica fundamental que é a transformação 
do espaço em tempo. Como fala Comollli, “Não importa o espaço filmado, 
ele é digerido em uma duração.” Os pedaços da cidade são transformados 
em planos e frames que encadeados com som e muitas vezes palavras, criam 
uma nova cidade. Uma cidade do cinema que explora a nossa percepção, 
audição e memória. Não vemos um filme, mas o sentimos, projetamos 
nele nossas expectativas e lembranças e somos envolvidos por toda uma 
estrutura perceptiva que faz com que nos deixemos envolver, seja de forma 
positiva ou negativa. (BARBOSA, 1998, p.32)

    

Catu Rizo não pinta uma nova Nilópolis para caber na tela do cinema, seu olhar 

nos leva a crer que as imagens sentidas da cidade são aquelas vividas cotidianamente pelos 

transeuntes e sujeitos que ali habitam, como se usasse o terceiro olho nesse processo, com 

o objetivo de entender a realidade existente tal como ela é. Mesmo diante do que expõe 

Comolli (1997), ao dizer que “A cidade do cineasta não é, portanto, apenas o visível da cidade. 

Pode até ser que esta distância com relação ao visível seja a dimensão exata do cinema.”. De 

acordo com Andrea as cidades como foco nos filmes estão cada vez mais plurais, e dessa 

forma, são passíveis de representações diversas. 

Somos envolvidos por lembranças do que conhecemos e do que não 
conhecemos. Tornamo-nos íntimos de pessoas que nunca vimos e 
construímos uma nova relação com a cidade, mesmo que momentânea. Essa 
é a magia dos filmes e vídeos de que falamos. Essa é a magia da metrópole 
que acaba bebendo na própria representação de si mesma para construir sua 
imagem. (BARBOSA, 1998, p.34) 

Ricardo Campos, Andrea Mubi Brighenti e Luciano Spinelli (2011), em seus estudos 

sobre o urbano, percebem a relevância da experiência visual na cidade de acordo com diversos 

outros pesquisadores, como Simmel (1997 [1903]), Benjamin (1997 [1935]) e Certeau (1984)

.
As imagens urbanas não constituem um domínio apartado da acção, pelo 
contrário, são parte integrante das cadeias de acção e de emoção através 
das quais se fabrica, perpetua e transforma a cidade. Através da acção, 
incluindo as suas articulações tecnológicas, o domínio estético do visual 
funde-se com o domínio político, como é evidente na elaboração de murais 
políticos, na invenção de estéticas subversivas e subculturais ou na produção 
de eventos sociais de resistência e de conflito devidamente encenados para 
os media (os inevitáveis acontecimentos que ganham visibilidade e impacto 
nos telejornais). Esta é, portanto, uma problemática complexa, que invoca 
uma série de considerações sobre a natureza ideológica, política e estética 
dos aparatos visuais e das distintas formas de olhar (e de ser olhado). 
(BRIGHENTI; CAMPOS; SPINELLI, 2011, p. 4)

    

Existe um extenso debate acerca do papel da imagem como ferramenta comunicativa 
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e investigativa. No entanto, os autores acreditam ser possível teorizar sobre o papel da 

imagem no audiovisual tendo a cidade como objeto do olhar, como espaço de visibilidade e 

de produção de imagens tecnológicas e mediadas. 

Com o terceiro olho na terra da profanação é um filme sobre Nilópolis e a relação com 

a cidade, tanto de seus personagens, como em seu processo de direção, atuação e produção. 

Essa relação está em constante construção na narrativa, no imaginário de suas formas urbanas 

e de seu verde, de suas árvores, sua paisagem sonora poética existente no caos que a envolve, 

assim como na memória da cidade.

O corpo do filme

Figura 1: Primeira cena de Com o terceiro olho na terra da profanação3

Na primeira cena do filme uma senhora4 toma banho. A água jorra por um filete do 

teto em um cômodo com obra não acabada, paredes de cimento, escadas e fios pendurados 

ao fundo, a mulher se banha vestida, dança e canta uma música se afirmando mulher, se 

desculpando por ter nascido assim, e com orgulho enaltece suas formas, seus cabelos e sua 

feminilidade.

A minha mãe falou quando eu ia nascer, “eu quero um filho macho haja o 
que houver”. Meu pai também falou “tô contigo e não abro”. Eu balancei os 
cachos e nasci mulher. Eu sou mulher. Menina, eu sou bem mulher. Só ando 
de roupa apertada, cintura bem acochadinha, namoro até cair de costas, 
meu apelido é vassourinha, o meu sapato é 36, e dou amor a quem quiser. 
Desculpe se eu não agi direito, eu balancei os cachos e nasci mulher. (Com o 
terceiro olho na terra da profanação, 2016) 

Diante dessa cena, é possível notar a questão do corpo, do reconhecimento enquanto 

mulher, e as narrativas femininas que se mesclam no espaço urbano retratado. A história do 

3 Fonte: captura de tela do filme Com o terceiro olho na terra da profanação.
4 Interpretada pela atriz Dalva de Andrade.
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filme se centra em três personagens, Gai5, Tina6 e Sofia7, jovens amigas que caminham pela 

cidade e por viverem próximas umas das outras, vão e voltam juntas do colégio todos os 

dias. O filme retrata a relação das três mulheres com seus corpos e com o corpo da cidade, 

se descobrindo. Assim, raramente são filmadas em locais inteiramente fechados, como em 

algumas cenas quando estão em casa, visitando uma loja ou na vez em que vão assistir a um 

show. 

Tina caminha pelas ruas da cidade nos apresentando seus espaços, aqueles que antes 

vimos de longe e de cima. Vamos conhecendo Nilópolis, a protagonista, a medida em que 

observamos a rotina das três meninas. Suas ruas cinzas, os muros pichados e as grades de 

ferro. Nesse momento, um gato preto aparece envolvendo também o filme na aura mística 

e misteriosa a que se propõe, os sonhos se mesclam com a realidade colocada na narrativa, 

onde a personagem diz: “Saio do trem e ando por aí”8. O trem é um elemento característico 

da realidade dessa cidade, sair do trem e andar pela cidade faz parte da mobilidade urbana 

presente nas suas paisagens, existe uma simbologia por trás dessa fala, a menina reflete, sonha, 

lembra enquanto caminha. 

Nas cidades grandes, os espaços são projetados e construídos tanto quanto 
os lugares: andar, testemunhar, estar em público são parte do projeto e da 
finalidade tanto quanto comer, dormir, fazer sapatos, amor ou música nos 
ambientes internos. A palavra cidadão está ligada às cidades, e a cidade ideal 
se organiza em torno da cidadania, em torno da participação na vida pública. 
(...) Caminhar é só o começo da cidadania, mas é por meio dele que o cidadão 
ou a cidadã conhece sua cidade e outros cidadãos e realmente habita a 
cidade, e não uma parte dela, pequena e privatizada. Andar pelas ruas é o que 
une a leitura do mapa à maneira como se leva a vida, o microcosmo pessoal 
ao macrocosmo público; dá sentido ao labirinto circundante. (SOLNIT, 2016, 
p. 290 e 291)

Certeau analisa o caminhar uma vez que se propõe a acompanhar alguns procedimentos, 

que segundo ele são: “multiformes, resistentes, astuciosos e teimosos- que escapam a disciplina 

sem ficarem mesmo assim fora do campo onde se exerce, e que deveriam levar a uma teoria 

das práticas cotidianas, do espaço vivido e de uma inquietante familiaridade da cidade.” (2014, 

p. 163)
Essa história começa ao rés do chão, com passos. São eles o número, mas 
um número que não constitui uma série. (...)Sua agitação é um inumerável 
de singularidades. Os jogos dos passos moldam espaços. Tecem os lugares. 
Sob esse ponto de vista, as motricidades dos pedestres formam um desses 
“sistemas reais cuja existência faz efetivamente a cidade”, mas “não têm 
nenhum receptáculo físico.” (CERTEAU, 2014, p. 163).

A representação da cidade vista de perto, segundo Guy Bellavance (1999, p. 68), é 

5 Interpretada por Flaviane Damasceno. 
6 Interpretada por Fernanda Carvalho.
7 Interpretada por Joana Ribeiro.
8 Fonte: Com o terceiro olho na terra da profanação, 2016.
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quando de certa maneira somos inseridos dentro dos signos urbanos, induzidos a circular ou 

nos movimentar, atentos ao espetáculo do cotidiano e ao trânsito de coisas e pessoas. Esse 

ponto de vista, para o autor é “aquele de quem passeia, do flanador, de Charles Baudelaire a 

Walter Benjamin, e corresponde ainda àquele exílio caminhador de que fala Michel de Certeau 

(1980)”, ele acredita que isso esteja relacionado com a formação de uma identidade urbana. 

Essa identidade não chega a ser exatamente uma cultura. É justamente pelo 
fato do termo “cultura” ser demasiado forte para designar a experiência 
identitária urbana contemporânea, que preferimos empregar aqui, à maneira 
de Georg Simmel, o termo “mentalidade”. O que é compartilhado nas 
cidades e constitui a identidade urbana é menos uma cultura do que uma 
mentalidade. Na cidade, não existem mais, ao menos tão nitidamente, aqueles 
elos orgânicos, ancestrais ou territoriais em torno dos quais se possa manter 
um conteúdo cultural comum. Pelo contrário, o que é compartilhado na 
cidade é um saber mais estritamente formal, ou convencional, da situação de 
partida profundamente desorganizadora da qual resulta a cidade: aquela que 
instaura ou provoca, sobre um território relativamente estreito, a convivência 
cotidiana de estrangeiros. (BELLAVANCE, 1999, p. 68 e 69).

A heterogeneidade da população de uma cidade é um critério da formação de suas 

identidades e a descoberta e convivência constante de suas diferenças. Dessa forma, a 

representação dessa cidade se dá no estranhamento, que de acordo com Bellavance, está 

muitas vezes relacionada à descoberta da nossa própria alteridade (1999, p.69). As tonalidades 

cinzas que perpassam as imagens da cidade no filme e os enquadramentos abertos da cidade 

contribuem para a sensação de distância, amplitude e desconhecimento do outro.

As cidades grandes sempre oferecem anonimato, variedade e associação, 
qualidades que podem ser mais bem aproveitadas caminhando: não é preciso 
entrar na padaria nem na tenda do adivinho, basta saber que isso é possível. 
Uma cidade sempre contém mais do que é dado aos habitantes conhecer, e 
uma cidade de grande porte sempre faz do desconhecido e do possível as 
esporas da imaginação (SOLNIT, 2016, p. 283 e 284).

Gai, Tina e Sofia se encontram e observam as pessoas que sobem e descem as escadas 

rolantes, as imagens são embaladas ao som de propagandas emanadas dos auto falantes da 

Galeria Central de Nilópolis. O céu é ora cinza, ora vermelho. As paisagens bucólicas, árvores e 

campos verdes possuem, por vezes, um tom acinzentado, variando na iluminação com nuances 

sépia e avermelhado durante a noite, o que ajuda a traduzir essa cidade que é urbana e rural, 

que acolhe e afasta na mesma medida, onde os cavalos relincham e as buzinas ressoam. 
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Figura 2: Gai, Tina e Sofia no Parque do Gericinó 9

Um corte seco e elas estão no Parque do Gericinó, os pássaros cantam. Elas caminham 

pelos campos de folhas e árvores. Anoitece e o ritual de magia começa, sentadas elas meditam 

por entre as árvores, enquanto emitem cânticos e chiados, esfregam pedras pelo corpo, em 

uma possível consagração a existência feminina. Existe um grau de performatividade nessa 

cena, como uma dança de encontro com seus corpos. A lua aparece, e a cidade volta a ser vista 

ao longe, dessa vez suas luzes acesas na noite parecem pequenos vagalumes no horizonte. 

Conforme nos aproximamos das personagens, vamos nos aproximando da cidade, seus planos 

distantes ficam cada vez mais detalhados, como num rito de conhecimento. 

Segundo Ricardo Campos (2016) a cidade é um espaço de comunicação, sua visualidade 

é algo significativo na maneira como se forma a cidade, seja pela visão material ou subjetiva das 

representações e imaginários que são formadas sobre elas. Gai se olha no espelho enquanto 

experimenta alguns piercings, fazendo aparecer mais uma vez o encontro dessas meninas com 

seus próprios corpos, ao fundo um anúncio na rádio em que fala sobre um ato das mulheres 

pela democracia. Para Campos, “a natureza funcional ou pragmática de muitos dos gestos do 

quotidiano é ultrapassada pela urgência de ordem comunicacional que estes carregam.” (2016, 

p. 52). Um exemplo dessa estetização do cotidiano: 

    
(...) encontra-se na forma como o corpo se tornou exacerbadamente 
um objecto comunicativo. Roupas, adornos e tatuagens, eventualmente 
complementados por cirurgias plásticas, invocam um corpo mutante e 
performático, um objeto comunicacional par excellence (SANTAELLA, 2004). 
Afirma Le Breton (2003, p. 28) que “a anatomia não é mais um destino (...) o 
corpo tornou-se uma representação provisória, um gadget, um lugar ideal de 
encenação de efeitos especiais”. (CAMPOS, 2016, p. 52)

Dessa maneira, Campos acredita que as maneiras de agir estão cada vez mais 

carregadas de performatividade, condição que, de acordo com ele, também se aplica “ao 

 9 Fonte: captura de tela do filme Com o terceiro olho na terra da profanação.
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‘corpo’ da cidade, mais precisamente à sua ‘pele’, à sua superfície. A paisagem visual urbana 

está em constante mudança.” (2016, p. 52). O corpo da cidade vive em constante mutação, as 

ocupações performáticas e simbólicas de seu espaço fazem parte desse processo. 

A experiência vivida na cidade se inscreve no corpo que vive essas experiências. O 

deslocamento das personagens do filme pela cidade, remete ao fato de que seu corpo não é 

rígido, suas fronteiras previamente delimitadas e as invisíveis se deslocam conforme o caminhar 

e as experiências dos corpos. “As caminhadas apontam para o modo como os territórios se 

entrecruzam através das experiências móveis dos ‘praticantes das cidades’ que, como linhas, 

costuram, amarram e relacionam paisagens.” (ADERALDO, 2016, p. 109). 

A alma do filme: as andarilhas 

As imagens poéticas dos devaneios das protagonistas se mesclam com a vivacidade 

das imagens da cidade. Não conhecemos profundamente nenhuma das três, suas histórias, ou 

sua personalidade, mas observamos seu caminhar e entendemos sua potencialidade enquanto 

mulheres. As imagens retomam as ruas cinzas cheia de casas, os cachorros latem, os homens 

idosos jogam carta na praça como se aquele espaço lhes pertencesse, a rua é mais receptiva 

aos homens do que às mulheres. 

A própria palavra rua encerra uma magia indelicada e suja, conjurando o 
baixo, o comum, o erótico, o perigoso e o revolucionário. Um homem das 
ruas é só um democrata, mas uma mulher das ruas, como a prostituta, vende 
sua sexualidade. (...) “Às ruas” é o brado clássico da revolução urbana, pois 
é nas ruas que as pessoas se tornam o público e onde reside seu poder. A 
rua significa a vida nas correntezas impetuosas do rio urbano no qual todas 
as pessoas e coisas podem se misturar. É exatamente essa mobilidade social, 
essa ausência de compartimentos e distinções, que confere à rua seu perigo 
e sua magia, o perigo e a magia da água na qual todas as coisas correm juntas. 
(SOLNIT, 2016, p. 291)

As andarilhas caminham e observam a cidade, Sofia cola lambe-lambes nos postes, 

na figura uma mulher nua da cintura para baixo, de pernas e braços abertos em meio aos 

prédios, no lugar de asas possui grandes olhos embaixo dos braços, por entre suas pernas 

sai um líquido escuro que cai no chão, onde se forma uma poça. Andar pelas ruas da cidade é 

construir histórias e percepções, captar gestos, imagens, e referências práticas e simbólicas, é 

buscar aquilo que identificamos e o que estranhamos, gostos e desgostos por lugares, espaços, 

eventos. A cidade existe porque existimos com ela, ela muda na nossa mudança, e mudamos 

junto dela. Como um movimento de mão dupla, num reflexo, nos espelhamos. 

No itinerário da andarilha o sentido é encontrado no caminhar, não enquanto algo 

vadio, sem destino, mas algo funcional, alguém que observa as interações sociais da cidade, o 

ritmo, os movimentos, buscando com isso o conhecimento sobre si e sobre o outro. Assim, 

retomo o flâneur de Baudelaire, que Benjamin tem como aquele que caminha, observa e reflete 
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sobre a cidade, suas particularidades e sua dinâmica, vivendo intensamente esse movimento 

experimental. Segundo Solnit (2016), não existe a figura do flâneur, ou como ela denomina, o 

flanador, longe da literatura e da idealização do personagem. 

O flanador geralmente é descrito quase como um detetive em sua observação 
indiferente do próximo, e as estudiosas feministas debatem se houve ou 
poderia ter havido flanadoras, mas nenhum detetive literário encontrou e 
nomeou um indivíduo de verdade que se qualificasse ou fosse conhecido 
como flanador (...) Ninguém satisfaz exatamente ao conceito de flanador, 
mas todos se envolveram em uma ou outra versão da flanagem. (SOLNIT, 
2016, p. 332 e 333)

Solnit (2016) acredita que as mulheres caminhavam poucas vezes por prazer pela 

cidade até o século XX, além disso, as poucas que caminhavam, principalmente durante a noite, 

eram aquelas consideradas prostitutas, que quase não deixaram registros de sua experiência. 

Lauren Elkin (2016), através dos seus escritos literários, contribui com essas reflexões acerca 

do andar pelas cidades enquanto mulher. Ela faz a tradução do termo masculino para o 

feminino: flâneuse ou a flanadora, a mulher andarilha que descobre, observa e pensa a cidade, 

suas imagens e relações. Elkin ressalta que essa definição não existia previamente na língua 

francesa, e muitos teóricos e escritores não acreditavam que pudesse existir uma figura 

feminina que correspondesse ao flâneur. As atividades e oportunidades do flanar pelas ruas 

da cidade eram privilégios do homem, ainda que sempre tenham existido mulheres que 

desafiavam imposições sociais e saíam para andar pelas cidades, observar e pesquisar, tanto 

na arte, como na fotografia e na literatura. Segundo ela, “A flâneuse ainda está lutando para 

ser vista, até mesmo agora, quando, como gostaríamos de pensar, ela de certa forma corre a 

cidade”10 (ELKIN, 2016, p. 18).

Uma vez que eu comecei a procurar a flâneuse, eu avistei ela em todos 
os lugares. (...) Ela está indo para algum lugar ou vindo de algum lugar; ela 
está impregnada com os entre-lugares. (...) Ela conhece a cidade vagando 
pelas ruas, investigando seus cantos escuros, olhando por trás de fachadas, 
penetrando por pátios. Eu a encontrei usando as cidades como espaços 
de performance ou como lugares para se esconder; lugares para buscar 
fama e sucesso ou anonimato; como lugares para se libertar da opressão 
ou para ajudar aqueles que são oprimidos; como lugares para declarar sua 
independência; como locais para mudar o mundo ou para ser mudada por 
ele.
Eu encontrei muitas correspondências entre elas; essas mulheres lêem umas 
às outras, e suas leituras se ramificaram externamente em uma rede tão 
desenvolvida, que resiste se catalogando. Os retratos que pinto aqui atestam 
que a flâneuse não é meramente o feminino de flâneur, mas uma figura a ser 
considerada e inspirada totalmente por conta própria (ELKIN, 2016, p. 22)11.

10 Ver texto original: ELKIN, 2016, p. 18. Tradução minha.
11  Ver texto original: ELKIN, 2016, p. 22. Tradução minha.
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Figura 3: Gai, Tina e Sofia caminham pela cidade12

Dessa forma, poderia se pensar as protagonistas do filme enquanto flâneuses, que 

em suas andanças exploram Nilópolis, com destino ou sem compromisso certo, traçam uma 

trajetória de caminhos e ruas que fazem o espectador ser apresentado a cidade e embalado 

por esse flanar. Ainda que desafiem certos medos e imaginários comuns, que fazem da 

Baixada Fluminense um lugar violento, principalmente com relação aos corpos femininos. 

Vão atrás de espaços, conhecendo pessoas, percebendo ruídos, objetos, poéticas, atitudes e 

afetos, experimentando nessa itinerância. As três meninas andam pelas ruas vazias da noite de 

Nilópolis em direção a uma casa de show, vão assistir ao show da banda Trash no Star. Elas são 

donas de seus próprios corpos. No final da noite, as meninas voltam para casa andando pelo 

escuro da cidade, lado a lado com suas lembranças e experiências da adolescência. Um cavalo 

cruza o caminho da cidade numa cena em que se observa a peculiaridade de uma alegoria 

representativa do espaço filmado. 

A narrativa feminina segue traçando o movimento urbano, com referências simbólicas 

de Nilópolis, narram as ruas, os caminhos, o trem ramal Japeri, as sensações que fazem parte 

da memória, e os costumes: o cheiro do churrasquinho, os homens que jogam sinuca, os 

motoristas de Moto Táxi que andam com suas motos pelas calçadas, o pagode que toca em 

algum lugar, a multidão e as nuvens, referências visuais, sonoras e sensoriais comuns na cidade. 

Ao mesmo tempo, vemos imagens de planos das calçadas e ruas filmados em movimento, 

como se observássemos tudo de dentro de um carro. A sensação de observar e ouvir nos 

leva a sentir a cidade, como num passeio.

Fim

O cinema é uma maneira de produzir sentidos e significações através de uma linguagem 

e é através da linguagem que reproduzimos e produzimos signos culturais e ideias na 

sociedade. Benjamin (1987) acredita que o cinema é a forma de arte que se correlaciona mais 

12 Fonte: captura de tela do filme Com o terceiro olho na terra da profanação.
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acertadamente à sociedade moderna, pois afeta as pessoas em sensibilidades transformadas 

previamente pela vida moderna e pelo cotidiano. As imagens nos trazem infinitos significados. 

O cinema, através de ferramentas capazes de penetrar as realidades e se igualar a elas, amplia 

o universo dos objetos das significações em âmbito sensorial e visual. 

O filme serve para exercitar o homem nas novas percepções e reações 
exigidas por um aparelho técnico cujo papel cresce cada vez mais em sua 
vida cotidiana. Fazer do gigantesco aparelho técnico do nosso tempo o 
objeto das inervações humanas – é essa a tarefa histórica cuja realização dá 
ao cinema o seu verdadeiro sentido (BENJAMIN, 1987, p.174). 

Com o terceiro olho na terra da profanação produz diversos sentidos com suas imagens, 

e talvez o mais latente esteja relacionado com o que é ser mulher, e se perceber mulher no 

mundo, brincando com a magia e mesclando a imaginação com a realidade de uma cidade 

filmada. Além das três protagonistas, outras mulheres aparecem se relacionando, cozinhando, 

cantando, limpando. Perto do final, Gai narra o sonho que teve com Bastet, a Deusa egípcia, 

que é considerada protetora das mulheres e deusa da fertilidade, nesse sonho se diz liberta 

do medo. A sensação de liberdade que surge daí aponta para o corpo feminino e a questão 

de ser mulher e ter que enfrentar constantemente as tensões de deslocamento pela cidade, 

e repreensões aos modos de agir e viver. O místico e o sagrado se unem na representação 

fílmica, ao mesmo tempo em que muitas vezes, o corpo da mulher é inserido na fronteira do 

profano.
O corpo da mulher é um dos elementos essenciais da situação que ela ocupa 
neste mundo. Mas não é ele tampouco que basta para a definir. Ele só tem 
realidade vivida enquanto assumido pela consciência através das ações e no 
seio de uma sociedade; a biologia não basta para fornecer uma resposta à 
pergunta que nos preocupa: por que a mulher é o Outro? Trata-se de saber 
como a natureza foi nela revista através da história; trata-se de saber o que 
a humanidade fez da fêmea humana. (BEAUVOIR, 1970, p. 57). 

A escolha estética de utilizar o recurso de voice over13 aparece quando as protagonistas 

falam sobre a cidade, ou quando narram seus sonhos cheios de magia e representações 

simbólicas. O filme possui alguns cortes secos, principalmente entre as paisagens urbanas e as 

rurais, entre o dia e a noite, causando a sensação de distância e rompimento entre a música e 

o barulho, caindo no silêncio. Uma câmera fixa no muro divide a linha do trem da rua, de um 

lado o movimento incessante de pessoas saindo do trem e do outro, a rua com poucos carros 

passando à noite. Existem muitas cidades dentro da cidade.  E de acordo com Leonardo 

Name em seus escritos, se referindo a cidade do Rio de Janeiro, mas que poderia se referir a 

qualquer outra cidade do mundo representada em filmes: 

É, de fato, a partir da experiência da cidade por parte dos personagens, 
traduzida através da narrativa cinematográfica, por sua vez influenciada por 

13  Voice over é a fala de um personagem ou narrador, que não está em cena, sobreposta a uma imagem.
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outras narrativas que são seculares e integrantes de um repertório discursivo 
de abrangência e pretensões universais, que o Rio de Janeiro se singulariza 
diante dos espectadores, tornando-se lugar. (NAME, 2006, p.50)

As referências sobre as vidas dos moradores de Nilópolis ressurgem durante o filme, 

sua rotina, seus caminhos, as ruas, o urbano e a atmosfera rural que circunda a cidade. As paredes 

da casa de Gai são sujas, e os mosquitos a incomodam. Na cozinha de Sofia, uma senhora 

que poderia ser sua avó, cozinha enquanto ela observa algo no celular. Itens religiosos estão 

presentes nas casas das personagens, num terreno baldio as meninas caminham e observam 

entulhos e restos de coisas. Segundo Name “o cinema é arte que oferece uma expressiva 

demonstração da complexa relação entre deslocamento, representação e experiência.” (2006, 

p. 51). Essas referências visuais montam um quadro em movimento que define de certa maneira 

a Nilópolis inserida no filme, e criamos assim, no nosso imaginário como são as formas de se 

relacionar de seus personagens, seus corpos em trânsito, sua paisagem urbana e sonora, seu 

tempo que corre devagar e seu cotidiano.
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A fenomenologia e o cinema documentário contemporâneo

VILAÇA, Danilo1
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RESUMO
O artigo pretende indicar como as mudanças de estilo verificadas no processo de produção do 
cinema documentário desde seu surgimento apontam para certas problemáticas levantadas pela 
fenomenologia de Merleau-Ponty. Haja visto que as transformações do gênero cinematográfico se 
efetivaram no sentido de uma revisão da relação do diretor com os temas tratados no filme, ou com 
o mundo que se pretende representar. 
A fenomenologia lança um olhar atento sob esta mesma relação, pois os objetos não são considerados 
separados da maneira como os percebemos, ou seja, mesmo a objetividade parte sempre de uma 
apreensão subjetiva da realidade. Da mesma forma, as novas propostas de abordagens do documentário 
(performático), enfatizam uma certa fusão entre diretor (sujeito) e tema (objeto) como um potente 
recurso expressivo.
 
PALAVRAS-CHAVE:
Documentário; fenomenologia; cinema; representação; filosofia.

Introdução 

Para o documentário é de primeira importância pensar sobre as relações entre arte e 

realidade, neste tipo de cinema há sempre tomadas que enquadram personagens, ambientes e 

temas reais de nosso mundo histórico, desta forma pode-se criar uma concepção apressada 

que distancia o cinema documentário do meio artístico, ao colocá-lo como um mero veículo 

para exibir um retrato fiel da realidade ou uma reflexão bem acabada sobre determinado 

assunto. 

Por isso, a produção do cinema documentário se desenvolveu num dilema constante, 

em que os âmbitos ético e expressivo, que muitas vezes se confrontam, precisam ser 

articulados. Desde o primeiro documentário realizado, “Nanook of the North” de Robert 

Flayhert (1922), até os dias atuais, o cinema documentário não cessou de se transformar, estas 

transformações se ligam, em grande medida, a reflexões sobre o estatuto representativo deste 

tipo de filme, uma preocupação de como abordar os fatos do mundo ou de como trabalhar 

com os conceitos de verdade e realidade. Por isso, durante sua história o documentário foi 

se modificando, sempre revisando sua ética com relação a representação do real e isto foi 

transformador também para sua expressividade.

O presente texto pretende indicar como as mudanças de produção e das teorias sobre 

1Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
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esse gênero cinematográfico concordam com argumentos sobre arte cunhados por Merleau-

Ponty e sua nova abordagem sobre a representação da verdade, a objetividade, a subjetividade 

e sobre como temos acesso ao mundo. Assim como o documentário se distanciou de sua 

concepção inicial de portador da “verdade”, Merleau-Ponty relativizou este conceito no 

sentido de colocá-lo como uma construção predominantemente associada a um tipo de 

asserção científica, acabada e inquestionável. Para o filósofo cabe demonstrar a incapacidade 

da ciência em revelar toda nossa dinâmica de relação com o mundo, haja visto que as verdades 

científicas na realidade são construções, que tem sua serventia em alguns casos, mas são 

incapazes de explicar toda a nossa capacidade de acessar o mundo e de se expressar sobre 

ele. Neste sentido, também o documentário irá moderar a sua pretensão de objetividade para 

dialogar com um “conhecimento perceptivo” que não pode ser deduzido de uma adequação 

entre o mundo exterior e o documentário. 

Procura-se enfatizar o aspecto criativo do documentário como uma arte não mimética, 

não figurativa, numa arte que apresenta um mundo que é só dela. A concepção de que o 

documentário trabalha apenas com a proposta de passar conhecimentos pré-estabelecidos 

restringe a variedade de sentidos que uma obra documental pode ter, como também reduz 

seu potencial de impacto no mundo e na vida das pessoas. Ao contrário da ciência que 

apenas manipula as coisas a fim de melhor dispô-las a seus artifícios, o documentário quer, 

cada dia mais, habitar as coisas no sentido de permanecer se reconstruindo em sua interação 

multifacetada e aberta com o mundo.  

O documentário contemporâneo

Para entender o que é definido neste texto como “Documentário Contemporâneo” 

é preciso evidenciar um pouco da história do desenvolvimento do gênero. Fernão Pessoa 

Ramos, em seu Mas Afinal … O que é mesmo Documentário? (2008) identifica os modelos 

de produção documental dominantes de cada época. Não há uma intenção de se referir 

sobre a totalidade dos documentários produzidos, mas apenas de evidenciar os processos de 

transformação do cinema de não-ficção, que, segundo ele, não devem cessar de acontecer. O 

autor divide a história do gênero em quatro períodos/estilos, diferenciando-os pelo aspecto 

ético da relação da produção dos filmes com a representação dos fatos e temas tratados. 

A primeira fase, chamada pelo autor de “Ética Educativa”, refere-se a uma abordagem 

pelo viés funcional, informativo e educacional do filme, concepção na qual uma das marcas 

principais é a utilização da locução, chamada “voz de deus”, como guia para as ideias 

apresentadas. Veja que a própria ideia de “voz de deus”, já destaca o caráter arrogante deste 

tipo de documentário em sua imposição de verdades, nos moldes da propaganda institucional.

Após os anos 1960, com o advento do som direto, surge a “Ética da Imparcialidade/

Recuo”, na qual há uma necessidade de se opor à marcada condução que a “voz de deus” 

dava aos fatos retratados pelos filmes na fase da “Ética Educativa”. Neste sentido procurou-

se realizar filmes em que o diretor se distanciava do assunto tratado para buscar uma maior 
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objetividade e imparcialidade na representação, com a proposta de deixar o espectador julgar 

“livremente” a realidade representada.

Um ponto importante para este estudo é enfatizar que houve uma apropriação 

do processo de registro da imagem fotográfica por um ideal ligado a ciência, que via “A 

notável fidelidade da imagem fotográfica ao que ela registra dá a essa imagem a aparência 

de um documento. Oferece uma comprovação visível do que a câmera viu” (NICHOLLS, 

1999. p. 119), isto de certa forma afastou, durante algum período de tempo, grande parte 

das produções documentais de todo seu potencial enquanto expressão artística, haja visto 

que a técnica de capturas de imagens tão fiéis a realidade, em alguma medida, reflete o modo 

científico de representação em sua busca por imparcialidade e objetividade. Neste panorama, 

o papel do diretor pode ser subjugado em detrimento a uma abordagem com pretensão de 

formar opinião, o documentário ainda hoje é considerado pelo senso comum como o gênero 

cinematográfico que busca exibir “a verdade”. 

A partir de 1970, começa uma nova fase do cinema documentário com “A Ética 

interativa/reflexiva” que, ao contrário do estilo do recuo, quer suscitar a reflexão sobre os 

temas retratados evidenciando a presença do documentarista, e de toda intervenção técnica 

e expressiva que a produção documental faz na realidade representada.

Segundo esta classificação, a atual vertente predominante do documentário surge 

a partir dos anos 1990, as produções refletem “o fim das ilusões das grandes ideologias, 

conforme apregoa o pós-modernismo” (RAMOS, 2008, p. 38), em favor de uma expressividade 

artística mais original, há neste contexto uma ideia de resignação com relação a emissão de 

um saber bem definido, e ao mesmo tempo as necessidades de descortinar o processo de 

construção, que caracteriza a fase interativa, perde sua força. Esta modalidade é chamada 

de “Ética modesta”, por Fernão Pessoa Ramos e de “Documentário Performático” por Bill 

Nicholls (NICHOLLS, 1999, p. 169). Na “‘Ética Modesta’ o sujeito que enuncia vai diminuindo 

o campo de abrangência de seu discurso sobre o mundo até restringi-lo a si mesmo. De si 

mesmo, o sujeito modesto ainda pode falar” (RAMOS, 2008, p. 38).

 Este tipo de documentário reflete de maneira bem peculiar como questões 

subjetivas podem ligar-se a questões mais abrangentes. De certa forma os documentários 

contemporâneos, que seguem esta última vertente da Ética modesta ou do Documentário 

Performático, insinuam a falta de sentido nas separações dogmáticas subjetivo/objetivo, 

particular/universal, a força de sua expressividade está na dissolução dessas separações. 

Esta apresentação breve da história do cinema-documentário visa enfatizar de que 

maneira este gênero artístico se relaciona a questões sobre: subjetividade, objetividade, 

representação e a pretensão de verdade. Estes assuntos são a interface entre o documentário 

e o pensamento de Merleau-Ponty. O que se quer deixar claro é o tanto que as mudanças 

históricas, da teoria e da produção deste gênero cinematográfico, estão ligadas ao surgimento 

de um conjunto de ideias críticas ao conceito de representação moderno, ideias que compõe, 

em grande medida, o que hoje chamamos de filosofia contemporânea, da qual Merleau-Ponty 
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é um de seus pensadores mais destacados. 

Representação no documentário contemporâneo e na fenomenologia

Estas reflexões ligadas ao conceito de representação fazem com que o tradicional 

diálogo entre Arte e Filosofia se torne cada vez mais frequente na atualidade, ele está presente 

tanto na análise estética e crítica da arte, quanto na maneira pela qual as práticas artísticas 

colocam em cena alguns problemas do âmbito filosófico. No cinema documentário, esta relação 

se constrói de maneira bastante expressiva, haja visto que questões ligadas à representação 

da realidade, a conceitos de verdade, objetividade, subjetividade e etc, interessam, quase na 

mesma proporção, a debates filosóficos e a teoria sobre o cinema de não-ficção, “Perhaps no 

area of film theory invokes philosophy so quickly as does the discussion of nonfiction film.”  

(CARROL, 1996, p. 283).  

Neste sentido surge a pergunta: de que maneira características estéticas do cinema 

documental contemporâneo podem estar relacionadas ao advento do referencial teórico-

filosófico da fenomenologia, que questiona o modelo representacional moderno e o estatuto 

figurativo da obra de arte?

Para responder a esta pergunta, utilizo como referência a fenomenologia estética de 

Merleau-ponty (e de intérpretes de sua teoria no campo do audiovisual) com o objetivo 

de mostrar que ela pode ser uma ferramenta teórica importante para entender o cinema 

documentário na atualidade. Haja visto que para as transformações estéticas deste gênero 

cinematográfico durante sua história, parece ter sido essencial a consideração do filme como 

um “objeto da percepção”, capaz de revelar ou tornar explícitos certos dilemas fundamentais 

que marcam o nosso “comércio” com o mundo. Esta é a ideia do filósofo francês, a imagem 

cinematográfica demonstra o elo natural entre o interior/humano e o exterior/mundo, ao 

afirmar o olhar como constituição de um sentido anterior à inteligência. Por isso, podemos 

dizer que a fenomenologia e o cinema documentário (teoria e prática) convergem no que se 

refere a enfatizar a complexidade de nossa relação com o mundo e com os outros.

A fenomenologia surge no início do século XX com Husserl, embora esta nomenclatura 

estivesse presente em escritos anteriores. Uma das ideias básicas desse método teórico é 

de que as coisas não podem ser separadas do seu modo de aparecer, o que aponta para 

uma consideração da contingência e a facticidade da experiência e direciona para uma nova 

abordagem sobre a relação sujeito- mundo, ou ao modo como acessamos o mundo. 

Neste sentido, a fenomenologia se contrapõe a duas correntes predominantes da 

filosofia, o racionalismo e o empirismo. Se por um lado, o racionalismo, enfatiza a subjetividade 

do Eu, por outro, os empiristas, objetivam o Eu. Um dos aspectos distintivos fundamentais entre 

racionalismo e empirismo é que enquanto o empirismo afirma que a origem fundamental de 

todo o conhecimento está localizado na observação pelos sentidos, os racionalistas insistem 

que tal origem se dá nos atos de apreensão do puro intelecto, ou como afirma Descartes, nas 

“ideias claras e distintas”.



IV SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS 29

Sendo assim, nas duas vertentes se enfatiza uma separação analítica rígida entre sujeito 

e mundo, isto é, o mundo, ou seus objetos, passam a ser algo que é representado por um sujeito 

que lhe confere sentido. A representação é entendida como processo pelo qual o sujeito se 

apropria do objeto, convertendo-o em ideia; a verdade é produzida pela conformação entre 

estas representações, que no empirismo destaca os dados da experiência como suporte para 

a argumentação, enquanto o racionalismo e o intelectualismo valoriza as categorias lógicas do 

entendimento.

 Notadamente Merleau-Ponty será um dos pensadores que radicalizará uma crítica 

à divisão sujeito/objeto, tão característica do pensamento da ciência, e que foi também tão 

influente na teoria e na produção de filmes documentários. A crítica se direcionará justamente 

a concepção de verdade científica identificada como a certeza concluída da correspondência/

adequação entre discurso e realidade.

Merleau-Ponty é crítico do percurso dominante da interrogação filosófica, que desde 

a Grécia Antiga até modernidade, consistiu na busca pela verdade do ser, por meio da procura 

por uma explicação primeira para todas as coisas e a um fundacionismo metafísico acessado 

pela razão, que irá justificar uma ontologia e teoria do conhecimento com base na distinção 

radical entre sujeito e objeto. No entanto, esta concepção, segundo o filósofo francês, trata de 

uma conceptualização posterior a nossa relação imediata com o mundo, estabelecemos esta 

divisão da objetividade já partindo de uma relação com o mundo exterior não investigada, o 

processo de reflexão e conceptualização só acontece depois de um contato, que já estabelece 

algum tipo de conhecimento perceptivo do exterior.

O conceito de percepção será essencial para a filosofia merleau-pontiana, na medida em 

que ela é considerada “o fundo sobre o qual todos os atos se destacam e ela é pressuposta por 

eles” (MERLEAU-PONTY, 1994. p. 8) A percepção está relacionada à uma atividade corpórea, 

em que é possível entrever a ligação intrínseca entre a atividade intelectual/mental e a atividade 

sensitiva/prática, ao contrário do que diz o pensamento clássico que propunha a dinâmica 

do conhecimento como um desencadeamento do exterior para o interior. A proposta da 

fenomenologia é de uma filosofia para a qual “o mundo já está sempre ‘ali’, antes da reflexão, 

como uma presença inalienável, e cujo esforço todo consiste em reencontrar este contato 

ingênuo com o mundo” (MERLEAU-PONTY, 1994. p. 5). Essa nova compreensão modifica a 

noção proposta pelo pensamento objetivo, fundado no empirismo e no intelectualismo, cuja 

descrição da percepção trata da causalidade linear entre estímulo/exterior e resposta/interior. 

Com esta mudança, a percepção não é o conhecimento exaustivo e total do objeto, mas uma 

interpretação sempre provisória e incompleta, em constante fluxo. Além disso, deve-se levar 

em consideração uma certa unidade dos sentidos em torno da percepção, para Merleau-

Ponty não pensa a audição totalmente separada da visão e do tato, por exemplo, para eles os 

sentidos se articulam formando uma percepção de mundo. 
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A aquisição mais importante da fenomenologia foi sem dúvida ter unido o 
extremo subjetivismo ao extremo objetivismo em sua noção do mundo ou 
da racionalidade. A racionalidade é exatamente proporcional às experiências 
nas quais ela se revela. Existe racionalidade, quer dizer: as perspectivas se 
confrontam, as percepções se confirmam, um sentido aparece. Mas ele não 
deve ser posto à parte, transformado em Espírito absoluto ou em mundo no 
sentido realista. O mundo fenomenológico é não o ser puro, mas o sentido 
que transparece na intersecção de minhas experiências, e na intersecção de 
minhas experiências com aquelas do outro, pela engrenagem de umas nas 
outras; ele é portanto inseparável da subjetividade e da intersubjetividade 
que formam sua unidade pela retomada de minhas experiências passadas 
em minhas experiências presentes, da experiência do outro na minha. 
(MERLEAU-PONTY, 1994. p. 18)

Com este repertório argumentativo, Merleau-Ponty propõe uma interrogação sobre 

como lidamos e conhecemos o mundo de maneira mais pura, imediata e espontânea, criticando 

os preconceitos científicos da modernidade. Ele verá nesta tarefa interrogativa o lugar da 

verdade e a condição da própria filosofia, e propõe, portanto, uma revisão dos seus motivos 

e de suas procuras. A proposta da fenomenologia se dá neste sentido, de colocar a tarefa 

filosófica como aberta e radicada na incompletude, pois, o filósofo sabe, as coisas são “cheias 

de reservas” e sua “realidade é inesgotável”. E para Merleau-Ponty, a arte pode ensinar muito 

sobre esta tarefa.
No momento em que acaba de adquirir uma habilidade, ele percebe que 
abriu um outro campo em que tudo o que pôde exprimir antes precisa ser 
dito de outro modo. E assim, o que descobriu, ele ainda não o tem, deve 
ainda ser buscado, a descoberta é o que chama novas pesquisas. A ideia 
de uma pintura universal, de uma totalização da pintura, de uma pintura 
inteiramente realizada, é desprovida de sentido. Mesmo daqui a milhões de 
anos, o mundo, para os pintores, se os houver, ainda estará por pintar, ele 
findará sem ter sido acabado. (MERLEAU-PONTY, 1980. p. 120)

Isto que foi dito do pintor também se aplica ao documentarista. Há sempre uma 

procura na produção documental, quando se encontra um novo método não se põe fim 

às indagações, criam-se outras, o processo tem se revelado infinito, no sentido de que não 

é possível um cálculo que verifique todas as possibilidades desta arte. Mas se a análise e 

a produção de documentários permanecessem ligadas a ideia de representação moderna/

científica, poderíamos de certa forma concluir que chegaríamos a um momento de esgotamento, 

em que não poderia se dizer ou fazer nada de novo.

Por isso, não faz mais sentido para o documentário a procura a qualquer custo 

de querer fazer chegar a realidade do mundo aos espectadores, pois na medida em que 

percebemos as coisas já estamos envolvidos em uma atividade criativa. Há nesta ideia uma 

concepção diferente da razão que não será apenas instrumental e passiva, ela será responsável 

também pela criação de significados; de forma ativa nossa capacidade racional trabalha com 

os sentidos e a inteligência criando um campo sempre novo para as percepções. “O Ser é 

o que exige de nós criação para que dele tenhamos experiência (...) filosofia e arte, juntas, 
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não são fabricações arbitrárias no universo da cultura, mas contato com o Ser justamente 

enquanto criações.” (MERLEAU-PONTY, 1964. p. 195).  Para Merleau-Ponty a arte pode tocar 

profundamente o ser, no sentido de que uma obra de arte pode trazer uma série de relações 

de pensamento. 

Neste sentido, foi importante para o filósofo estabelecer como a quebra do paradigma 

mimético e figurativo da pintura, pôde ampliar seu horizonte de expressão. Da mesma forma, 

os documentaristas buscaram - a partir de uma autocrítica que revelou a incapacidade e as 

deficiências das tentativas de exibir uma totalização da realidade por parte de alguns filmes 

- experimentar novos formatos, não mais ligados aos aspectos didáticos e de procura de 

imparcialidade outrora tão valorizados pelas produções deste gênero. 

Desta forma, pode-se trabalhar de maneira singular a problemática da representação 

da realidade no meio artístico, ao enfatizar que a arte de um documentário deve privilegiar a 

criação uma linguagem estética própria. Assim como não existe pintura estritamente figurativa, 

o cinema documentário não pode ser considerado como um documento de época, pois a 

abstração é a essência da arte, de toda arte. Ou seja, se o cinema documentário quer se 

estabelecer enquanto arte, e não como uma espécie de jornalismo ou um mero registro, ele 

deve poder ultrapassar a realidade que representa enfatizando a criação do autor. 

   É interessante notar que teorias contemporâneas, que modificam o estatuto 

representativo da obra de arte, influenciaram em grande medida a produção do cinema-

documentário em sua totalidade: produção, crítica e teoria. Nesta corrente está a fenomenologia 

que visa enfatizar que a arte de um filme não consiste em descrever didaticamente as coisas 

ou expor ideias, mas em criar uma linguagem própria, com o intuito de aflorar no espectador 

um certo estado sensível. “O filme não deseja exprimir nada além do que ele próprio” 

(MERLEAU-PONTY, 1983, p. 113). A proposta é de que um filme traz significados e sentidos 

dos mais variados cuja a referência não pode se restringir apenas a realidade objetiva, sempre 

é possível a criação de uma experiência nova. “Trata-se do privilégio da arte em demonstrar 

como qualquer coisa passa a ter significado, não devido a alusões, a ideias já formadas e 

adquiridas, mas através da disposição temporal ou espacial dos elementos.” (Merleau-Ponty, 

1983, p. 115).

Merleau-Ponty aplica as análises do objeto em geral também ao cinema para dizer 

que um filme é um objeto a percepcionar e não a pensar: “quando percepciono, não penso 

o mundo, ele organiza-se perante mim” ( MERLEAU-PONTY, 1983. p. 91), a proposta é de 

não aderir a um pensamento “conceitualizador”, “é através da percepção que podemos 

compreender a significação do cinema: não se pensa o filme, percepciona-se” (MERLEAU-

PONTY, 1945. p. 104). Além disso, na percepção de um filme aprendemos a compor experiências, 

porque a nossa percepção não está temporalmente fechada no instante presente. O filme é 

percepcionado como um todo temporal. Neste sentido, estas análises de Merleau-Ponty são 

da maior importância, pois permitem compreender o cinema como a arte de tornar visíveis 

os assuntos. 



IV SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS32

 Para Merleau-Ponty é importante destacar, no cinema, “a união entre mente e corpo, 

mente e mundo, e a expressão de um no outro.” (MERLEAU-PONTY, 1945. p. 116.) Trata-se 

de tornar manifesta a falência da dicotomia interior/exterior e mostrar que o sentido surge 

no devir de nossa experiência, em que é impossível estabelecer tal distinção. Ou seja, o seu 

conceito de cinema vincula-se à crítica da concepção clássica da percepção - aquela que 

promove a separação entre a sensação (desorganizada) e a inteligência organizadora. Como 

a nova psicologia (Gestalt) o mostra e a fenomenologia o interpreta, a percepção é uma 

atividade e marca uma relação corporal com o mundo, uma estrutura de decifração, anterior 

à inteligência definida nos moldes clássicos. (MONTEIRO, 1996. pag. 91)

Conclusão

 Dessa maneira, a questão da representação objetiva ou subjetiva do mundo, que 

tanto preocupou o pensamento sobre o cinema documentário pode ser completamente 

revista, ao dizer que existe um poder fundamental da visão e da percepção de extrapolar 

ativamente os meros dados sensíveis, Merleau-Ponty rompe com o tradicional conceito de 

representação. Para ele a visão pode trazer para perto o que está distante e presentificar 

o que está ausente, o que enfatiza toda a riqueza da atividade da percepção em sua criação 

de significados e sentidos. Por isso, o que se vislumbra é a compreensão do filme para além 

da pura representação, pois o prazer do filme não está em sua identidade manifesta com o 

mundo, mas sim nas invisíveis relações que ele traça. 

Hoje o cinema documentário, para dialogar com as formas de arte contemporânea, 

é realizado levando em consideração a obra em sua gênese de criação de sentidos, o 

cinema não-ficcional contemporâneo trabalha com seus registros fotográficos de forma que 

o repertório perceptivo engendrado por ele não decorra de conceitos preestabelecidos. 

Cineastas como Sérgio Oksman (O Futebol, 2015), Cao Guimarães (Otto, 2012), Sandra 

Kogut (Um passaporte Húngaro, 2001), Petra Costa (Elena, 2012) enfatizam em seus filmes 

que o cinema documental pode tratar dos assuntos de nossa realidade social e histórica de 

forma a criar uma expressão que dialogue com a percepção, e não com o conhecimento 

sistematizado. Os cineastas parecem estar atentos às críticas a este tipo de epistemologia, 

que constrói a compreensão do mundo e da arte a partir de dicotomias absolutas: corpo/alma, 

sujeito/objeto, subjetividade/objetividade, representação/ fato, vida/obra, etc. “A questão não 

é objetivar o olhar diante da realidade mas mesclar minha subjetividade com a subjetividade 

do outro.”2 Tanto para Cao Guimarães, quanto para Merleau-Ponty, a experiência artística 

não deve ser encarada de maneira rigidamente científica, para eles o contato com a arte 

ganha expressividade a partir de uma dissolução e até de uma mistura destas categorias e 

separações rígidas sob as quais a ciência e a estética moderna foram construídas.

2 GUIMARÃES, Cao. Documentário e Subjetividade - Uma rua de mão dupla in: Doc: expressão e transformação. Itaú Cultural, 
2007. Disponível em: www.caoguimaraes.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/documentario-e-subjetividade.pdf
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A partilha do sensível no documentário social contemporâneo: um olhar sobre 

filmes que tematizam a rualização
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RESUMO
A década de 1960 marcou uma tendência de tematização de grupos populares pelos documentários 
brasileiros. De 1990 até os dias atuais, observa-se uma retomada dessa temática, porém muitas vezes 
tratada sob o viés do horror e do misabilismo. Nesse cenário, muitos autores têm questionado se essa 
visibilidade é suficiente para quebrar estigmas e atender às demandas da população retratada. Para 
Rancière, a vocação política da arte está em uma estética diferenciada e na promoção de dissensos 
em relação aos jogos de poder vigentes. Assim, tomando como objeto de análise dois documentários 
nacionais contemporâneos que tratam de indivíduos em situação de rua, À margem da imagem (2003, 
Evaldo Mocarzel) e Boca de Rua - Vozes de uma gente invisível (2013, Marcelo Andrighetti), este trabalho 
se propõe a questionar os mecanismos que permitem a política ranceriana e uma estética da partilha. 
Foi observado que Boca de Rua, ao apresentar os indivíduos em uma situação distinta da que a mídia 
rotineiramente os coloca, evoca uma potência diferenciada, causando certo dissenso entre as lógicas 
presentes no mundo. Andrighetti promove uma visibilidade que vai além dos estigmas de desocupação 
e de abandono, explorando, assim, uma estética de ruptura. Já Mocarzel busca esse rompimento através 
da transparência de suas operações e da autocrítica sobre a sua insuficiência em cumprir uma função 
social, quebrando alguns padrões que circundam a produção documentária. 

PALAVRAS-CHAVE
documentário; grupos marginalizados; estética; política; partilha do sensível.

Introdução

A trajetória do documentário no Brasil revela uma tendência, oriunda desde a década 

de 1960, em tematizar as classes marginalizadas, traduzida em certo esforço para dar a voz 

àqueles que dela eram privados nas narrativas midiáticas tradicionais. Ao longo dos anos, o 

contato com o sujeito popular foi se modificando e, conforme pontua Ramos (2008), passou-

se da ideia de sujeito alienado para uma fase de elegia e valorização das tradições folclóricas 

e culturais, e chegando aos filmes que fazem uso de imagens fortes, com um viés voltado ao 

horror e ao miserabilismo. 

O documentário atravessa o real e também, em muitos casos, se deixa ser atravessado 

por ele. É, por excelência, a arte do encontro: do cineasta com indivíduos na maior parte das 

vezes desconhecidos ou com uma realidade nova que precisa ser desbravada. Tal encontro não 

segue um padrão de realização ou condução. Cada documentarista o realiza à sua maneira, e 

é isso que confere o caráter indefinido do documentário.  

Esse contato com outro mundo - um mundo até então desconhecido para o cineasta 

1Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora (PPGCOM/UFJF), 
tatianavc@yahoo.com.br. 
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GT | O REAL, O RISCO E A REPRESENTAÇÃO DA ALTERIDADE NO CINEMA

- pode ser carregado tanto da lógica de poder presente na vida social, como de uma tentativa 

por promover um dissenso. Nessa relação com os “jogos de poder”, assim como na própria 

partilha do sensível que se dá no filme, inscrevem-se a estética e a política da obra, conforme 

propõe Rancière (2009; 2011). Para ele, a vocação política da arte está no rompimento de 

configurações sensíveis consensuais e pré-estabelecidas (RANCIÈRE, 1996), ou seja, a política 

estaria presente quando se busca ir contra aos padrões e às distribuições comuns do sensível. 

 Mais do que promover uma “repartilha”, discute-se também a importância de deslocar 

o olhar do espectador, ou seja, tirá-lo de sua posição de conforto, onde suas expectativas e 

suas ideologias são plenamente atendidas. Para Didi-Hubermann (2013), a sagacidade está 

em criar um princípio de incerteza na imagem, por isso, há que se observar as formas de 

operação do dispositivo que permitem a redistribuição dos lugares e os dissensos e que 

tocam o espectador através da dúvida. 

Nesse sentido, o presente artigo toma como objeto de estudo dois documentários 

nacionais, À margem da imagem (2003, Evaldo Mocarzel) e Boca de Rua - Vozes de uma gente 

invisível (2013, Marcelo Andrighetti), avaliando os mecanismos que permitem a política 

ranceriana e uma estética da partilha. Além disso, pretende-se analisar se os filmes conseguem 

deslocar o espectador do lugar político e cultural que ocupa e, assim, leva-lo a uma reflexão 

mais aprofundada sobre as rotulagens midiáticas e sociais a que pessoas em situação de rua 

estão sujeitas. Para tanto, são analisadas as escolhas de angulação do documentarista, a forma 

com que os personagens se apresentam e suas enunciações, a ética e as tentativas de quebra 

de estereótipos.

Documentário nacional contemporâneo: violência e miserabilismo

 O documentário contemporâneo no Brasil abrange obras produzidas de 1990 até os 

dias atuais. De acordo com Pereira (2013), a década de 90 marca uma fase de reimpulsionamento 

do documentário através de políticas de audiovisual, as quais exerceram um papel fundamental 

na larga produção e distribuição do cinema no país. Senra (2010, p.113) classifica o período 

como a “década de florescimento dos documentários”. Nessa época, segundo Ramos (2008, p. 

208), “o documentário acorda para recuperar seu estatuto de grande arte de imagens e sons 

que possui a especificidade de estabelecer asserções sobre o mundo”. 

 Mais do que tematizar o mundo, o documentário nacional contemporâneo começa 

a olhar para ele de modo diferente, apostando na retomada do contato com o popular que 

havia iniciado na década de 1960, porém com um viés diferente do anterior. Ramos (2008) 

resume em um “acerto de contas” entre o cineasta de classe média e o sujeito marginalizado, 

mas que o faz de modo forte, por vezes ancorado no horror e na frieza ao desnudar a miséria:
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Imagens de seres humanos em condições precárias de sobrevivência 
são estampadas em toda a sua crueza e intensidade, surgindo com tintas 
carregadas na representação da violência. A exasperação, a revolta, a agonia 
são sentimentos comuns nos personagens (nas personalidades) populares 
retratados. Conflitos, disputas, ressentimentos, irritação cercam as situações 
e ações (RAMOS, 2008, p. 209). 

 O pano de fundo das produções documentárias reforçando a violência e o miserabilismo 

pode ser entendido como uma forma de buscar o máximo de realismo nas construções, 

provocando o choque no espectador pelo horror. Comolli (2001, p.128) fala de uma recente 

demanda por estéticas mais realistas, oriunda de uma nova guinada do espetáculo midiático: 

“no auge do triunfo do espetáculo espera-se um espetáculo que não mais simule”. Ou seja, 

nessa nova geração de filmes documentários em que a construção se dá com o reforço da 

criminalidade e do miserabilismo, busca-se uma não simulação, não-roteirização da vida, e, para 

tanto, acredita-se que a verdade esteja nas imagens cruéis e que assombram o espectador.  

 Nesse aspecto, Feldman (2008) endossa uma tendência do capitalismo contemporâneo 

de capitalizar e reativar a vida ordinária e a dimensão estética da experiência dos sujeitos. 

Em nome do apelo à vida real, à realidade e à autenticidade, “as vidas e as imagens se tornam 

resistência e foco do poder” (FELDMAN, 2008, p. 61). Segundo a autora, as estratégias 

narrativas contemporâneas e as operações de linguagem são perpassadas, em muitos casos, 

pelas linhas de poder hegemônicas, sendo que os novos realismos se afigurariam como 

uma linguagem biopolítica do capitalismo imaterial. Vidas ordinárias torna-se assim, na visão 

de Feldman (2008), produtos capitalizados, o que nos desperta para um questionamento 

importante:

(...) é nosso desafio problematizar e suspeitar desse atual regime de 
visibilidade, cuja estratégia é produzir uma verdade que simule sua própria não-
simulação; isto é, cuja estratégia é produzir um ‘realismo’ que, inversamente, 
o ‘desrealiza’ e despolitiza, já que a intensificação e explicitação auto reflexiva 
dos artifícios, muitas vezes em nome de uma ativação da experiência, criam 
novas ilusões de transparência e novos ilusionismos (FELDMAN, 2008, p. 66). 

 Em muitas obras que optam por tematizar o popular acrescido de uma dose de 

realismo, a angulação se dá sob a exacerbação do que de mais chocante essas vidas podem 

apresentar. E a falta de pudor em trazer à tela a violência ou a miséria pode se justificar, na 

concepção de Ramos (2008), por uma distância da alteridade com o outro popular. Por estar 

situado em outra posição social, oposta àquela que o sujeito filmado ocupa, muitas vezes, o 

encontro que dá origem ao documentário e a sua posterior elaboração/montagem acaba 

por reproduzir as mesmas visões estigmatizantes que estão enraizadas na sociedade, tão 

perversas com aqueles que estão à sua margem. 

 Nichols (2012) defende que o documentário reapresenta o mundo histórico a partir 

de uma perspectiva ou um ponto de vista, porém ele tem uma grande responsabilidade, na 
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medida em que ativa a percepção estética do espectador e a sua consciência social. Assim, 

os modos de operar o dispositivo, de enquadrar os personagens e de moldar a enunciação 

influenciam sobremaneira os valores do espectador.  Para o autor, 

(...) o documentário, como sequencia organizada de sons e imagens, constrói 
metáforas que atribuem, inferem, confirmam ou contestam valores que 
cercam as práticas sociais sobre as quais nós, como sociedade, continuamos 
divididos (NICHOLS, 2012, p. 107). 

 No que tange especificamente à tematização dos marginalizados pelo documentário 

contemporâneo brasileiro, é importante avaliar como se dá o diálogo com o outro. Comolli 

(2008) ressalta que os documentaristas que se ocupam de um senso de caridade de dar a 

palavra àqueles que dela são privados acabam por reproduzir o gesto do poder. Isso porque 

não se trata simplesmente de “dar a voz” ou tematizar determinado grupo ou indivíduo. Se 

a construção é feita com uma “alteridade agressiva e ameaçadora” (RAMOS, 2008, p. 225), o 

exercício de oferecer visibilidade pode falhar logo na sua primeira intenção. 

Para Migliorin (2010, p.17), “o personagem que grita, que reclama, pode ter sua demanda 

aceita, como discurso, mas se enquadra no próprio discurso que avisa que a sua demanda não 

pode ser ainda atendida”. Assim, constata-se que as escolhas de enquadramento e enunciação, 

as formas de operar o dispositivo e o modo de conduzir o encontro com o personagem do 

filme podem, por si só, já abafar o “grito” ates mesmo de ele chegar ao espectador. 

 Contudo, não se pode também mascarar a realidade do outro popular ou apresenta-la 

sob retoques que minimizam suas reais carências e demandas. Bentes (2007, p.244) traz uma 

questão relevante: “como mostrar o sofrimento, como representar os territórios da pobreza, 

dos deserdados, dos excluídos, sem cair no folclore, no paternalismo ou num humanismo 

conformista e piegas?”. A autora responde retomando uma proposta de Glauber Rocha, a 

qual ela julga ética, estética e política: seria apostar em uma “estética da violência”, que fosse 

capaz de criar uma sensação de intolerável ou insuportável diante das imagens. “Não se trata 

da violência estetizada ou explícita do cinema de ação. Mas uma carga de violência simbólica, 

que instaura o transe e a crise em todos os níveis” (BENTES, 2007, p. 244). 

 Essa violência simbólica pode passar pela busca de uma nova estética das imagens, 

carregada de uma política que baralha as posições e que tenta romper com as lógicas do 

poder. Essa é a proposta de Rancière (2011), acreditando que a grande missão da arte seria 

promover esses dissensos. Trata-se, portanto, de uma violência direcionada ao espectador, no 

sentido de despertar a sua reflexão, de tirá-lo de sua zona de conforto, percebendo os jogos 

de poder presentes na sociedade. 

 
Estética e política rancerianas 

 A tematização das classes populares não pode ser vista apenas como a tendência 
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tradicional de documentários nacionais em utilizar a realidade como matéria-prima ou de 

fazer “asserções sobre o mundo histórico” (RAMOS, 2008, p.25). É também – e, sobretudo – 

uma tentativa de partilha. Para Senra (2010, p. 113), 

(...) os novos temas e as novas problemáticas que emergiram no campo 
cultural pediram novas posições dos criadores, dos intelectuais. No cinema, 
essas transformações vêm mostrando a necessidade de se pensar, do ponto 
de vista crítico, uma redefinição do estatuto político dos filmes. 

A autora acrescenta que esse movimento pode ser chamado de uma “virada subjetiva”, 

onde há “um verdadeiro renascimento do sujeito”, a devolução e a conquista da palavra e a 

restauração da identidade (SENRA, 2010, p. 113). Contudo, para além dessa visão sobre o teor 

de subjetividade da obra, é necessário analisar como se dá a partilha do sensível, conforme 

propõe Rancière (2009). 

Antes de apresentar as ideias rancerianas, é importante destacar que o contato com 

o outro, especialmente, de classes marginalizadas, se dá em pé de desigualdade. O cineasta, 

pertencente a um universo distinto, está ali como um estranho que vai desbravar uma 

realidade nova para ele, tonando-se, de certo modo, um inquiridor em busca de respostas 

(SENRA, 2010). Para além do encontro em si, quando o documentário efetivamente acontece, 

há também o processo de montagem, em que há a “redistribuição simbólica dos corpos” 

(RANCIÈRE, 1996, p.35). Portanto, não se trata apenas de olhar para a temática em si ou para 

as intenções do filme ou cineasta; a forma como se opera o dispositivo também diz muito 

sobre a estética e da política da obra. 

Para Rancière (2009), a estética e a política não estão separadas: o corpo, a visão e 

o discurso são matérias-primas de ambas. Além disso, ele destaca que toda arte é estética, 

porém cada uma atende a uma partilha específica: ela pode atuar em favor das partilhas do 

consenso ou propor repartilhas, dissensos. Em outras palavras e trazendo essa proposição 

para o contexto do documentário nacional contemporâneo que tematiza as classes populares, 

pode-se dizer que o “dar a voz” ao marginalizado não necessariamente indica o exercício de 

uma política intencionada nas transformações da realidade social, no rompimento da lógica 

policial ou na alteridade. Talvez colocar o “invisível” em cena não seja o bastante. Em alguns 

casos, as construções que se fazem desses indivíduos acabam por reforçar ainda mais a sua 

posição de distanciamento das demais camadas da sociedade e a sua impotência. É como se o 

grito saísse deles e voltasse para o mesmo lugar – deslegitimado - de onde foi emitido. 

Na obra A partilha do sensível, Rancière (2009) fala da política enquanto uma forma 

de experiência, um poder instituinte que determina as relações de espaço e tempo. Ainda 

segundo o autor, em tudo se revelam as relações de poder: as manifestações estéticas estão 

carregadas de relações políticas. Para ele, mesmo uma experiência artística pautada pela 

autonomia tem como pano de fundo as relações de poder. 
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A superfície dos signos ‘pintados’, o desdobramento do teatro, o ritmo do 
coro dançante: três formas de partilha do sensível estruturando a maneira 
pela qual as artes podem ser percebidas e pensadas como artes e como 
formas de inscrição do sentido da comunidade. Essas formas definem a 
maneira como obras ou performances ‘fazem política’, quaisquer que sejam 
as intenções que as regem, o tipo de inserção social dos artistas ou o 
modo como as formas artísticas refletem estruturas ou movimentos sociais 
(RANCIÈRE, 2009, p. 19). 
 

 Com essas palavras, embora não mencionando o cinema propriamente, Rancière 

demosntra que a arte é política, assim como a estética também o é – e vice-versa. Chateau 

(2010, p. 20) compartilha do mesmo pensamento, defendendo que a obra de arte não é um 

fenômeno isolado, mas a parte de um conjunto, relacionado com a “alma total de um tempo”. 

Essa também é a posição de Guimarães (2010, p.183), ao tratar da tematização do outro 

popular no documentário nacional contemporâneo. Para ele, as construções relacionadas 

a esse nicho social se configuram como um campo de forças no qual se inscreve o dano 

“à parcela dos que não têm parcela” – lugar que a política do consenso reserva ao sujeito 

marginalizado. 

 Assim, ao avaliar obras que buscam tematizar deternimados grupos sociais ou 

contextos, cabe um olhar mais amplo que considere a própria realidade como pano de fundo 

e as relações que são estabelecidas com os jogos de poder em vigor. E para isso, há que se 

considerar a estética do filme em si. Rancière (2011) caracteriza a estética como “uma matriz 

de percepções e discursos que envolvem um regime de pensamento, bem como uma visão da 

sociedade e da história”.

 O autor cita três regimes de identificação das artes, sendo o regime estético aquele 

em que há um “colapso das regras de correspondência entre temas, formas de representação 

e modos de produção”, onde “todos os temas gozam de igual estatuto” (RANCIÈRE, 2011, 

p. 4). No regime estético, tem-se uma quebra não apenas em relação à temática - que foge 

do tradicional ou convencionado – como também na forma de uso do dispositivo. Rancière 

(2011) diz ainda que, no regime estético das artes, há uma ruptura em relação à ideia de que 

determinados objetos são considerados artísticos e outros não. E mais: este regime vai contra 

ao regime ético, o qual “atribui a cada classe social modos próprios de ser, sentir e estar” 

(RANCIÈRE, 2011, p. 7).

 De fato, o que importa ao regime estético é o rompimento do que Rancière (2011) 

chama de “ordem policial”, em que cada indivíduo está fadado a permanecer em sua posição 

e onde a comunidade se configura como uma estrutura estável e grupos são caracterizados 

plos lugares que ocupam e modos que se adequam a esses lugares. Para o autor, essa ruptura 

que a arte pode promover nada mais é do que o “fazer política”. 

(...) a lógica da política é caracterizada pela existência de um elemento 
suplementar, um elemento que extravassa a contagem das partes, lugares 
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e indentidades. A ação política vem baralhar a distribuição desses lugares e 
dessas identidades, bem como a definição do visível, do audível e do possível. 
Através dela, aqueles que estavam condenados a uma existência obscura e 
condicionada pela necessidade tornam-se visíveis enquanto seres falantes 
e pensantes; e aquilo que era entendido até então como mero ruído dessa 
existência torna-se audível enquanto discurso (RANCIÈRE, 2011, p. 8). 

Assim, a vocação política da arte estaria no baralhamento das posições, na quebra de 

padrões e convenções. A ruptura estaria na repartilha do sensível, na emancipação da “parcela 

que não tem parcela”, na redistribuição do visível, do dizível e do pensável. Guimarães (2010), 

retomando as ideias de Rancière, sugere que a política está em uma busca pela subjetivação e 

individualização simultâneas, conferindo ao sujeito marginalizado a participação do sensível sob 

o viés do logos, que seria a palavra. Ainda na concepção de Guimarães (2010, p. 187), o grande 

desafio do documentário que tematiza o sujeito marginalizado seria apresentar um outro 

rosto desse indivíduo, fugindo da idéia de “vidas sem qualidade” ou de uma falsa visibilidade 

carregada dos interesses inerentes aos jogos de poder. Para ele, a questão essencial está na 

forma: “a visibilidade que o documentário pode proporcionar ao homem ordinário deve ser 

avaliada, portanto, em função da maneira com que seus recursos expressivos traduzem, no 

domínio das formas, um problema político e estético” (GUIMARÃES, 2010, p. 189). 

 Produzir um dissenso através da arte seria evocar um questionamento endereçado 

ao próprio espectador, levando a se perguntar: o que está em jogo nas disputas da ordem 

policial? Para Rancière (2009), essa ruptura estaria em mostrar o potencial de outro modo 

de vida. De certo modo, esse movimento caminharia no sentido de quebrar as expectativas 

em relação à ressignificação da vida pela arte, instaurando certas dúvidas no espectador. Ao 

refletir sobre as mesmas, ele seria levado a pensar sua própria ideologioa, os estigmas sociais 

que interiorizou e que leva adiante, os preconceitos que tem em relação ao outro – esse 

outro desconhecido que lhe é apresentado pela arte. 

 Pode-se depreeeder, por conseguinte, que a vocação política das artes, incluindo a do 

próprio documentário, estaria tanto na repartilha, dando visibilidade às partilhas do comum, 

quanto em promover o dissenso, quebrando regras e padrões e redistribuindo o logos. Isso 

porque, conforme defende Rancière (2011), “aquilo que é apolítico não é a autonomia da obra, 

mas a sua incapacidade em a alcançar”. Ou seja, a arte é verdadeiramente política quando 

se liberta da lógica do poder e quando oferece novas formas de experiência, modos de 

visibilidade e regimes de interpretação. 

À margem da imagem e Boca de Rua

O ano de 2003 foi marcado pela ocorrência de uma série de assassinatos de pessoas 

em situação de rua na cidade de São Paulo. A maior cidade do país, conhecida pelo seu forte 

poder econômico e desenvolvimento, parecia não saber conviver com aqueles que viviam 

à sua margem, sujeitos que precisavam lidar tanto com o sofrimento da vida dura nas ruas 
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como de um preconceito reforçado diariamente pela sua invisibilidade diante dos transeuntes. 

Neste mesmo período, o jornalista e draumaturgo Evaldo Mocarzel lança um documentário 

de 1’12’’ com uma proposta ousada: À margem da imagem tenta aproximar do espectador os 

mesmos que ele rotineiramente ignora nas ruas. Observa-se que sua proposta não é resolver 

o problema social da invisibilidade e da vulnerabilidade a que os sujeitos em rualização estão 

imersos, mas questionar a estetização da imagem desses indivíduos.

Logo no início do filme, um dos personagens relata uma passagem recente, quando ele 

e outros colegas em situação de rua foram abordados pelo fotógrafo Sebastião Salgado: “Daqui 

a pouco aquelas fotos dele... Ele vai ganhar muito dinheiro e a gente? Vai ficar sempre ali embaixo, vai 

estar sempre ali necessitando...”, desabafa. Essa cena, inserida já na abertura do documentário, 

leva a um questionamento sobre o uso das imagens de sujeitos marginalizados: será uma 

intervenção com fins puramente comerciais? Na sequência, Mocarzel insere cenas em que 

ele aparece negociando com os sujeitos a sua participação no filme, com o pagamento de um 

valor simbólico e a assinatura da autorização de uso da imagem. Tal escolha demonstra uma 

tentativa de problematizar no filme o próprio roubo das imagens e a estetização da miséria.

Nas cenas seguintes, os personagens assumem o protagonismo do documentário, 

revelando suas rotinas de sobrevivência e estilo de vida, emitindo opiniões sobre a cultura e 

a política. E, contrariando todos os estigmas que carregam, o que se vê são discursos em sua 

maioria consistentes, posicionamentos firmes e repletos de um conhecimento de mundo que 

talvez, a vida à margem da sociedade tenha lhes proporcionado. Assim, o próprio conteúdo do 

discurso tem uma proposta de ruptura, porém, ele aparece envolvo em uma estética em que 

a miséria permanece mais forte. Os personagens discursam das ruas, dos mesmos locais em 

que são relegados e sem a possibilidade de causar dissensos maiores. 

Em À margem da imagem (2003, Evaldo Mocarzel) o olhar do documentarista se revela 

nas escolhas formais que deixam transparecer as negociações com os personagens, na sua 

voz ao indaga-los durante as entrevistas e também no momento em que Mocarzel coloca o 

seu trabalho à prova: no final do filme, é exibida a cena em que os sujeitos filmados assistem 

ao documentário montado e, posteriormente, eles emitem opiniões sobre o que acharam do 

resultado. Nesse momento, entra em ação o olhar do personagem, que faz asserções sobre si 

mesmo e sobre as construções sobre ele e a realidade em que vive. Dentre os comentários, 

um chama a atenção: “Hoje estou aqui, na tela, mas amanhã volto a ser o mendigo que a madame 

evita atender no portão; você deveria mostrar isso”. E, assim, da mesma forma que no início do 

filme, Mocarzel faz uma crítica à espetacularização da miséria humana e assume certa culpa ao 

deixar nas entrelinhas que documentário falha em cumprir a missão de transformação social. 

Dez anos após o lançamento da obra de Mocarzel, Marcelo Andrighetti lança um 

documentário que também tematiza a vida nas ruas, porém sob outro viés. Boca de Rua - Vozes 

de uma gente invisível (2013, Marcelo Andrighetti) tem como personagens centrais pessoas em 

situação de rua da cidade de Porto Alegre, mas, ao contrário das construções costumeiras do 

outro marginalizado, em que predominam apelos à violência ou miserabilismo, neste filme, os 
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sujeitos aparecem como agentes de transformação e de exercício da cidadania. 

O documentário trata de um projeto desenvolvido com as pessoas que vivem nas ruas 

da capital gaúcha, uma iniciativa inovadora e que já revela resultados positivos, a começar pelo 

resgate da autoestima desses sujeitos. Trata-se do jornal impresso Boca de Rua, no qual os 

indivíduos em situação de rua atuam como produtores, repórteres e fotógrafos. O projeto, 

idealizado e coordenado por Rosina Duarte, teve início em 2001, sendo que 150 pessoas já 

haviam passado por ele até a época das gravações.

A apresentação que Andriguetti faz do projeto se dá em um tom positivo e de maneira 

bastante dinâmica, reforçados pelos efeitos de imagem, pela fotografia, sonoplastia e até na 

montagem. Logo nos primeiros minutos do documentário, são mostradas imagens de Porto 

Alegre com uma voz em off que fala do jornalismo enquanto instrumento de transformação e 

da proposta de fuga das construções espetaculares. Na sequência, os integrantes do projeto 

assumem o discurso, desmistificando estereótipos de impotência, inutilidade ou incapacidade. 

Eles revelam o quanto a atuação no jornal foi um divisor de águas em suas vidas, posicionando-

se de maneira crítica em relação à sociedade, à discriminação e à exclusão. Alguns deles 

contam que aprenderam a ler e a escrever somente depois de entrar para projeto, e hoje, 

redigem as reportagens que estampam as edições do jornal.

Andrighetti não faz uma interferência direta nas gravações, não há voz over e os relatos 

são encadeados na montagem com alguns intervalos em que aparecem cenas dos sujeitos 

em ação, fotografando, entrevistando, em reuniões de pauta ou redigindo. Essa escolha formal 

do documentarista, de oferecer o controle e o protagonismo ao sujeito filmado acaba por 

reforçar ainda mais a sua autonomia e o seu papel cidadão. O encadeamento das cenas, 

operado em tom mais acelerado, faz alusão à dinâmica de trabalho do jornalista. Essas escolhas 

deixam pistas de que, possivelmente, tudo foi pensado para levar o espectador a sentir as 

transformações que os sujeitos filmados experimentaram.

Já no final do filme, há uma sequência de cenas em que várias pessoas aparecem 

mostrando seus documentos de identificação, e, entre elas, há alguns repórteres do Boca 

de Rua apresentando os seus crachás. Nesse momento, percebe-se o que o filme quis dizer 

sobre o projeto: os sujeitos que viviam nas ruas e ingressaram no jornal agora saíram da 

invisibilidade e resgataram uma identidade nova, ainda que esta conviva com as tantas outras 

assumidas na vida instável das ruas. Os próprios personagens, em suas falas, reconhecem as 

transformações que o jornal trouxe: “eu comecei a ser visto pela sociedade, porque antes de eu 

entrar no Boca de Rua, eu era invisível”. Outro sujeito comenta que o projeto ajuda a mostrar 

que ele e seus colegas que vivem nas ruas têm conhecimento. 

Apesar de se tratar de um filme que caminha na direção oposta ao reforço do 

miserabilismo, apresentando uma nova forma de despertar o espectador através da quebra 

de preconceitos e estereótipos vigentes, há um momento, no final do filme, em que a 

“normatização” acaba deixando a sua assinatura. É quando há a informação de que 70 sujeitos 

deixaram as ruas após o projeto. Embora esta seja uma transformação possivelmente positiva 
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na vida dessas pessoas, de certo modo, há uma alusão à lógica do poder vigente, onde impera a 

ideia de que aqueles que não possuem uma moradia fixa não têm legitimidade. Nesse sentido, 

pode-se dizer que, na maior parte do filme é possível constatar a política da transformação, 

sendo esse um dos poucos momentos em que os jogos de poder se fazem visíveis. 

 De modo geral, observa-se que Andrighetti fez escolhas de uso do dispositivo, desde 

a angulação do tema e até às formas de construir o documentário, que apontam para uma 

nova perspectiva em relação aos sujeitos marginalizados, invertendo a estética prevalecente 

em outros filmes que abordam o mesmo grupo. São, portanto, mecanismos de repartilha do 

sensível e de concessão do logos aos que dele são privados, apontando caminhos para uma 

nova forma de ressignificar a realidade de pessoas que vivem à margem da sociedade. 

Considerações finais

 Em vários textos que tratam dos documentários, questionam-se para quê eles servem 

e se os mesmos têm alguma função social. Não se pode dizer que há uma premissa que exige 

desses filmes resolver problemas sociais, contudo, por ser tratarem de uma arte e por estarem 

imbuídos de política, além de terem um impacto forte sobre o imaginário do espectador, é 

interessante olhar para as formas com que foram construídos, de modo a perceber a potência 

transformadora ou questionadora que carregam.

 Rancière (2011) propõe uma abordagem em que se busca analisar a obra de modo 

geral, verificando se há uma repartilha do sensível e também se há uma política do dissenso, que 

busca a quebra de padrões e o baralhamento das posições sociais. É também o que Guimarães 

(2010) propõe em relação ao grupo dos marginalizados, sugerindo que se apresente um 

“outro rosto” dos mesmos. Nesse sentido, ao avaliar as obras À margem da imagem (2003, 

Evaldo Mocarzel) e Boca de Rua - Vozes de uma gente invisível (2013, Marcelo Andrighetti), 

observa-se que o segundo filme apresenta uma potência política mais voltada ao que Rancière 

sugere. 

Ressalta-se, ainda, que a política ranceriana traz consigo uma ideia de deslocamento do 

espectador, na medida em que há uma série de ruptura de padrões, quando há uma quebra de 

expectativas e é instaurada a dúvida. Assim, ao apresentar os personagens fora dos estigmas 

da desocupação, com uma consciência crítica e um papel ativo na sociedade, Boca de Rua 

faz essa operação de minar as certezas/ideologias e convidar à reflexão. Contudo, há que 

se fazer uma ressalva: as operações de transparência do cineasta em À margem da imagem 

questionam a estetização da miséria e o uso de imagens para fins comerciais, ou seja, nessa 

operação há uma ruptura de padrões e consensos. 

Portanto, nota-se que os mecanismos específicos mencionados tanto em um 

documentário como no outro apontam para a potência política dessa modalidade fílmica e 

seu possível uso como instrumento artístico capaz de suscitar dissensos e debates sociais 

relevantes, na medida em que oferecem uma inscrição simbólica que permite a participação 
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efetiva dos marginalizados dentro da partilha. 
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À margem da representação:  narrativas audiovisuais e personagens 

invisibilizados

COUTO, Daniel1

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

RESUMO
O presente artigo discute as diferentes formas de representação de personagens marginalizados nos 
produtos audiovisuais contemporâneos brasileiros. Como recorte, elencamos o telejornalismo e o 
cinema-documentário como objetos de análise, por serem, relativamente, as principais narrativas 
a abarcarem em suas temáticas a mediação da realidade. Desta forma, buscamos entender como 
ambas narrativas constroem a representação dos tipos-sociais estudados, bem como as diferenças 
e limites presentes quando o objetivo é conferir voz à personagens em situação de vulnerabilidade 
social. Ao notarmos que o limite destas representações pode estar no fato de que contato com o 
real é sempre mediado - seja pelo aparato da equipe, pela linha editorial, pelo formato do produto, 
pelo comportamento do realizador ou mesmo através da encenação dos próprios personagens, o 
presente artigo projeta o olhar para as mediações, os produtos resultantes e como estes despertam 
nos espectadores uma construção de representação da imagem daqueles que consomem. 

PALAVRAS-CHAVE
Documentário; Telejornalismo, Representação, Personagens Invisibilizados

Introdução

De proporções continentais, o Brasil é o maior país da América do Sul. Segundo dados 

do último censo, publicado em 2014, a população brasileira está estimada em mais de 202 

milhões de habitantes. Deste total, o número de pessoas encarceradas ultrapassa a faixa dos 

600 mil presos e, até 2020, pode atingir um total de 1.000.000  de detentos de acordo com 

informações do último relatório do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da 

Justiça.2

Desta população, levaremos em consideração a parcela que corresponde aos jovens 

e as crianças com idade inferior a 18 anos. Em levantamento anual realizado pelo Sinase 

(Sistema Nacional de Atendimento Sócioeducativo), até o ano de 2016, cerca de 49 mil jovens 

infratores estavam em situação de internação, internação provisória ou em semiliberdade. 

É válido ressaltar, ainda, que em maio de 2016 a Comissão de Constituição e Justiça do 

1 Mestrando em Artes, Cultura e Linguagens na linha de pesquisa “Cinema e Audiovisual” do Programa de Pós-Graduação e 
Artes, Cultura e Linguagens (PPG-ACL) do Instituto de Artes e Design da UFJF. daniel@impulsohub.com.br 
2 Informações retiradas do relatório do ano de 2016 “Os números da justiça criminal no país”, da CNJ. Disponível em: <http://
tinyurl.com/CNJNUMJUS>. Acesso em: 04/02/2017.

GT | O REAL, O RISCO E A REPRESENTAÇÃO DA ALTERIDADE NO CINEMA
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Senado Federal voltou a discutir a proposta de emenda constitucional que visa permitir que 

adolescentes de 16 e 17 anos, acusados de crimes graves - como homicídio doloso, lesão 

corporal seguida de morte, latrocínio e reincidência em roubo qualificado - sejam julgados e 

condenados como adultos. Apesar de violar normas internacionais de diversos tratados de 

direitos humanos dos quais o Brasil faz parte, a lei, se aprovada, agravará a superlotação do 

centros sócioeducativos3, que em sua maioria não atendem às regulamentações do governo 

federal de promover a educação e a reabilitação de crianças e adolescentes para o convívio 

social.

Dada realidade comprovada pelos breves dados citados, justificaria por si só que muitos 

pesquisadores, realizadores em cinema, TV e produtores de informação em geral voltassem 

seus olhares para a questão penal, principalmente no que tange a situação do jovem infrator 

na sociedade. Fato é que a profusão de narrativas presentes na contemporaneidade, apesar de 

distintas na forma e na abordagem, tendem a representar essa parcela marginalizada de forma 

a mantê-la à margem da informação e de uma representação mais humana. 

Tomado conhecimento desta questão, optamos neste trabalho por traçar vértices 

entre os estudos realizados por teóricos da sociologia, filosofia e os autores de diferentes 

linhas de estudo com ênfase na produção audiovisual de caráter não-ficcional. Perceber como 

se dá a representação desta parcela da sociedade pelas narrativas audiovisuais atuais, nos 

levará a acerções sobre o uso da encenação em documentários que percorrem estes temas.

Personagens marginalizados: como se constrói a representação?

 A representação de um indivíduo, seja nas relações do nosso cotidiano, ou quando 

intermediada por alguma narrativa, passa por filtros e projeções que determinam o modo 

como nos relacionamos e a visão que temos destes. Nos dias atuais, estes estereótipos acabam 

gerando não somente um afastamento social que passa por questões de classe, gênero, etnia 

etc, mas também por uma representação cerceada ou errônea quando a intermediação é feita 

pelos produtos audiovisuais.

Analisando a representação dos indivíduos na sociedade, Erving Goffman (2014) versa 

seus estudos recorrendo a analogia do teatro para discorrer sobre o assunto. Tendo em vista 

que o conceito de representação denota tanto o ato dramatúrgico, onde algo ou alguém 

interpreta ou torna visível uma situação ou indivíduo, quanto o ato social, trabalharemos aqui 

com o conceito do autor que define representação como

toda atividade de um indivíduo que se passa num período caracterizado por 
sua presença contínua diante de um grupo particular de observadores e que 
tem sobre estes alguma influência. Será conveniente denominar [...] a parte 
do desempenho do indivíduo que funciona regularmente de forma geral e 
fixa com o fim de definir a situação para os que observam a representação 

3 Atualmente as instituições tem capacidade para 18.000 jovens, mas abrigam um número superior a 22.000 internos, segundo 
relatório de 2017 da Human Rights Watch. Disponível em: <http://tinyurl.com/hrwrelatorio>. Acesso em 04/02/2017.
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(GOFFMAN, 2014, p. 34).

Tratando-se de narrativas audiovisuais, é de fundamental importância o embasamento 

do sociólogo, que discorre sobre a representação do eu em um processo em que podemos 

fazer analogia a alguma das partes fundamentais no processo de realização de um filme: a que 

representa e a que observa. Portanto, se o indivíduo que representa é desconhecido pelos 

observadores “estes podem obter, a partir de sua conduta e aparência, indicações que lhe 

permitam utilizar a experiência anterior que tenham tido com indivíduos aproximadamente 

parecidos [...] para aplicar-lhe estereótipos não comprovados” (GOFFMAN, 2014, p.13). 

É justamente nesse processo de aplicação de estereótipos que a representação dos tipos 

presentes na sociedade muitas vezes é distorcida ou representada de forma inadequada pelos 

produtos audiovisuais que mediam a realidade, independente do tipo. 

Para a socióloga Monique Cerqueira (2012) a sociedade tende a categorizar as 

classes menos abastadas em duas categorias. A cada qual, a autora diz que se é pedido um 

determinado comportamento perante a sociedade. Quando projetamos sobre esta classe uma 

representação de atributos positivos, esta fica a mercê de interesses políticos e midiáticos-

sensacionalistas etc. Nas palavras da autora, a persona pertencente a essa parcela

é o pobre bom, dócil, trabalhador, inserido em algum arranjo ou dinâmica 
familiar. Pode ser ou não eleitor, pois sua mera figuração existencial produz 
dividendos políticos. Esse é o pobre que está na literatura, na mídia, nas 
plataformas políticas, nos programas sociais. É o pobre que não pode falar, 
mas de quem se fala (CERQUEIRA, 2012, p.22).

Do outro lado, a moral da sociedade nos induz a condenar e excluir o pobre como  

“má cópia (o simulacro)”. Nesta visão, o desfavorecido social é visto como o “pobre inaceitável”, 

aquele que “carrega em si os signos do incômodo, do medo e da desconfiança. Uma vez 

categorizado nessa condição, resta a exclusão, o confinamento, a vigilância ininterrupta, 

quando não o puro e simples extermínio” (CERQUEIRA, 2012, p.42). Ainda de acordo com a 

autora, esta polarização - onde a ciência (por meio da estatística) e a sociedade (por meio das 

relações) tomam para si a tarefa de dizer o lugar social dos pobres – postula-se a reprodução 

de juízos, opiniões e normas de conduta sobre a vida alheia das classes não-privilegiadas.

Sendo as narrativas audiovisuais um tipo de representação desta moral social, é 

notório que tal polarização também se repita em seus produtos. Recorrendo a autora para 

verificar alguns exemplos, podemos citar alguns mais familiares. O “vagabundo romântico”, 

como Carlitos dos filmes de Charles Chaplin, o “pobre-herói”, que faz justiça ao seu povo 

“tirando dos ricos para dar aos pobres”, ou o “miserável empreendedor” que, graças ao 

esforço da falsa meritocracia, ascende na pirâmide social, para usarmos os termos da autora. 

No outro extremo, temos a representação do “pobre ladrão” - marginal, infrator - perigo 

eminente à sociedade, aos cidadãos de bem e ao funcionamento social vigente. O bandido 

vilão das ficções, o traficante da favela das telenovelas etc. Esta diferença de representação 
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nos gêneros audiovisuais, advêm de diversas variáveis como o formato, a abordagem, o tipo 

de produção e sua apresentação final ao espectador como veremos a seguir.

Sendo o recorte deste trabalho o cinema de não-ficção, acreditamos que pesquisar a 

representação da parcela marginalizada da sociedade (em nosso caso os menores infratores) 

se faz necessária para discutir o uso da encenação nos documentários que tem como pauta 

tal tema. Por mais que estas narrativas permeiem não só os meios de radiodifusão e salas 

de cinema – estando presentes e fragmentadas por meio da digitalização e da internet – 

acreditamos que é principalmente no telejornalismo e no cinema-documentário que tais 

representações se fazem mais presentes, por serem os veículos que trabalham com o fato, a 

realidade como matéria prima.

Abordagens diferentes, limites presentes

 Tendo como matéria prima as asserções sobre a realidade, telejornalismo e 

documentário trabalham a representação do real de maneiras distintas que, ora se aproximam, 

ora se distanciam. Se no primeiro a linha editorial, o formato e outras questões definem como 

a realidade é intermediada até o espectador, no segundo os procedimentos autorais, o tempo 

dedicado e, em alguns casos, a subjetividade autoral também definem as características do 

produto final. Em todos os casos, cada narrativa tem nas suas aproximações e diferenciações 

potências, mas também fatores limitantes. Segundo Ramos (2008), a principal diferença entre 

os dois tipos estaria no meio em que a narrativa está inserida, uma vez que, de acordo com 

Ivete Roldão, Rogério Bazi e Ana Oliveira (2007), os estudos na área do jornalismo que 

buscam definições para as grandes reportagens feitas para  programas telejornalísticos – as 

vídeos-reportagens – ainda não atingiram um consenso. No entanto, com “o intuito de pensar 

suas semelhanças e diferenças são levantados três aspectos: a abordagem, o formato e 
a produção” (BAZI; OLIVEIRA; ROLDÃO, 2007, p.116, grifo nosso)

Para o aspecto da abordagem, ambos buscam contar uma história, cada qual com seu 

grau de aprofundamento mas se diferenciando em alguns aspectos. Dentre as principais:

a) Caráter de noticiabilidade: 

Enquanto o documentário parte do factual como premissa para desencadear 
o processo de construção da narrativa caminhando por um percurso autoral, 
“a reportagem, mesmo não estando ligada ao factual, sempre tem uma 
relação com algum assunto em pauta na mídia” (BAZI; OLIVEIRA; ROLDÃO, 
2007, p117).

b) Objetividade x Subjetividade: 

A reportagem se preocupa mais em responder todas as perguntas feitas 
a partir de um roteiro ou pauta (...) enquanto o documentário tem como 
premissa levantar questionamentos, servir para reflexão” (BAZI; OLIVEIRA; 
ROLDÃO, 2007, p.118).
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No que diz respeito ao formato, enquanto a reportagem faz o uso da estrutura clássica 

do telejornalismo, se permitindo a construção de offs4, sonoras5 e passagens do repórter6, o 

documentário admite estas e uma variedade de construções narrativas que “irão depender da 

maneira como se dá a postura metodológica da equipe diante da realidade a ser representada” 

(BAZI; OLIVEIRA; ROLDÃO, 2007, p.119).

Com relação a produção das duas narrativas, ambas se assemelham ao trabalharam 

com um roteiro prévio, definido, mesmo que em forma de pré-roteiro ou pauta. No entanto, 

no caso das video-reportagens, mesmo após as entrevistas e conclusão da matéria, aquela 

pauta pode gerar outras matérias em um curto espaço de tempo, a medida em que “as fontes 

podem abrir novos esclarecimentos que venham a gerar mudanças de rumo e exigir uma 

nova produção” (BAZI; OLIVEIRA; ROLDÃO, 2007, p. 121-122) ou o próprio corpo editorial 

retomar o assunto abordado na matéria através das suítes7.

No entanto, nestas características citadas anteriormente ou em outras variáveis que 

envolvem a construção narrativa audiovisual, ambos os tipos muitas vezes esbarram em alguns 

limites na representação da realidade.

Contribuindo com a discussão, Airton De Grande (2004) complementa que os 

procedimentos do fazer jornalístico televisivo não dão conta de um aprofundamento mais 

intenso em suas pautas, esbarrando nos limites da escassez de tempo e da linha editorial de 

cada veículo. Para o autor, estas condições são claramente refletidas na métrica de edição8 (que 

impõe a duração da sonora, da passagem do repórter, do texto em off), e outros elementos 

sistematizados em manuais de jornalismo que visam a objetividade. Já o documentário, muitas 

vezes apoiado na bandeira da “liberdade do realizador”9, tem em seu formato uma maior 

potência de expressividade graças ao leque de recursos que seus diretores podem lançar 

mão - transitar em diferentes estilos, durações e aprofundamentos como vimos nos capítulos 

anteriores. Todavia, acreditar que o gênero é capaz de esgotar por completo as questões das 

quais pretende abordar não é cogitável.

No que tange a representação do menor infrator, geralmente o telejornalismo dá aos 

seus espectadores apenas o desfecho de alguns atos violentos. Segundo De Grande (2004) 

a violência é tratada apenas na sua face mais evidente e assustadora. E é justamente no 

processo de transposição do fato ocorrido para notícia, que percebemos que a representação 

do menor infrator parte de um processo incompleto nas pautas policiais, uma vez que “nas 

4 Locução que descreve que auxília as imagens a descreverem o assunto da reportagem.
5 Consiste na tomada de um depoimento de um especialista, popular ou outra pessoa que se relaciona com a pauta. Geralmen-
te tem duração não superior à 30 segundos.
6 Momento em que o repórter aparece em vídeo para fazer a passagem da matéria. Geralmente usado quando não é possível 
ilustrar com imagens o que está sendo dito (estatísticas etc), reforçar a importância de uma locação ou fazer a transição de 
assuntos dentro de uma matéria.
7  O termo é usado para designar toda reportagem que explora os desdobramentos de um fato que foi notícia em edições 
anteriores.
8  A duração de uma reportagem jornalística é de, em média, dois minutos.
9  Posto entre aspas, visto que no cinema os realizadores podem estar sujeitos às condições do estúdio que produz o filme, o 
distribuidor, patrocinador etc.
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reportagens não lhe sobram espaços ou oportunidades para expor suas razões e motivos. 

O telejornalismo brasileiro tem se mostrado pródigo em deixar à margem da informação 

aqueles que estão à margem da lei” (DE GRANDE, 2004, p.23). Assim o menor infrator é 

representado em posição pormenorizada nas reportagens a medida em que 

o telespectador vê são apenas corpos que não falam, ou que pronunciam 
monossílabos, na maioria das vezes sob intenso constrangimento. 
Corpos, em geral, com trajes miseráveis ou seminus, algemados ou 
enfileirados, tendo ao fundo o brasão da entidade policial que os deteve. 
Corpos flagrados à distância, nas favelas ou periferias, por meio de 
teleobjetivas. (…) Nas prisões ou em liberdade, o infrator é registrado 
quase sempre à revelia. E nas reportagens vai ser reduzido quase à 
um objeto: o que o espectador depreende daquele sujeito detido provém 
unicamente das informações mediadas pelo repórter. A representação do 
infrator, então, fica submetida à voz (fala ou texto) dos jornalistas e aos 
sentidos que estes conferem à sua matéria. Assim, o que o espectador 
vê não é o que o infrator de fato seja, mas aquilo que os jornalistas 
acreditam (ou querem que acreditemos) que ele seja (DE GRANDE, 2004, 
p.24, grifo nosso). 

 Conforme visto, abre-se margem para aferir que as características das narrativas 

telejornalísticas são falhas quando a representação de menores infratores figuram nas pautas 

das reportagens. Mas, se o formato e outras características que o fazer documentário possui 

lhe permitem aprofundar em “conceitos debatidos e questões controversas”, conforme nos 

lembra Nichols (1998), estaria o documentário representando esta parcela da sociedade de 

forma menos superficial que as narrativas em video-reportagem? 

 De acordo com o pesquisador, é no embate das vozes presentes nos documentários 

que o debate acontece. Entre elas estão a voz do documentarista, a voz do sujeito representado 

no filme e a voz do próprio filme. Desta maneira, a questão da voz pode ser resumida como 

um conjunto de meios pelo qual determinados pontos de vista ou perspectivas são colocados 

para o espectador. Para Nichols (1998) é

aquilo que nos transmite uma percepção do ponto de vista social de um texto, 
a maneira como nos fala ou como organiza o material que nos apresenta. 
Nesse sentido, voz não se restringe a um código ou a uma característica, 
como um diálogo ou um comentário falado. Voz talvez seja semelhante 
àquele padrão intangível formado pela interação de todos os códigos de um 
filme e se aplica a todos os tipos de documentário (NICHOLS, 1998, p.50).

Ao notarmos a presença de várias vozes na construção da voz dos documentários, 

podemos perceber que este cinema de não-ficção abrange uma significante gama de formas 

discursivas. Porém, bem como em outras narrativas audiovisuais, seu limite está justamente 

no fato de que contato com o real é sempre mediado, seja pelo aparato da equipe, pelo 

comportamento do realizador ou mesmo da encenação-direta. Tal constatação é importante 
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para nos lembrar que “o resultado de um documentário, não é uma apreensão direta do 

real, mas uma ilusão cinemática mediada por diversas instâncias” (RENOV, 1993 apud DE 

GRANDE, 204, p. 38). O próprio documentário brasileiro, em suas primeiras análises feitas 

por Jean-Claude Bernardet (1988) em Cineastas e Imagens do Povo, já revelava que a mera 

existência de um tipo sociológico10 não é condição para que o povo esteja devidamente 

representado pelos documentários, uma vez que “as imagens cinematográficas do povo não 

podem ser consideradas como sua expressão, e sim como a manifestação da relação [...] entre 

cineastas e o povo” (BERNARDET, 1988, p.6).

Visto a potência da variedade de recursos que os documentaristas dispõem para 

representar a realidade e, ao mesmo tempo, a limitação que toda relação mediada impõe 

ao moldar esta, a representação do menor infrator no documentário, apesar de visitada em 

alguns títulos da produção contemporânea11, ainda esbarra em algumas questões quando a 

intenção é dar voz a estes.

Definindo invisibilidade: Causa e efeito

Movendo o olhar mais diretamente para os personagens do presente estudo de caso, 

é necessário entender de onde partem as causas que fazem coro as estatísticas levantadas no 

início deste capítulo. As condições socioeconômicas do Brasil por si só já carregam grande 

parte da responsabilidade pelo contingente de menores infratores no país. Dados recentes 

apontam que apenas 71 mil pessoas concentram 22% da renda disponível na federação e 2,7 

milhões de pessoas ainda se encontram em situação de pobreza extrema12. Somando esses 

números as mais de 2,9 milhões de crianças e adolescentes que estão sem escolaridade 

regular13, é possível entender a motivação objetiva para que parte desses jovens recorram a 

atos infracionais com diferentes fins. Porém, não podemos perder de vista as causas subjetivas 

que estão por trás da criminalidade entre a menoridade, uma vez que estas, são ponto de 

partida de diversos documentários que abordam a temática da criminalidade.

Para além da subtração de bens materiais, a sociologia enxerga na maioria dos 

crimes cometidos por menores infratores, causas subjetivas que passam pela questão da 

invisibilidade. Retomando os pensamentos de Cerqueira (2012, p.21) “a medida em que os 

valores estabelecidos circulam como apelos capazes de estender a mesma verdade a todos, 

indicando um caráter universalista” a sociedade tende a tornar invisível aqueles cujo status 

social pode ser universalizado a partir de estereótipos que atribuem signos de improdutividade, 

periculosidade cobertos sob a camada da normalidade. É justamente na junção destes signos e 

sua “naturalização social”14 que tendemos a colocar na invisibilidade aqueles que acreditamos 

10  De acordo com Bernadett o tipo sociológico é a representação de um conjunto de sujeitos que são dissolvidos através da 
amostra de um entrevistado como representante de uma determinada parcela representada pelo documentário.
11 A título de exemplos alguns filmes: Socorro Nobre (Walter Salles, 1995), Notícias de uma Guerra Particular (J. Moreira Salles 
e Kátia Lund, 1999), Presos (Fernando Veller, 2001), Ônibus 174 (José Padilha, 2002).
12 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2016. 
13  Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2016.
14  Para recorrer ao vocábulo utilizado por Cerqueira.
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não serem produtivos a lógica atual da sociedade moderna. Os meninos de rua, os moradores 

de comunidades pobres, os pedintes nos semáforos, quando não invisibilizados por barreiras 

físicas projetadas pelo Estado, tornam-se invisíveis devido a naturalização de suas condições. 

Como efeito o crime. 

 Luiz Eduardo Soares (2005) defende que a maioria dos crimes cometidos por menores 

infratores, advém de causas também subjetivas que passam justamente por essa questão da 

invisibilidade. Para o sociólogo, tais seres invisíveis a sociedade, conquistam sua visibilidade 

social através de atos violentos e delitos.

O preconceito provoca a invisibilidade social na medida em que projeta sobre 
uma pessoa um estigma que a anula, a torna invisível perante a sociedade. 
[...] Como a maioria de nós é indiferente aos miseráveis, aos jovens pobres, 
especialmente negros, [estes] transitam invisíveis pelas grandes cidades 
brasileiras (SOARES, 2005, pp.175-176).

Podemos suspeitar que mesmo ao dar voz a estes personagens, a proteção da 

identidade feita pelos recursos comuns utilizados na maioria dos documentários, não é 

suficiente para dar voz a estes no nível da construção imagética vista anteriormente. Como 

a identificação menores infratores em qualquer publicação de caráter imagético ou sonoros 

é vedada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente15 as narrativas que tocam essa questão, 

precisam recorrer a outros recursos para garantir (parte) da representação destes.

A “preservação” de identidades nas narrativas audiovisuais

Os meninos com os rostos cobertos com capuzes e moletons de Notícias de uma 

guerra particular16 (João Moreira Salles e Kátia Lund, 1999). Os menores infratores amigos do 

personagem Sandro em Ônibus 174 (José Padilha, 2002) e suas faces desfocadas. Acreditamos 

que todos trazem em seus rostos desfocados e depoimentos tomados, fissuras e reticências 

que separam ainda mais os mundos de realizador e personagem; evidenciando se não a urgência 

de uma nova forma de abordagem desta parcela da sociedade presente nos filmes, ao menos 

uma necessidade de amenizar o desconforto de personagens depoentes e espectadores que 

assistem testemunhos realizados de tal forma.

Se nos manuais de telejornalismo a premissa é clara, regrando a conduta de repórteres 

e editores a preservar a identidade destes através do “uso de imagens que não permitam a 

identificação [...] e, quando necessário recorrendo a efeitos de pós-produção que alterem a 

imagem e a voz” (BARBERO, 2012, p.164), o documentário brasileiro não ficou muito distante 

15  O Artigo 5º, X da Constituição Federal é uma regra de preservação da imagem que visa resguardar a honra e a imagem da 
pessoa. Neste sentido, a Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e Adolescente trouxe proteção integral à criança e ao adolescente 
de tal forma que, não só sua integridade física fique a salvo, mas também sua imagem e identidade, direitos estes personalíssi-
mos, considerados fundamentais e arrolados em forma de cláusula pétrea na Constituição Federal de 1988.
16 Um dos primeiros documentários a abordar o tema no Brasil, é baseado em entrevistas com personagens envolvidos na 
rotina do tráfico. O filme contrapõe as falas de criminosos, policiais e moradores do morro Dona Marta, Rio de Janeiro, e 
debate a forma como a sociedade lida com a violência.
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no jornalismo de tais estratégias de “proteção de identidade” na maioria de suas proteções.

Dos filmes produzidos que trazem em seus conteúdos depoimentos ou aparições de 

menores em situação de risco nota-se um padrão na proteção de identidade. Essa é feita por 

recursos realizados na própria locação ou em pós-produção, isto é, quando o material vai 

para a ilha de edição. Se o recurso for utilizado durante a gravação, nota-se o uso de contra-

luz (silhuetando o corpo do personagem) vestimentas que cobrem o rosto, enquadramentos 

que revelam detalhes de mãos ou olhos, ou o plano desfocado. Caso o recurso seja utilizado 

na pós produção, o padrão observado normalmente é o desfoque do rosto, a tarja preta nos 

olhos, o mosaico quadriculado também aplicado a face e a distorção do timbre de voz em 

pistas separadas (uma em tom agudo e a segunda em tom grave, impossibilitando a posterior 

reversão do efeito por algum espectador que domine o instrumental para edição de vídeos). 

Em conjunto ou separadas, estes são os recursos que geralmente permeiam as narrativas 

audiovisuais quando a necessidade é proteger a identidade e menores em condição de risco 

social.

Considerações Finais

Mesmo trabalhando com um leque diferente de abordagens, podemos dizer que as 

narrativas audiovisuais contemporâneas ainda são relativamente falhas quando o propósito é 

representar o menor-infrator. Apesar da liberdade e do caráter autoral do documentário, muitas 

das técnicas de preservação de identidade acabam por cercear os discursos dos personagens 

e evidenciar as reticências entre o mundo do realizador e do personagem. A proposta de um 

caminho subjetivo para a representação destes personagens (visualmente / narrativamente) 

permite apontar traços para uma humanização maior do discurso daqueles que são colocados 

à margem do sistema e da representação midiática. Através da discussão e do entendimento 

dos aspectos de noticiabilidade, credibilidade, objetividade e subjetividade, notam-se variáveis 

singulares e, ao mesmo tempo, plurais em ambos os veículos. Estas evidenciam lacunas na 

representação de determinados tipos-sociólogicos que, em muitos casos, tendem a ter sua 

representação midiática permeada pela aplicação de estereótipos falhos e outros ruídos, 

segundo alguns pesquisadores. Se o contato com real é sempre mediado por algo ou alguém, 

discutir e apontar pontos tangentes e opostos em ambas as narrativas contribui nos estudos 

e na compreensão de tais produtos como uma não-apreensão direta do real, mas como 

uma ilusão cinemática e televisiva mediada por diversas instâncias que projetam sobre os 

personagens estudados diferentes tipos de estereótipos, promovendo uma representação 

cerceada.
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Modos de Vestir: A vestimenta em questão na obra de três artistas mulheres

OLIVEIRA, Natália Rezende1

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

RESUMO
O presente artigo objetiva analisar as principais obras de três artistas mulheres da América Latina: Ana 
Teresa Barboza (Argentina), Claudia Casarino (Paraguai) e Nazareth Pacheco (Brasil), que se utilizaram 
do tema da vestimenta subvertendo seus usos convencionais, legitimando o potencial artístico da 
linguagem têxtil e questionando suas associações simbólicas à noção de “trabalho feminino”. A partir 
de questões políticas de gênero, identidade e cultura, as obras provocam uma ampliação das relações 
entre roupa e corpo – em especial, o corpo feminino, usado como principal parâmetro para nossas 
análises. O estudo dos apontamentos plásticos e conceituais das obras será orientado pelos textos e 
entrevistas disponibilizados nos sites das próprias artistas, alinhados também à luz da crítica de arte 
feminista, instituída nos anos 1970 pela historiadora e professora norte-americana Linda Nochlin, para 
pensar a construção da categoria de arte ou trabalho “feminino”, como também das teorias críticas 
e culturais de Nelly Richard, norte-americana radicada no Chile que realizou uma densa pesquisa da 
atuação artística nos períodos ditatoriais dos países latino-americanos. 

PALAVRAS-CHAVE
Têxteis, vestimenta, América Latina, artistas mulheres.

Após a década de 1970, onde a experimentação e a interdisciplinaridade se tornaram 

referências para os processos artísticos atrelados à inserção de temas políticos no campo 

das artes plásticas, diversas artistas mulheres fizeram uso dos meios têxteis extrapolando 

as restrições feitas à linguagem ao longo da história da arte, realizando trabalhos que vão 

desde representações bidimensionais próximas do desenho ou da pintura, até instalações 

sofisticadas que exploram o corpo e o espaço em ações e performances. Grande parte 

das obras produzidas por artistas mulheres, que se tornaram reconhecidas e influentes 

na história da arte, operou na subversão dos usos convencionais do têxtil, legitimando o 

potencial artístico de tal linguagem e questionando suas associações simbólicas à noção de 

“trabalho feminino”, provocando uma contestação e reflexão crítica acerca das construções 

discursivas que levaram a cultura a erigir a categoria do feminino e atribuí-la como condição 

inerente (e permanente) às mulheres. Essas grandes artistas são Louise Bourgeois, Magdalena 

Abacanowicz, Annette Messager, Tracey Emin e Ann Hamilton, para citar apenas algumas, 

que abriram os caminhos para pesquisas com têxteis que abrangessem questões de gênero, 

identidade e cultura na experiência do corpo feminino.

Na perspectiva da América Latina, percebemos que o trabalho com o têxtil é um 

elemento ativo da cultura tradicional, muitas vezes vinculado às atividades econômicas de 

determinados países. O tema do corpo é recorrente, senão o ponto central, em grande 

parte dos trabalhos de tais artistas. A materialidade têxtil opera como uma tentativa de 

reconstrução do corpo e de identificação do mesmo como um depósito de memórias, do 

1 Universidade Federal de Minas Gerais
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registro da história do indivíduo que é, por sua vez, também a história do mundo, fazendo 

um paralelo com a relação entre público e privado dentro da teoria feminista. O corpo 

feminino é colocado em evidência por meio das questões suscitadas por sua presença: temas 

como aborto, violência, morte, amor e solidão são questões que se costuram às imagens e 

reclamam de nós, espectadores, uma tomada de posição diante de uma realidade tão palpável. 

Neste artigo, elencamos algumas obras de três artistas latino-americanas para uma leitura que 

pretende abarcar, de maneira sucinta, a pluralidade de métodos que abordam e tencionam 

essas questões, exploradas a partir da potencialidade do meio têxtil e as implicações políticas 

e sociais presentes na história dos países periféricos. Com o foco na representação de 

vestimentas, as obras confirmam a maneira como a roupa traduz e reafirma os estereótipos 

femininos elaborados a partir de uma questão essencialmente corporal: “o corpo está 

exposto a forças articuladas social e politicamente, bem como a exigências de sociabilidade – 

incluindo a linguagem, o trabalho e o desejo (...)” (BUTLER, p.16). Veremos como as artistas se 

utilizaram dessas representações para operar de forma crítica à visão negativa da feminilidade, 

que mantém a hegemonia do sexo masculino através de discursos e estratégias que afetam 

diretamente a construção e atuação do corpo da mulher.

Na emblemática exposição “Modos de vestir” (2009), da artista peruana Ana Teresa 

Barboza, foram apresentados desenhos, instalações e fotografias que envolviam a costura 

ou bordado em sua realização. Todos os trabalhos da mostra fazem referência ao corpo 

e suas relações sociais, apresentando vestimentas híbridas em construções alegóricas. Para 

a artista, a vestimenta opera como um elemento de socialização que revela e potencializa 

questões de identidade e ajuda a compreender a forma como as relações são modeladas 

e legitimadas, perpetuando e normalizando determinadas condutas. Nos trabalhos “Prendas 

para dos” e “Mandel/Mantil”, ambos feitos no mesmo ano da exposição, identificamos 

algumas das atribuições sociais impostas à figura da mulher. Em “Mandel/Mantil”, torna-se 

óbvia a associação do corpo da mulher ao ambiente doméstico: um uniforme feminino que 

faz referência às trabalhadoras domésticas recobre uma mesa apontando para uma atitude 

submissa que vai muito além da representação de estar a serviço do outro, mas o de ser 

servida. No título do trabalho, a artista mistura as palavras avental e mesa, mandil e mantel em 

espanhol, confirmando o processo de hibridização, de equivalência e fusão das funções de tais 

objetos. Na obra “Prendas para dos” (Roupas para dois, numa tradução livre), vários pares de 

roupas são costurados com o mesmo tecido criando uma vestimenta única destinada ao uso 

de duas pessoas, o que a princípio provoca um encontro, um contato entre dois indivíduos 

que pode remeter a uma espécie de afeto, de aproximação, mas que, entretanto, restringe 

a mobilidade e insere os corpos num contexto de dependência do qual não podem sair, 
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fazendo-os perder sua individualidade. Podemos perceber aqui uma sutil referência às relações 

amorosas que, romantizadas pela cultura, omitem o estado de sujeição, posse e dominação 

do outro. Em ambos os trabalhos de Barboza, é evidente a perversidade na forma como as 

relações sociais são estabelecidas, sempre orientadas para o enfraquecimento da mulher nessa 

posição de dependência que leva ao esvaziamento de identidade: vazio este que preenche 

as vestimentas suspensas no espaço, impotentes, imobilizadas. Outro elemento de suposta 

neutralidade e esvaziamento presente na obra seria a ausência de cor das vestimentas. Porém, 

o processo de neutralização também reflete uma condição impositiva da masculinidade, uma 

vez que, é preciso lembrar, o neutro em nossa linguagem é masculino: “o neutro (...) camufla 

o operativo de ter universalizado, à força, as marcas do masculino, para convertê-lo assim, em 

representante absoluto do gênero humano.” (RICHARD, p.131).

           
“Mandel/Mantil”, Ana Teresa Barboza, 2009.
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“Prendas para dos”, Ana Teresa Barboza, 2009.

Claudia Casarino, artista paraguaia, compreende o corpo como espaço de representação 

e critica ativamente os estereótipos midiáticos, em sua maioria direcionados ao corpo da 

mulher, além de retomar questões como violência e imigração como pontos cruciais de alguns 

de seus trabalhos, questões que remetem a experiências pessoais e aspectos recorrentes 

da história latino-americana. Para a artista, a vestimenta opera como um corpo de camadas 

ideológicas, sobreposto ao corpo do sujeito. Essa questão das camadas aparece de forma 

clara em sua instalação “Trastornos del sueño” (Transtornos do sonho, numa tradução livre), 

realizada em 2011, onde a artista cria vestimentas semelhantes a camisolas femininas, roupas 

para dormir feitas de tecidos transparentes e costuras aparentemente frágeis, apresentados 

em conjuntos pendurados no espaço expositivo que criam uma sobreposição, uma mistura 

dos tecidos. Segundo a artista, a escolha do tule, o tecido transparente e poroso que constitui 

a principal matéria da obra, faz referência direta aos ritos de passagem aos quais a mulher 

deve se submeter para cumprir os protocolos sociais de seu gênero. Os tecidos são brancos, 

rosas e vermelhos, afirmando a referência à feminilidade, à intimidade do corpo feminino. 

Intimidade que se localiza no plano da domesticidade, no espaço do interior da casa, no 

âmbito do privado, do secreto, mas que ao mesmo tempo dá a ver o que está dentro, se 

revela. A transparência dos vestidos de Casarino torna possível ver a pele, esta que também 
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é um tecido onde está impressa, registrada, marcada e modificada sob a ação do tempo nossa 

identidade, nossas vivências e experiências ao longo da vida, como afirma o filósofo Michel 

Serres:

“Nossa veste cutânea traz e expõe nossas lembranças, não as da espécie (...), 
mas as da pessoa, a cada um sua máscara, sua memória exteriorizada. Nós 
nos cobrimos de capas ou mantas por pudor ou vergonha de mostrar nosso 
passado, nossa passividade, para esconder nossa pele historiada, mensagem 
privativa, mensagem caótica, linguagem indizível, demasiado desordenada 
para ser compreendida, e substituí-la pela impressão convencional ou 
cambiável das roupas, pela ordem simplificada do cosmético. Nunca vivemos, 
rigorosamente, nus e nunca verdadeiramente vestidos, nunca velados e nunca 
desvelados, como o mundo.” (SERRES, 2001, p.32-33)

Nesse sentido, podemos pensar que o tecido em si, por ser uma materialidade mole, 

flexível, que toma facilmente a forma do corpo, é também uma espécie de pele, mas que no 

trabalho de Casarino é uma pele transparente e opaca, materializada como num sonho, onde 

as imagens nem sempre são nítidas, nem sempre se deixam ser apreendidas. O sonho diz de 

um repouso do corpo para o alcance mágico de nossos desejos profundos, mas diz também 

da vulnerabilidade, da volatilidade e do pesadelo. Sendo assim, as instalações de “Trastornos 

del sueño” nos remetem a fantasmas, presenças ausentes, flutuantes, uniformizadas: criam, 

instaladas no espaço, um acúmulo de massas disformes. Os corpos, inseguros e impotentes, 

são atravessados pelo olhar invasor de quem os observa, podemos pensar nas manchas 

avermelhadas criadas pelo conjunto dos tecidos como uma exposição do interior do corpo 

mesmo, em sua extrema fragilidade e crueza.

Trastornos del sueño, Claudia Casarino, 2011.

Por fim, trazemos o trabalho da artista brasileira Nazareth Pacheco, natural de São 
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Paulo, que iniciou sua carreira em meados dos anos 1980 e, a partir dos anos 1990, começou 

a utilizar materiais cortantes agregados aos objetos que produzia, criando trabalhos muitas 

vezes intocáveis. Percebemos o contraste entre sedução e repulsa na construção de um 

repertório de imagens oriundas de sua experiência biográfica, mas que tangem a conceitos 

universais como dor, prazer, morte e vida. Autora de obras como um vestido feito inteiramente 

de lâminas de gilete, a artista trabalha questões de memória e identidade numa espécie de 

corpo ao avesso. Desde a infância, a artista foi submetida a diversos procedimentos cirúrgicos 

em decorrência de uma doença congênita, marcada por uma relação dolorosa com seu corpo. 

Apesar de ter produzido obras que fazem referência direta a essa experiência, não se pode 

reduzir seu trabalho a uma mera autobiografia, uma vez que ele expõe a universalidade de 

uma dor que também é própria do viver, da condição de estar vivo neste mundo. As obras 

de Pacheco suspendem e tencionam a dicotomia entre o encanto e o estranhamento: vistos 

de longe, são objetos delicados e brilhantes como miçangas e peças de vidro ou acrílico, de 

perto revelam os materiais cortantes e perfurantes como bisturis, anzóis e lâminas de barbear, 

que nos provocam sensações de desagrado e até mesmo de terror (PEREIRA, 2012). Numa 

interpretação ampliada, tomando como base a escolha dos objetos construídos por Pacheco 

- trajes e acessórios particulares do vestuário feminino -, podemos fazer relação com a 

dimensão violenta das cirurgias estéticas que modificam o corpo da mulher em busca de uma 

adequação aos padrões estabelecidos como normais, ou seja, em busca de uma aceitação e 

inclusão na sociedade, assim como a própria moda em si, que faz com que a vestimenta ganhe 

uma dimensão igualmente violenta sobre o corpo, se pensarmos nos espartilhos ou demais 

peças criadas a fim de modelar o formato do corpo para atingir um modelo ideal ou perfeito. 

O fato de permitir que o corpo se submeta a uma agressão de tamanho impacto perde a 

dimensão de significância perante a perversa e eficiente persuasão contida nessa condição 

ideal imposta ao corpo da mulher, perante essa figura padronizada, brilhante, fascinante e 

sedutora, que faz valer a pena a invasão e violência do processo de modificação da aparência. 

“Ao desejar alcançar o belo, tenho que me submeter a cortes e perfurações” disse a artista 

em uma entrevista a Tadeu Chiarelli, explicando sobre as relações biográficas em seu processo 

de trabalho e sobre o quanto o ideal de beleza se transformou em um peso em sua vida. Para 

a artista, os bisturis lhe causavam pânico, mas é esse o caminho que precisamos atravessar 

para chegar ao brilho daquilo que chamamos de belo. 
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Detalhe das lâminas utilizadas pela artista.

       
“Vestido Acrílico, Cristal e Giletes”, Nazareth Pacheco, 2003.

O vestido de giletes foi feito rigorosamente sob as medidas da artista, mas quando 

o observamos desprovido de um corpo, automaticamente nos colocamos em seu lugar, 

passamos a habitá-lo, assim como as obras de Barboza e Casarino, estabelecendo uma relação 

empática que nos desloca do lugar comum, que subverte e transforma os modos de vestir, 

que nos fazem refletir sobre as manifestações da existência em nossa sociedade e de como 

um objeto aparentemente trivial como uma vestimenta é imbuído de uma significação que 

transborda à nossa vista, que constrói e reforça conceitos, estereótipos e tradições. Sentimos 

a pele cortante do vestido de Pacheco que dilacera nossa própria pele, que expõe o sangue, 

a carne, a fragilidade e vulnerabilidade da vida. Sentimos uma espécie de sufocamento ao nos 

imaginarmos presos às vestimentas de Barbosa, incapazes de nos libertar da dependência 

imposta pelas vestimentas, e, finalmente, somos desnudados pelas transparências de Casarino, 

invadidos e adormecidos, inebriados e domesticados na prisão de um sonho que se mistura à 

realidade, da qual não podemos mais enxergar suas bordas, seus limites ou suas saídas.
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A força plástica e conceitual das obras apresentadas nada tem do espectro romântico, 

delicado e comportado estigmatizado como feminino, ao contrário, há uma completa 

subversão da utilização e representação dos trajes destinados à mulher e uma clara denúncia 

da condição de seus corpos como subjugados às diversas esferas que sistematizam o mundo, 

desde o plano social, público, ao íntimo e inconsciente, privado; desde o plano do desejo, 

da satisfação, ao plano do medo, da aversão. Segundo a historiadora norte-americana Linda 

Nochlin, a denominação da categoria de trabalho feminino seria mais um artifício discursivo 

das instituições para manter o privilégio masculino sustentado por uma ideia romantizada 

da história da arte e do artista como um gênio. Em seu célebre texto “Porque não houve 

grandes artistas mulheres?”, publicado nos anos 1970 na revista estadunidense ArtNews, no 

ápice do movimento feminista nos Estados Unidos e do engajamento das artistas mulheres 

em coletivos, Nochlin afirma que os problemas em torno do reconhecimento das práticas 

artísticas femininas não estão relacionados à forma como caracterizamos essa arte (aspectos 

como sutileza, introspecção e delicadeza não são exclusivos de artistas mulheres), mas 

vêm da falsa interpretação do que seja a arte e a forma como esse discurso é construído 

socialmente: “Estão contidas nessa pergunta (Porque não houve grandes artistas mulheres?) 

muitas suposições ingênuas, distorcidas e não críticas sobre o fazer artístico em geral, assim 

como sobre o fazer da grande arte.” (NOCHLIN, 2016, p. 12). A autora também afirma, nesse 

mesmo texto, que a criação artística, tanto em termos de desenvolvimento do artista quanto 

na natureza e qualidade da obra de arte em si, está sempre inserida em uma situação social: 

“(...) [os aspectos que qualificam a obra] são elementos integrais dessa 
estrutura social e são mediados e determinados por instituições sociais 
específicas e definidas, sejam elas academias de arte, sistemas de mecenato, 
mitologias sobre o criador divino, o artista como he-man ou como párias 
sociais.” (NOCHLIN, 2016, p.20)

Somando-se a isso, e partindo de uma crítica às teorias feministas norte-americanas, 

que voltadas ao âmbito da academia se distanciavam da multiplicidade de contextos e vivências 

culturais das mulheres ao redor do mundo, a autora Nelly Richard, estadunidense radicada no 

Chile que se dedicou ao estudo da produção artística e cultural de países latino-americanos 

nos períodos ditatoriais, propõe uma nova concepção para essa classificação das obras ou 

produções vinculadas ao gênero feminino, independente do sexo do autor ou artista, usando 

o termo feminização, que designaria toda e qualquer ação, referente à poética ou erotismo 

do signo, que extrapola a retenção/contenção da significação masculina. Quando qualquer 

força criativa consegue alterar de maneira efetiva os pontos centrais do discurso masculino/

hegemônico, desterritorializando (no sentido de Deleuze-Guattari) “os regimes de poder 

e captura da identidade, normatizada e centralizada pela cultura oficial.” (RICHARD, 2002, 

p.131).

A produção dessas e de outras artistas no sentido do engajamento feminino frente à 

apropriação de técnicas tradicionais, mostra que a linguagem têxtil é “uma cacofonia de muitas 
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vozes que, como os tipos de obras feitas por artistas contemporâneos provam, não mostram 

sinais de esgotamento ou obsolescência.” (BELL, 2015). O tecido é uma linguagem complexa, 

uma encarnação de sua temporalidade que apresenta indícios das relações sociais, políticas 

e culturais, e que sobreviveu à tentativa de desvalorização histórica no âmbito artístico por 

discursos que o associavam ao universo do feminino, construído em nossa sociedade com 

cargas simbólicas negativas. Ao contrário disso, como pudemos ver, os trabalhos mostram 

sua potência ao desconstruir a autoridade desses discursos e reconstruir a história da arte 

com a participação ativa das artistas mulheres, para além do reconhecimento das qualidades 

formais e técnicas próprias da materialidade têxtil, que também não devem ser relegadas a 

segundo plano. Quando falamos dos têxteis dentro da perspectiva da arte e de sua história, 

é bastante diversa a produção que se associa a uma luta ativista, principalmente no que diz 

respeito à mobilização política e social das mulheres na América Latina. O que apresentamos 

aqui é apenas um recorte, uma tentativa de expor as múltiplas facetas da experiência têxtil, 

da potência política do trabalho artístico das mulheres e da relevância de sua atuação como 

agentes transformadoras da arte e do mundo.
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O hibridismo cultural da Drag Queen: uma experiência pela interarte
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RESUMO 
O presente artigo busca relatar a experiência da interarte vivenciada na instalação interativa 
transdisciplinar denominada “Um olhar por trás da irreverência da arte Drag Queen”. Realizada no 
Seminário Internacional de Arte, Urbanidade e Sustentabilidade da UFSJ. A exposição objetivou a 
busca da compreensão da inserção do hibridismo das Drag Queens nos ambientes das cidades através 
da sua irreverência. Como essa arte cria significações para o espaço urbano e intensifica o registro de 
pertencimento das Drag na comunhão igualitária dos citadinos.  A intervenção retratou personalidades 
públicas que propagam o preconceito de gênero e sexo, em imagens de seres híbridos, inspirados no 
artista Rafael Suriani (2017), a técnica do lambe-lambe. Damos ênfase a uma metodologia calcada na 
interarte entre as relações visuais e auditivas, para chamar a atenção de uma maneira diferenciada 
para o preconceito e a intolerância lançados às pessoas LGBT. O objetivo era consentir aos visitantes 
da obra uma forma de suspensão de seu cotidiano, através de uma experiência estética da interarte 
que provocou novas maneiras de perceber o diferente e criar relações de respeito. Os visitantes do 
simpósio, ao se depararem com a cultura não reconhecida como “normal” pela sociedade tradicional, 
tiveram a oportunidade de se colocar no lugar do outro e refletir sobre o ato de discriminação ao não 
comum. De questionar a sim mesmo como seria se fizesse parte da classe que sofre o preconceito. 

PALAVRAS-CHAVE
Drag queen; interarte; intolerância; política; LGBT

Introdução e fundamentação teórica     

O cotidiano urbano é ditado pela velha regra da sociedade sexista, que trás em 

evidência o homem branco e heterossexual. Qualquer forma de vida humana que foge a essa 

regra, ainda é vista por grande parte da sociedade como algo anormal. Como no caso dos 

homossexuais que para muitos religiosos fanáticos são considerados aberrações do mal. Entre 

as várias maneiras de quebrar esse tabu, que envolve sexo e gênero, têm-se as Drag Queens 

que através da irreverência e exagero, no melhor dos sentidos, desenvolvem o seu papel de 

modo a não deixar a sociedade, com seus velhos costumes, ditar as regras para a felicidade. 

Geralmente desempenhado por pessoas desinibidas e bem-humoradas, esse ato 

1 Mestrando, Universidade Federal de São João Del Rei, tempobomhoje@hotmail.com    
2 Mestrando, Universidade Federal de São João Del Rei, flavio.slvr@gmail.com
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performático propõe através da arte do transformismo uma ação política de resiliência ao 

mundo heterossexual, machista e homofóbico que há tempos conhecemos. 

Rafael Suriani (2017) é um arquiteto e artista que, desde 2007, 

cola pelos muros do mundo através da técnica do lambe-lambe3 

personagens antropozoomórficos4 inspirados pelo universo da mitologia e calendário chinês. 

Suriani provoca através dos desenhos de seres híbridos uma reflexão sobre os humanos e 

suas formas adaptadas de viverem nas cidades. Mas, o mais interessante sobre o artista, está 

relacionado à presente fase de seu trabalho. Rafael acredita que, hoje, os seres que melhor 

traduzem o cenário urbano são representados pelas figuras das Drag Queens, como uma 

forma de fusão entre homem e mulher que remete à discussão sobre a definição de gênero e 

opção sexual, muito latente no momento. 

De acordo com Neto e Carvalho (2012), o dia-a-dia pode ser vivenciado como 

alienação ou como meio de transformação social. Desta forma, o arquiteto brasileiro ao usar 

as cidades como plano de fundo de seus personagens híbridos femininos/masculinos, sem 

dúvidas se tornou um multiplicador da cultura Drag, mas não somente isso. Rafael Suriani, por 

meio de suas obras, possibilitou aos transeuntes dos espaços públicos onde se encontram 

suas produções, e os acompanhantes de seus trabalhos pela internet, o debate dos direitos 

iguais entre os diferentes, celebrando de maneira alegre e atrativa a diversidade.

Agnes Heller (1976), salienta que existem quatro maneiras de suspensão da vida 

diária, e a arte é uma delas. Ao retornar da interrupção do cotidiano o homem passa a 

ver a vida de outro ângulo, mais amadurecido para o hibridismo cultural. Destacamos aqui, 

que o Simpósio Internacional de Artes Urbanidades e Sustentabilidade (SIAUS), emergido do 

Programa Interdepartamental de Pós Graduação em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade, 

enfatiza através da arte e da sustentabilidade, a “ruptura de comportamentos normativos 

hegemônicos” (PIPAUS, 2017) cristalizados no cotidiano da sociedade. 

Assim, em consonância com Suriane, Agnes, Neto e Carvalho e o SIUAS, o que se 

busca neste artigo é relatar a vivência dos participantes do SIAUS na visitação da exposição 

das Drag Queens. Como se deu essa leitura incomum sobre a ação performática desenvolvida 

pelas drag, que extrapolam o nível do entretenimento ao somar às suas exibições a resistência 

às diferenças e o engajamento político contra o preconceito.

A instalação interativa transdisciplinar denominada “Um olhar por trás da irreverência 
da arte Drag Queen”.

A exposição se deu em uma sala com paredes livres de interferências visuais. 

Personalidades, ligadas à propagação do preconceito, foram mostradas através de uma 

3 O lambe-lambe, técnica ligada ao grafite, é uma vertente da arte de rua que utiliza a colagem de cartazes como intervenção 
urbana. Com origem na propaganda popular, por meio dos anúncios colados nos muros, podem ser confeccionados de diversas 
maneiras, utilizando-se da computação gráfica até os stencils.
4 Seres que misturam a forma de humanos e animais. Termo muito ligado à religião politeísta egípcia, onde os deuses aparecem 
representados mostrando tal hibridismo.
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montagem que retratou seus rostos transformados por elementos que liguem à cultura Drag 

Queen. Como uma forma de se misturarem aos considerados diferentes.

Figura 1: Foto da instalação. Fonte: Arquivo pessoal. 2017

A exibição das gravuras se deu de forma aleatória e em looping, por projetores fixados 

de forma estratégica no chão. Cada dispositivo ficou responsável por preencher dois espaços, 

respectivamente, destinados às imagens. Para a sonoplastia, foi disponibilizado um aparelho de 

som, com a intenção de reproduzir as músicas típicas mixadas e tocadas por DJ’s nas paradas 

de orgulho LGBT do mundo. 

Na exposição foram mostradas, juntos a outras figuras militantes pelos direitos 

dos homossexuais e pessoas trans, personagens conhecidas por disseminar o preconceito 

dentro do cenário histórico e político do Brasil e do mundo. Tais figuras opressivas estavam 

contextualizadas ao meio homoafetivo ao serem apresentadas com seus rostos devidamente 

caracterizados com pinturas e maquiagens exageradas, próprias das performances Drag. Além 

de chamarmos a atenção para a arte Drag Queen, muito discriminada, outra intenção reflexiva 

vem através da proposição de que as personalidades impositivas apontadas estejam juntas as 

lésbicas, gays, e transexuais como se proporcionassem a elas a chance de se misturarem às 

pessoas que têm recebido as suas formas de intolerância. 

   Para dar mais realismo a exposição, convidamos a Drag Queen Ruby Rivera que 

fez um show e transformou a exposição em arte viva. Ao assumir a função transdisciplinar 

da figura híbrida da Drag, o artista transitava pelo espaço do palco e da plateia. Quebrou a 

barreira da quarta parede e uniram os dois lugares permitindo que os espectadores também 

fizessem parte da exposição. 

Outro aspecto ressaltado é que o próprio usuário teve a oportunidade de se ver como 

uma Drag Queen, estimulando a reflexão sobre o preconceito que nos mesmos propagamos. 

Tal abordagem se deu ao dispormos, em uma das paredes de nossa obra, um espelho elaborado 

com colagens que aludam a uma maquiagem exagerada (figura 02), proporcionando uma 

forma diferenciada do reflexo dos rostos das pessoas. 
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Ao lado do espelho, a frase de uma das músicas da famosa Drag 

Queen Ru Paul Charles5:“Todos nós nascemos nús, o resto é DRAG”6. 

Figura 2: Foto da instalação. Fonte: Arquivo pessoal. 2017

Entre as personalidades públicas que sofreram a transformação híbrida inspirada em 

Rafael Suriani (2017) temos a psicóloga Rozângela Alves Justino, autora da cura gay. 

 

Figura 3: Foto da instalação. Fonte: Arquivo pessoal. 2017

5 RuPaul Andre Charles, mais conhecido como RuPaul, é drag queen, ator e cantor americano. Tornou-se conhecido nos anos 
90 por participar de uma grande variedade de programas televisivos, filmes e álbuns musicais. Atualmente faz grande sucesso 
como apresentador do reality show RuPaul’s Drag Race. Para mais informações, acesse: www.rupaul.com/
6 Trecho do refrão, traduzido para o português, da música “Born Naked” lançada junto ao álbum de mesmo nome da canção, 
pela drag queen Ru Paul, no ano de 2014. Para mais informações, acesse: https://www.vagalume.com.br/rupaul/born-naked-fea-
t-clairy-browne.html

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reality_show
https://pt.wikipedia.org/wiki/RuPaul%27s_Drag_Race
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Figura 4: Foto da instalação. Fonte: Arquivo pessoal. 2017

O pastor evangélico Marcos Feliciano da igreja Assembleia de Deus, deputado federal 

e ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. 

Perseguidor da cultua LGBT, entre as suas famosas frases homofóbicas temos: “A 

podridão dos sentimentos dos homoafetivos leva (sic) ao ódio, ao crime, à rejeição. Amamos 

os homossexuais, mas abominamos suas práticas promíscuas”. Outras personalidades famosas 

como o presidente do Brasil Michel Temer, e o deputado federal Jair Messias Bolsonaro 

também foram artisticamente transformados em seres híbridos.  

Figura 5: Foto da instalação. Fonte:  Arquivo pessoal. 2017
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Figura 6: Foto da instalação. Fonte: Arquivo pessoal. 2017
 

A leitura incomum sobre a exposição, resistência e o engajamento político contra o 
preconceito

A exposição “O hibridismo cultural da Drag Queen: uma experiência pela interarte” 

ocorreu na sala 1.16 PAV Campus Santo Antônio, da Universidade Federal de São João Del 

Rei, nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 2017.  Como parte da programação do Simpósio 

Internacional de Artes, Urbanidades e Sustentabilidade (SIAUS) da UFSJ. Entrada gratuita e 

classificação livre. 

A vida cotidiana dos universitários da UFSJ e dos participantes do SIAUS foi 

surpreendida com esse espaço onde a cultura Drag foi valorizada em sua singularidade. Como 

não é comum no dia a dia dessas pessoas se depararem com a personagem Drag, com suas 

músicas e batidas rápidas e dançantes, a exposição causou uma suspensão no cotidiano de 

quem estava ali presente. 

A vida cotidiana é também vista como um espaço onde o acaso, o inesperado, 
o prazer profundo de repente descoberto num dia qualquer, eleva os 
homens dessa cotidianidade, retornando a ela de forma modificada. É um 
palco possível de insurreição, já que nele atravessam informações, buscas, 
trocas, que fermentam sua transformação. (Neto e Carvalho, 2012, p.14). 

A suspensão permitiu que os visitantes da exposição por algum momento esquecesse 

as imposições heteronormativas, as criticas de líderes religiosos e políticos da bancada 

evangélica que nos últimos meses têm intensificado sua hierarquia perante as minorias LGBT. 

Apesar de essas lideranças estarem de maneiras híbridas estampadas nas paredes de forma 

aleatória e em looping, com auxílio dos projetores. A maneira caricata e híbrida trouxe certa 
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leveza a esses ícones da homofobia e os deixou em pé de igualdade com personagens LGBTs 

que foram estampadas ao lado.  Quem compunha a exposição não era o presidente Michael 

Temer, Marcos Feliciano, Rosângela Alves, Bolsonaro, mas sim, essas personalidades exercendo 

a profissão Drag Queen, em um contexto que eles criticam. 

Em outros momentos, ao olhar as figuras símbolos da homofobia, um lampejo pode 

ter remetido o visitante da obra de arte a verdadeira essência dessas personalidades públicas. 

As suas falas preconceituosas e a sua perseguição à cultura do diferente. Olhar para Rosângela 

Alves sem lembrar-se da sua luta pela incansável terapia de reversão sexual, conhecida como 

cura gay. Que foi concedida por uma liminar, emitida pelo juiz federal da 14ª Vara do Distrito 

Federal Waldemar Cláudio de Carvalho. Talvez seja algo improvável! Mas ao fixar o olhar 

novamente e perceber que esta mesma personalidade está transfigurada em Drag, em um 

ambiente afável, as questões políticas sede espaço para o êxtase da cultura LGBT. 

A arte que aquele espaço público oferecia aproximava da resiliência. Sem querer bater 

de frente com as personalidades causadoras da homofobia, a arte das Drag Queens transitava por 

entre os polos da heterossexualidade e da homossexualidade com tranquilidade e de maneira 

nato. O importante para os artistas mentores da exposição era que a arte pudesse levar 

lucidez aos homens, que estes percebessem que as definições das regras de comportamentos 

estão mais ligadas a questão política e religiosa, do que a divisão binária de gênero.  

 “Esses personagens híbridos (femininos / masculinos) abordam o debate político 

sobre questões de gênero” (SURIANI, 2017). Também é uma “Resposta ao surgimento de 

manifestações conservadoras contra a igualdade de direitos” (SURIANI, 2017). Na exposição 

não importa se é homem ou mulher, mas sim, um ser humano merecedor de respeito. Não 

existe uma gaveta para cada situação sexual, mas sim, uma mistura de todas. 

Os visitantes receberam com empatia a exposição, talvez por que o público em 

sua maioria foi representado por pessoas ligadas ao meio acadêmico. Agnes Heller (1976) 

cita o meio universitário como um dos cinco atributos que interferem na percepção da 

essência humana. Por ser um local onde se fomenta possibilidades de valores humanos. Que 

o pluralismo encontra terreno fértil para disseminar igualdade entre os diferentes. 

O valor é tudo aquilo que favorece o desenvolvimento dessa essência humana. 
Os valores não desaparecem da sociedade. Eles existem, mas podem estar 
abafados uns em relação a outros. O valor é fundamental para entender a 
história como espaço de emergência de gênero. (Neto e Carvalho, 2012, 
p.29).

O espaço da exposição serviu de práxis social, da quebra da imposição do valor 

heteronormativo sobre a cultura LGBT. Serviu também como ambiente para discutir a 

questão de gênero, que vai muito além da questão homem e mulher e não se confunde com 

sexo. O que significa ser homem ou mulher? Quais são os papeis de ambos na sociedade? A 

profissão Drag Queen rompe com essas questões e nos apresenta a possibilidade de ser trans, 
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de transitar por condutas definidas pela sociedade como coisas de homem ou de mulher, sem 

se preocupar com as regras impostas.  

Ao se deparar com ícones da sociedade que usam a religião e a política para impor as 

relações de gênero, transformados em seres híbridos, o transeunte da exposição sente apto 

a fazer esta metamorfose dos papeis masculino e ou feminino. A de perceber o seu corpo 

como imposição do binarismo cultural e se libertar dessa obrigação de agir como determina 

a regra do ser homem ou ser mulher. Que pode exercer outras identidades que refletem as 

inúmeras representações de gênero. 

Depois desta suspensão do cotidiano pela exposição das irreverências da Drag Queen, 

o indivíduo retorna a sua cotidianidade, transformado. 

A vida cotidiana, portanto, se insere na história, se modifica e modifica as 
relações sociais. Mas a direção destas modificações depende estritamente da 
consciência que os homens portam de sua essência e dos valores presentes 
ou não ao seu desenvolvimento. (Neto e Carvalho, 2012, p.29).

Fica difícil definir o que cada visitante levou de positivo ou negativo desta interrupção 

dos seus hábitos diários. Mas, por ter sido um público homogênio, espera-se que o retorno 

as suas atividades cotidianas possa ter sido conduzido pela valorização do hibridismo cultural. 

O que se conclui da exposição 

Quando os visitantes do simpósio se depararam com a cultura Drag em uma exposição 

interativa, com o show da Drag Queen Rubi Rivera, o que transformou a produção artística em 

arte viva. Acontecimento que no cotidiano da sociedade seria considerado como “anormal”, 

ouve a suspensão da cotidianidade. Com esta interrupção das ações diárias, o visitante teve a 

oportunidade de se colocar no lugar do outro e refletir sobre o ato de descriminação ao não 

comum. Que possa questionar a sim mesmo como seria se fizesse parte da classe que sofre 

o preconceito. Se lhe fossem dados à oportunidade de misturarem aos diferentes, ainda sim 

disseminariam o convencionalismo? 

O público da exposição era homogênio, isto é, universitários ou pessoas ligadas ao 

meio acadêmico. Que vive em um ambiente já propício a valorização das várias culturas 

existentes. O homem desse cotidiano ao receber essa overdose de arte política, através de 

uma experiência estética da interarte, tenha percebido a diferença como algo normal e criar 

relações de respeito. Que o sujeito possa retornar a vida habitual modificado. Com a certeza 

que vivemos em um mundo híbrido e que nenhuma instituição ou pessoa pode impor sua 

cultura como a certa. 

Mesmo sendo um público homogênio, a percepção do que foi visto e vivido atinge cada 

um dos visitantes da exposição de maneira diferenciada. Cada ser humano tem sua bagagem 

cultural, sua maneira ímpar de assimilar os acontecimentos do cotidiano. Mas enfatizo, não 

ouve repúdio ao que foi mostrado, recusa ao vivenciar por alguns momentos a cultura Drag. 

O ambiente foi propício a experiência proposta pela dupla dos artistas que arquitetaram a 
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exposição. O que nos move a levar essa experiência a outros ambientes. Assim, auxiliar na 

interrupção da perseguição a cultua LGBT, que nos últimos meses tem assombrado a arte.
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Reverbero - Imagens da imigração japonesa no Brasil

KAWAOKA, Tamie1 
Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ/UCAM)
 

RESUMO
O presente estudo de caráter teórico-prático evoca memórias de um japonês marcadas pela imigração 
japonesa para o Brasil na década de 1950.  O trabalho, transformado em um fotolivro, apresenta  imagens 
do acervo fotográfico do avô da autora intercaladas com trechos do seu diário, incluindo fotografias 
no Japão, a viagem a bordo do vapor Tegelberg, que partiu do porto de Kobe em direção ao porto 
de Santos, passando por Hong Kong, Cingapura e África do Sul, além de registros feitos em terras 
brasileiras. A seleção das imagens buscou captar o olhar de seu avô como fotógrafo e sua visão sobre 
os diferentes lugares e pessoas, ora mais documental, ora mais poética. No pano de fundo de suas 
fotografias, a história como sujeito imigrante se anuncia. Além de caracterizar o contexto histórico 
das fotografias, neste trabalho são traçados diálogos entre imagens e trechos do livro Sôbô – Uma 
saga da Imigração Japonesa, de Tatsuzô Ishikawa, escritor japonês que viajou a bordo do navio La Plata 
Maru, baseado em sua experiência como imigrante na década de 1930. Apesar de serem memórias da 
imigração em épocas distintas e de sujeitos diferentes, registros iconográficos e escritos se entrelaçam 
e se sobrepõem, ultrapassando o tempo e o espaço.

PALAVRAS-CHAVE
Fotografia; memória; imigração; Brasil; Japão.

Introdução

Numa conversa eventual com parentes de minha família paterna que costumo encontrar 

com pouca frequência, descobri inesperadamente que meu avô tinha o hábito de escrever 

diários, além do hobby já conhecido de fotografar. Ao ter contato com esses registros, percebi 

que aquela herança familiar significava muito mais do que velhos cadernos graciosamente 

escritos em ideogramas japoneses que merecem ser guardados em uma gaveta, protegidos 

contra as intempéries do tempo. Esse tempo que desgasta a matéria física também é sinônimo 

de um tempo inscrito em seu diário, de modo a não o relegar a uma memória esquecida: são 

fragmentos de meu avô que ainda resistem à perecibilidade inevitável da vida.

Assim como as fotografias evocam nostalgia, as anotações de meu avô provocaram 

esse mesmo sentimento, um quê de páthos a elas aplicado, substantivo que Sontag faz uso para 

qualificar as imagens técnicas:

A fotografia é uma arte elegíaca, uma arte crepuscular. A maioria dos temas 

1 IUPERJ/UCAM
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fotografados tem, justamente em virtude de serem fotografados, um toque 
de páthos. [...] Todas as fotos são memento mori. Tirar uma foto é participar da 
mortalidade, da vulnerabilidade e da mutabilidade de outra pessoa (ou coisa). 
Justamente por cortar uma fatia desse mesmo tempo e congelá-la, toda foto 
testemunha a dissolução implacável do tempo.  (SONTAG, 2004, p. 25-26)

A partir desse momento, movida por um desejo de recuperar memórias guardadas e 

esquecidas, decidi realizar um projeto que registrasse a visão de mundo de meu avô Haruhiko 

Kawaoka e suas recordações, através de suas lentes e de seu diário de viagem. Nesse contexto, 

foi criado o livro Reverbero – nome homônimo que meu avô denominou a fotografia que ilustra 

a capa do livro, quando participou do prêmio no Salão Nacional do extinto Foto Cine Clube 

de Oswaldo Cruz, em junho de 1958. 

Reverbero, porque a fotografia em mim é parte dele. Reverbero, porque repercute nas 

imagens a sua experiência como emigrante japonês rumo a uma terra desconhecida, que viria a 

ser sua morada de 1955 a 2013, ano de seu falecimento. Reverbero, porque reflete a sua visão 

sobre lugares e pessoas que conheceu, desde sua juventude e seu tempo como professor e 

pai no Japão, à passagem por Hong Kong, Cingapura, África do Sul e, por fim, Brasil, a bordo do 

navio Tegelberg, entre 15 de dezembro de 1954 e 04 de fevereiro de 1955. Além de imagens 

desse período, o livro também traz fotografias dos primeiros anos da família no Brasil.  

Meu avô fotografava desde jovem, mas não é possível garantir que todas as imagens do 

livro são de sua autoria.  Ele tinha amigos que também eram fotógrafos amadores e pode ter 

sido presenteado com fotos que se misturaram ao seu acervo, sem serem identificadas. Todas 

elas compõem a memória visual desse amante da fotografia, através de narrativas inscritas em 

álbuns cuidadosamente organizados, entremeados por sua sensibilidade.

De forma a delinear essa memória reconstruída, convém apresentar, primeiramente, 

um panorama histórico da imigração japonesa no Brasil.

Da terra do sol nascente à terra das árvores dos frutos de ouro

O contexto da imigração japonesa no Brasil se inicia ainda no final do século XIX, a 

partir de uma política imigratória baseada no ideal de branqueamento da população, suportada 

por teorias raciais de pretensões científicas que legitimavam as desigualdades sociais pela 

existência de raças “mais adiantadas” e “menos adiantadas”. Em face ao imaginário construído 

pela elite intelectual do país de que a mão de obra brasileira não atendia às qualificações 

ideais para o trabalho na lavoura cafeicultora, por suas características de inferioridade moral 

e técnica, era necessário trazer uma mão de obra mais “qualificada” para o trabalho, tal como 

considerada a europeia. As dificuldades de adaptação e as decepções diante da realidade 

do trabalho nos campos rurais do Brasil pelos imigrantes europeus e, consequentemente, 

as críticas direcionadas às elites brasileiras favoreceram a aceitação de imigrantes de outras 

nacionalidades, dentre as quais a japonesa (SILVA, 2008). 

Do lado do país do sol nascente, o contexto socioeconômico do Japão no final do século 
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XIX contribuiu para o incentivo do governo japonês à migração. Em 1853, houve a abertura 

dos portos japoneses ao comércio internacional depois de mais de 250 anos de uma política 

isolacionista imposta pelo regime feudal do xogunato de Tokugawa. Esse período foi marcado 

por uma situação calamitosa do setor agrícola e de muitas ressurreições no campo, devido à 

fome e à situação de pobreza. A abertura dos portos contribuiu para a queda dos Tokugawa 

e a entrega do poder ao imperador, dando início à restauração da era Meiji em 1868, período 

de modernização do Japão. No entanto, os esforços para a modernização e industrialização do 

Japão no novo governo trouxeram impactos negativos para grande parcela da população rural 

do país. A reforma do imposto territorial e o elevado desemprego agravaram a situação de 

pobreza e vulnerabilidade dos camponeses, que não conseguiam ser absorvidos pela indústria 

ainda em expansão (MOTOYAMA, 2011).

O interesse pela imigração japonesa tanto do Brasil, ávido por mão de obra para o 

trabalho nas plantações de árvores dos frutos de ouro (como era conhecido o café pelos 

imigrantes japoneses), como do Japão, devido à crise econômica que assolava sua população, 

culminou com a assinatura do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e o 

Japão em novembro de 1895. 

Outros dois fatos marcantes contribuíram para a imigração japonesa no Brasil: a recusa 

de países imigrantistas como EUA, Canadá e Austrália à entrada de japoneses no período e o 

relatório favorável à imigração de japoneses para o estado de São Paulo, do ministro japonês 

residente no Brasil, Sr. Fukashi Sugimura, em 1905. 

Na Austrália, é proibida a entrada de imigrantes. Nos Estados Unidos, são 
rejeitados e nas Ilhas dos Mares do Sul, a área de trabalho diminui ano a ano 
para os imigrantes japoneses. Já o estado de São Paulo é um presente divino. 
Não só para os imigrantes, mas para os empresários japoneses. A terra é 
adequada para cultivo e situa-se perto da ferrovia, facilitando o escoamento 
dos produtos. O preço da terra é muito acessível. Por isso os empresários 
podem comprar terrenos e construir colônias japonesas para os imigrantes 
japoneses trabalharem e, consequentemente, o lucro fica maior (SUGIMURA, 
1905, tradução nossa).
 

O período de imigração mundial entre o final do século XIX até a segunda guerra, 

chamado de Grande Imigração, está relacionado à evolução do capitalismo mundial, que alterou 

as relações no setor agrário e que levou parte da população europeia e japonesa a migrar para 

países com necessidade de mão de obra. Esse período se diferencia do momento da emigração 

no pós-guerra. Durante esse tempo, as migrações dirigidas foram administradas por órgãos 

internacionais, pois seria uma forma de garantir que a democracia não fosse ameaçada. O 

perfil dos imigrantes também mudou, submetidos a uma seleção extremamente rigorosa, já 

que o objetivo do Brasil foi trazer mão de obra técnica e altamente especializada que pudesse 

contribuir para o desenvolvimento de sua industrialização ainda incipiente (SAKURAI, 2008). 

A minha família, no caso, se enquadrou no tipo de imigração espontânea, ao contrário 

da imigração dirigida, que são aquelas pessoas que vieram sob orientação poítico-econômica 
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do governo, conforme descrito acima. Meus avós vieram de forma independente, motivados 

pelo desejo de reencontrar parte da família que emigrara para o Brasil na década de 1930.

Nesse cenário, dezenas de vapores provenientes do Japão passaram pelo porto de 

Santos após o primeiro desembarque de imigrantes japoneses em 18 de junho de 1908, 

trazendo milhares de experiências que podem ter tido seu fim travestido no anonimato: em 

objetos de herança de família acomodados em um cômodo de quinquilharias ou em uma 

feira de antiguidades, no esquecimento da velhice ou na finitude da vida. Assim como meu avô 

Haruhiko e sua família, cerca de 240 mil imigrantes japoneses cruzaram os mares do sul de 

1908 à década de 1970, segundo Suzuki (1988). 

As experiências particulares desses imigrantes dão vida e testemunho a um período 

histórico, permeado por objetividade e hierarquia de fatos, datas, estatísticas, tratados, leis. São 

fragmentos de afeto não menos importantes do que marcos históricos que compõem uma 

memória nacional e coletiva, perpetuados, neste trabalho em particular, através de narrativas 

iconográficas e escritas.

Os álbuns fotográficos e relatos escritos da viagem de autoria de meu avô Haruhiko, 

temporariamente esquecidos e invisíveis, inspiraram o livro Reverbero, assim como fotografias 

perdidas em brechós e mercados de pulgas motivaram a artista Rosângela Rennó a recuperar 

o valor de suas memórias, conforme apresentamos a seguir.

Resgatando memórias (e esquecimentos) na obra de Rosângela Rennó

 A temática da memória pulsa na obra de Rosângela Rennó e, de forma contraditória, o 

esquecimento presente nas fotografias arquivadas ou descartadas. Rosângela descontextualiza 

as imagens, nas quais realiza intervenções e deslocamentos, permitindo que o observador 

lhes atribua novos significados, diferentes daqueles originalmente conferidos por indivíduos e 

instituições. 

Servindo-nos como referência para este trabalho, a obra da artista emprega, quase 

sempre, fotografias alheias, como, por exemplo, de álbuns adquiridos em brechós e em 

mercados de pulgas e resgatados de arquivos funcionais de instituições, o que lhes confere 

certo distanciamento emocional. É exemplar para este trabalho, em especial, a obra intitulada 

Bibliotheca (2002), composta por álbuns de família e caixas de slides adquiridos pela autora 

em diferentes partes do mundo, ao longo de dez anos. Seu nome é homônimo de uma antiga 

obra de Fócio, patriarca de Constatinopla no século IX, que foi produzida como uma coletânea 

de resumos de livros lidos e discutidos durante a ausência de seu irmão, a quem atendeu ao 

pedido de conhecer essas leituras. A obra se tornou um registro de livros desaparecidos ao 

longo do tempo, o que inspirou a artista a fazer, de forma análoga, uma coletânea de fotografias 

perdidas no esquecimento, no contexto das diásporas do século XX. (MELENDI, 2003).

Bibliotheca foi criada a partir da reconfiguração de álbuns perdidos e da apropriação de 

memórias alheias, o que permite o observador se ver nas imagens, pois elas são destituídas 

de singularidades que um dia lhe conferiram valor particular. Em Reverbero, no entanto, houve 
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o intuito de preservar a memória particular contida nos suportes originais das fotografias 

selecionadas, porém através de uma narrativa construída por alguém que não vivenciou os 

fatos ali fixados, mas que possui uma relação afetiva com as imagens. 

Na instalação que compôs a obra, Rosângela também emprega textos inscritos em 

fichas que fazem referência a cada um dos álbuns, em relação aos seus elementos físicos 

(estado material) e iconográficos. Esse confronto entre texto e imagem também foi um meio 

utilizado em Reverbero para nos aproximar dos fatos passados, através da criação de uma 

intertextualidade entre o diário de viagem e as fotografias. 

Como parte de Bibliotheca, a obra de Rosângela também inclui um livro, que traz 

uma coleção de imagens destacadas dos álbuns, sem nenhuma descrição escrita. Elas são 

apresentadas a partir de associações de caráter formal ou simbólico, sem seguir uma ordem 

previamente estabelecida e sem identificar os espaços, tempos e indivíduos retratados, o 

que favorece a ressignificação de quem as observa (ANJOS, 2006). Assim como o estímulo à 

lembrança de histórias vindas de sujeitos diversos é um dos objetivos da obra de Rosângela, 

seu intuito também foi devolver às fotografias a visibilidade que estava em suspensão. Interditar 

o esquecimento das imagens foi o que se pretendeu também com Reverbero, o desejo de 

preservar a memória particular de um sujeito e de visibilizar registros de um período histórico 

de imigração mundial que marcou o período do final do século XIX até a década de 1970.

Reverbero – re(a)presentação de memórias

O livro foi concebido de forma a perenizar as realidades interiores dos álbuns de 

meu avô, pois, como assinala Boris Kossoy (2014), nem sempre a perpetuidade se configura 

como um traço das fotografias, já que muitas se perdem se não conservadas ou descartadas. 

Entremeadas nas fotografias e nos relatos de viagem, a memória exerce papel central em 

Reverbero – recordações de um tempo passado, fixadas em papéis já esmaecidos pelo tempo.

A perpetuação da memória é, de uma forma geral, o denominador comum 
das imagens fotográficas: o espaço recortado, fragmentado, o tempo paral-
isado; uma fatia de vida re-tirada de seu constante fluir e cristalizada em 
forma de imagem. Uma única fotografia e dois tempos: o tempo de criação, 
da primeira realidade, instante único da tomada do registro no passado, num 
determinado lugar e época, quando ocorre a gênese da fotografia; e o tempo 
de representação, o da segunda realidade, onde o elo imagético, codificado 
formal e culturalmente, persiste em sua trajetória na longa duração. O efême-
ro e o perpétuo, portanto. (ibidem, p.133)

O tempo de criação das fotografias de Reverbero é inserido em diferentes contextos. 

Há imagens que foram feitas sob o cenário do Japão, entre as décadas de 1930 a 1950, período 

de juventude de meu avô, seguido de sua vida como pai e professor de escola primária. Ainda 

no Japão, instantes de despedidas são registrados em 1954. Em seguida, a abertura para novos 

olhares se inicia com a partida da família a bordo do navio holandês Tegelberg do porto de 
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Kobe (Japão), em 15 de dezembro de 1954. As fotografias registram lugares e pessoas ao longo 

de 52 dias de viagem, entre paradas em Hong Kong, Cingapura, Cidade do Cabo (África do Sul) 

e Rio de Janeiro, e a chegada em Santos, no dia 04 de fevereiro de 1955. A primeira realidade 

em terras brasileiras também é captada após a chegada no Brasil, entre os anos de 1955 e 1958 

(circa), nas cidades do Rio de Janeiro, onde o navio parou antes do desembarque em Santos, 

Tupã/SP, cidade onde a família morou no seu primeiro ano, e Adamantina/SP, município próximo 

de Tupã, onde a família permaneceu de 1956 a 1959.

Rota do vapor Tegelberg, de Kobe (Japão) à cidade de Santos

O tempo de representação é o que se pretende resgatar com Reverbero, a memória 

latente que pulsa das imagens e os escritos sobre a viagem que as complementam. Ao ler o diário, 

com relatos dos 15 dias iniciais da travessia (é o que se tem de registro), a sensação é a de que 

meu avô está narrando as histórias implícitas nas fotografias do álbum: o momento e as falas 

de despedida, mudanças no clima, na cor do mar, pessoas estrangeiras com comportamentos e 

feições diferentes, o desembarque nas cidades, a comida, o cotidiano no navio.   

A condição narrativa do álbum é o que o diferencia de um arquivo, que apenas guarda e 

classifica documentos (SILVA, 2008). O álbum de família é decomposto em quatro aspectos: o 

sujeito representado, que no caso, seria a família; a foto, meio visual de registro; o álbum, como 

a técnica de arquivo, e as histórias contadas, através do relato dos narradores que manipulam 

o álbum. 

A cada momento que o álbum é aberto por um narrador, a história é alterada, com 

diferenças nas ênfases, recordações e esquecimentos, pois fotografar também é esquecer. 

Fotografamos fragmentos, selecionamos determinados capítulos de nossas experiências e 

construímos nossa identidade e a noção de real com auxílio da fotografia, ao passo que parte 

do vivemos é esquecido (FONTCUBERTA, 2002).

Reverbero contém em suas páginas fotografias destacadas de quatro álbuns, intercaladas, 

em alguns momentos, por trechos do diário de viagem. O livro é dividido em quatro temas, 

talvez imperceptíveis para quem o folheia: a despedida, a viagem, a origem (Japão) e o destino 
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(Brasil), nessa ordem. Essa tenuidade que divide cada temática se justifica pela presença de 

fotografias do/no Japão em todos os blocos de imagens, intencionalmente dispostas para 

reiterar qual era a referência do olhar do fotógrafo, ao observar o outro - lugares, pessoas, 

costumes, clima -  universo simbólico desconhecido para meu avô Haruhiko. 

O processo de criação deste trabalho iniciou com o resgate dos álbuns que se 

encontravam dispersos em casas de parentes. Simultaneamente, os diários de meu avô também 

foram localizados entre as relíquias da família e traduzidos do japonês para o português.  No 

passo seguinte, exclui as imagens cuja identificação em seu verso sinalizava que foram registradas 

por pessoas alheias, pois esse foi um dos critérios estabelecidos para o livro, que tinha como 

foco o seu olhar como fotógrafo.

Com a pré-seleção das imagens, tentou-se compreender o que nelas estava codificado 

e identificar os seus elementos, a fim de selecionar as fotografias para o livro. A decifração 

da imagem é realizada através de análise iconográfica e interpretação iconológica. A análise 

iconográfica busca detectar os elementos constitutivos da imagem, a saber: fotógrafo, assunto 

e tecnologia. Além desses elementos, intenta identificar as suas coordenadas de situação – 

espaço e tempo. Como complemento para identificação de suas realidades implícitas, além 

da realidade aparente, exterior, busca-se interpretar os elementos icônicos de seu conteúdo, 

do tema representado. As informações implícitas são relativas à história e ao contexto do 

tema representado, tanto no que concerne aos fatos passados quanto à mentalidade (cultural, 

ideológica) dos indivíduos (KOSSOY, 2014).

Como meio de contribuir para a análise das fotografias, além das informações contidas 

no diário e em relatos orais de membros da família, propus estabelecer um diálogo entre as 

imagens e a referência literária do livro Sôbô, de Tatsuzô Ishikawa (2008), escritor japonês que 

viajou como emigrante a bordo do navio La Plata Maru na década de 1930. O romance, baseado 

em sua experiência, narra a história da travessia de navio de um grupo de imigrantes, que se 

inicia nos últimos instantes antes da partida na cidade de Kobe, até a experiência da chegada 

ao Brasil. Apesar de serem memórias da imigração referentes a épocas distintas e enredadas 

em contextos históricos e sociais diferentes, registros escritos de Tatsuzô se entrelaçam às 

fotografias, sobrepondo o tempo e o espaço. Há passagens do livro que parecem descrever 

de forma literal algumas imagens, cujos códigos e informações implícitas não haviam sido 

desvelados apenas por uma observação atenta:

Ao ouvir o gongo, os imigrantes que se encontravam nos quartos subiram 
ruidosamente ao convés no navio. Alguém lançou uma serpentina vermelha 
em direção ao cais. Como se aquilo fosse um sinal, incontáveis fitas violetas e 
amarelas começaram a voar desordenadamente, em sentidos vertical e hori-
zontal. O vento marítimo soprava de encontro ao navio e suspendia a rede 
de serpentinas. (ISHIKAWA, p. 93)
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Haruhiko Kawaoka, sem nome, sem data.

Enquanto isso, o navio foi totalmente cercado por pequenos barcos chineses, 
que estavam carregados de bananas, laranjas e cigarros; fixado na ponta de 
uma vara comprida, um cesto de bambu era erguido até o navio. Quando os 
imigrantes colocavam dinheiro dentro do cesto, era-lhes colocado de volta 
um cacho de bananas, e estendido até o navio. (ibidem, p. 123)

Haruhiko Kawaoka, Reverbero, 1954.

O romance de Tatsuzô também proporcionou uma aproximação com a atmosfera 

afetiva e cotidiana dos imigrantes sob a travessia de navio, tomados por um sentimento de 

tristeza, pela despedida de sua terra natal, e de insegurança, frente ao que estava por vir no 

Brasil. A leitura me auxiliou a entender as circunstâncias passadas por minha família, o que 

influenciou a etapa de seleção e a edição das imagens que comporiam o livro.

A seleção das imagens foi realizada de forma a obter uma coletânea de fotografias 
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que representassem os diversos períodos vividos por meu avô, distribuídas entre os quatro 

temas. Os tempos de criação e de representação das imagens do livro não necessariamente 

coincidem, pois se objetivou estabelecer associações que transcendessem a questão temporal 

e espacial original dos registros, me permitindo, de forma livre, definir a disposição das imagens 

em cada um dos quatro temas. A fotografia do incêndio de uma embarcação, tirada durante a 

travessia de navio, por exemplo, representa, no trabalho, o sentimento de partida da despedida. 

Outrossim, fotografias do Japão permeiam todo o livro em justaposição com outras imagens, 

em alusão à referência simbólica carregada por quem registrava os novos olhares. Intercalados 

com as fotografias, trechos do diário simbolizam a ruptura de um mundo familiar e conhecido, 

as percepções de mudanças e registros de situações que lhe causaram estranheza. Em seu 

conjunto de imagens e escritos, Reverbero tanto reapresenta registros relegados ao anonimato, 

como representa memórias de um fotógrafo amador, vestígios da história da imigração japonesa 

no Brasil.

Haruhiko Kawaoka, sem nome, 1954.
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Assis Horta e Erich Hess: pioneiros fotógrafos do IPHAN
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RESUMO
Assis Horta e Erich Hess estão entre os primeiros fotógrafos a prestar serviços ao Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN), na chamada fase heroica da instituição, quando esta foi dirigida por Rodrigo Melo 
Franco de Andrade e contava em seu quadro de funcionários com grandes intelectuais ligados ao 
movimento modernista brasileiro. Os registros fotográficos feitos por Horta contribuíram para o 
tombamento de Diamantina em 1938 e, mais tarde, em 1999, para o reconhecimento da cidade como 
Patrimônio da Humanidade, pela Unesco. Hess, pioneiro como Horta, também fotografou Diamantina, 
assim como diversas outras localidades por todo o Brasil. Ao optar pelo uso inovador do filme de 35 
mm e pela máquina fotográfica compacta Leica em detrimento dos pesados equipamentos usados por 
outros profissionais, o fotógrafo adquiriu mobilidade e produziu a maior quantidade de fotos dentre 
os chamados “fotógrafos do Patrimônio”. Esse artigo se concentrará na relação dos fotógrafos com 
o SPHAN e como essa experiência forjou seus olhares. Tanto Horta quanto Hess seguiam as regras 
impostas pela narrativa da política de preservação cultural no Brasil daquele período e seus trabalhos 
foram controlados pelos padrões estéticos que restringiam e orientavam seus olhares.

PALAVRAS-CHAVE
Fotografia; Assis Horta; Erich Hess; Patrimônio; IPHAN.

Introdução

No Brasil, sob o comando do então diretor Rodrigo Melo Franco de Andrade foi 

feito no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), atual Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), um amplo trabalho de documentação 

do que era considerado patrimônio nacional, principalmente bens dos séculos XVI, XVII e 

XVIII, para justificar seu tombamento. Além da consulta a documentos, e da elaboração de 

levantamentos que contemplassem o histórico do bem, a descrição técnica, o estado de 

conservação e referências bibliográficas, o trabalho era complementado com desenhos e 

fotografias. 

O interesse pela fotografia, e pelo campo audiovisual de modo geral, já havia sido 

1  Mestre em Arquitetura pelo Proarq - FAU/UFRJ. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
bett.grieco@mac.com
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expresso por Mario de Andrade, em seu Anteprojeto para a criação do Serviço do Patrimônio 

Artístico Nacional, de 1936. Neste, reconhecia-se a fotografia como um dos requisitos para 

acompanhar as propostas de tombamento de uma obra (ANDRADE, 2002, p. 282), incluindo na 

Seção de Publicidade (item VI), a criação da Repartição foto-fono-cinematográfica, responsável 

por “todo o serviço nacional de fotografia, fonografia e filmagem do patrimônio artístico 

nacional” (ANDRADE, 2002, p. 284), e que responderia à Chefia do Tombamento, executando 

os trabalhos por esta determinados. 

A contratação de fotógrafos para documentar os bens culturais brasileiros ocorreu 

de forma significativa desde a criação do SPHAN, em 1937, até a década de 1960 (FONSECA; 

CERQUEIRA, 2013, p. 9). Para a orientação dos trabalhos contratados, os fotógrafos eram, 

quando possível, acompanhados de um arquiteto ou técnico, que indicava o que devia ser 

fotografado para compor a documentação de um monumento. Caso não pudessem ser 

acompanhados no trabalho de campo, eram fornecidas aos fotógrafos instruções detalhadas, 

como afirma Erich Hess – um dos primeiros fotógrafos contratados pelo SPHAN –, que 

recebeu do arquiteto Lucio Costa, em mãos, desenhos com detalhes de monumentos ou obras 

de arte (GRIECO, 2013, p. 40). Posteriormente, os próprios técnicos passaram a fotografar 

o patrimônio cultural “possivelmente em função do aumento da distribuição no Brasil de 

equipamentos fotográficos e do crescimento de funcionários” (LIMA; MELHEM; CUNHA, 

2008, p. 9-10). 

Como forma de organizar os trabalhos de registros visuais, foram estabelecidas por 

meio da Portaria nº 3, de 8 de janeiro de 1948, intitulada Fotografias de obras de valor artístico 

e histórico, instruções a serem observadas pelos técnicos e auxiliares incumbidos de colher 

fotografias de bens culturais. Era necessária, para fins de inventário a produção de fotografias 

de exterior e de interior, de imagens, mobiliário, prataria, quadros e painéis, entre outros bens 

móveis.

Nas fotografias de exterior eram solicitadas fotos: de conjunto; das fachadas principal, 

posterior e laterais; de detalhes, como beiral, platibanda, portada, colunas, janelas, sacadas, 

grades, etc. O fechamento de esquadrias, a remoção de objetos como vasos e toalhas, não 

originais ao local e a determinação de que não figurassem nas fotografias “pessoas, animais 

ou quaisquer objetos pitorescos” (FONSECA; CERQUEIRA, 2013, p. 25), eram outros dos 

aspectos contemplados.

No ano seguinte, em 1949, Lucio Costa sugere por meio do Plano de Trabalho para 

a Divisão de Estudos e Tombamento (DET) da DPHAN, a criação de pequenas equipes, 

constituídas de um fotógrafo e de um técnico habilitado, “possivelmente a mesma pessoa” 

(COSTA, 1949), tanto na sede quanto nos distritos regionais. Essas equipes se encarregariam 

de produzir “batidas sistemáticas para colheita de material de inventário, não somente nas 

regiões acessíveis, como também, principalmente, nas zonas de acesso difícil servidas por 

caminhos antigos” (COSTA, 1949). 

Fatores como a dificuldade de acesso às diversas localidades e as limitações financeiras, 
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que impediam os técnicos de irem a campo, foram contornados por meio da utilização de 

fotografias. Estas viabilizaram os estudos e a fiscalização dos trabalhos executados das obras de 

conservação e restauração do SPHAN, e serviram como “instrumentos de consulta e pesquisa 

por parte dos técnicos do SPHAN e pesquisadores da área de patrimônio” (FONSECA; 

CERQUEIRA, 2013, p. 21).

De acordo com o Mapeamento Preliminar das atividades dos fotógrafos do IPHAN (1937-

1987), publicado em 2013, mais de 60 mil imagens – de um total de 200 mil itens que compõem 

o acervo do Arquivo Central do IPHAN – são fotografias. No entanto, apenas cerca de 25 

mil registros tiveram sua autoria confirmada. De um universo de 353 fotógrafos mapeados, 

41 profissionais destacaram-se pelo critério quantitativo. Horta e Hess foram relacionados 

nessa lista que inclui importantes nomes como Marcel Gautherot e Pierre Verger, dentre 

outros  (FONSECA; CERQUEIRA in GRIECO, 2013). 

Assis Horta: um caçador de antiguidades e grande retratista

Assis Alves Horta nasceu em 28 de janeiro de 1918, em Diamantina, filho de José Alves Horta 

e Maria das Dores Moreira Horta (conhecida pelo apelido de Dona Dorinha). Órfão de pai aos cinco 

anos, morou no Grande Hotel, administrado pela sua mãe, até se casar, aos 24 anos, com Maria da 

Conceição Monteiro com quem teve dez filhos. O primeiro emprego foi na casa comercial Dinis Filho, 

como auxiliar de balcão, de 1933 a 1936. Mas a carteira de trabalho só foi “tirada” em 1935. Desde 

os 9 anos Horta tinha relação de amizade e de trabalho, como ajudante e aprendiz, com o fotógrafo 

Celso Tavares Werneck Machado, estabelecido no centro da cidade de Diamantina. Autodidata e muito 

curioso logo aprendeu o básico da profissão de fotógrafo e em 1936, recebeu a proposta de Machado 

para que comprasse o antigo Estúdio Werneck, rebatizando-o como Photo Assis. Comprou o estúdio “de 

porteira fechada” o que significava que ficou com o equipamento e também com o arquivo de fotos 

de Machado que incluía, além das fotos dele próprio, fotos e negativos antigos datados da virada do 

século e das primeiras duas décadas do século XX e ainda algumas fotografias de Chichico Alkmim. 

Horta e familiares passariam a chamar o local de trabalho simplesmente de “Photo”.

Rodrigo conheceu Assis Horta quando este era ainda rapaz, com 19 anos, em 1937, e o 

convidou para ser prestador de serviço para o escritório do SPHAN regional de Minas Gerais, 

em Diamantina, ainda a ser oficializado no ano seguinte. 

Como fotógrafo “freelancer”, ou no sistema “pro-labore” como usavam dizer à época, 

Horta foi o responsável pelo levantamento fotográfico do sítio histórico tombado pelo 

SPHAN em 1938. Mais tarde, em 1999, uma parte dessa área, recebeu o título de Patrimônio 

Mundial pela Unesco. Sob orientações recebidas diretamente da sede do Patrimônio no Rio 

de Janeiro ou do escritório dirigido por Sylvio de Vasconcellos em Belo Horizonte, fez o 

primeiro levantamento fotográfico do acervo arquitetônico e paisagístico do centro histórico 

de Diamantina, que em 1938, serviu de base para o tombamento da cidade. Nesse período 

não havia ainda um escritório do Patrimônio na cidade e o único colaborador era Assis Horta. 

A área demarcada no Processo nº 64-T-38, inscrição nº 66, Livro Belas-Artes, fls. 

12, data: 16.V.1938, inclui construções datadas dos séculos XVIII e XIX. Além dos aspectos 
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peculiares da cidade, como as ruas pavimentadas com pedra irregulares, do tipo “pé-de-

moleque”, construções em taipa e madeira, com variado tipo de janelas, balcões e telhados, 

o tombamento dos bens incluiu os principais monumentos históricos: igrejas, residências dos 

nobres, o Museu do Diamante e a Biblioteca (SOUZA, 1984).

O mapa (figura 1) realizado por ocasião da realização do inventário INBI-SU, que 

embasaria a candidatura de Diamantina à Patrimônio da Humanidade, ilustra o documento 

feito pelos técnicos do IPHAN, usando como base o levantamento fotográfico feito por 

Horta, em 1938. No mapa fica demonstrada a extensão do trabalho feito por Horta, que 

acabou sendo efetivamente tombado pela Unesco em 1999. O trabalho pioneiro do fotógrafo 

contribuiu efetivamente para o reconhecimento de Diamantina como Patrimônio Cultural da 

Humanidade.

A primeira equipe do SPHAN sediada em Diamantina era constituída pelo fotógrafo 

Assis Horta, responsável pelo trabalho de campo e pelo advogado João Brandão Costa, 

responsável pela atividade jurídica, burocrática e pela correspondência do escritório do SPHAN 

na cidade. No final dos anos 1960, Brandão foi designado diretor do Museu do Diamante. Os 

dois funcionários do escritório se reportavam diretamente à Sylvio de Vasconcellos, chefe do 

3º Distrito e da Coordenadoria Regional do SPHAN, em Belo Horizonte, e, eventualmente, à 

Rodrigo M. F. de Andrade, no Rio de Janeiro. Uma outra função de Horta, extraoficialmente, 

era recepcionar os funcionários do Patrimônio e intelectuais que chegassem em Diamantina. 

Essa função muito agradava o fotógrafo e muitos desses visitantes se tornaram seus grandes 

amigos. Foi o caso de Judith Martins e Sylvio de Vasconcellos, que estiveram algumas vezes na 

cidade. 

Os pedidos de fotografias partiam da sede da DPHAN no Rio de Janeiro via cartas e 

telegramas. Rodrigo M. F. de Andrade ou D. Judith Martins, sua secretária na época, solicitavam 

fotos e informações sobre o andamento de obras e trocavam com João Brandão e também 

com Horta, impressões sobre o trabalho que estava sendo desenvolvido na época. Na 

correspondência entre a Sede e o 3º Distrito, em Diamantina, hoje boa parte arquivada no 

Arquivo Central da instituição, podemos constatar que além de fotografias, também falavam 

sobre os prestadores de serviços como carpinteiros e pedreiros, sobre as solicitações de 

proprietários – tanto para autorizarem obras como também solicitando ajuda financeira para 

a manutenção do imóvel tombado –, assuntos ligados ao cotidiano trabalhista (salários, férias 

e abonos), assim como trocavam notícias sobre familiares e sobre a vida política da região. 

Da mesma forma, Costa e Horta se comunicavam com o chefe e sua secretária no Rio 

de Janeiro. Nas oportunidades em que Horta vinha à capital para comprar equipamento e 

material fotográfico, não perdia a oportunidade de visitar Dr. Rodrigo e D. Judith.

Enquanto prestou serviços para o SPHAN como freelancer, Horta enviava recibos 

para a sede no Rio e os pagamentos eram efetuados regularmente por ordem bancária. Antes 

da sua nomeação, como servidor público em 23 de novembro de 1945 e também depois disso, 

o sistema de pagamento continuaria o mesmo. 
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Pelo temperamento amistoso e com facilidade para transitar entre os políticos e 

autoridades da Igreja local, Horta recebia, além de encomendas de fotografias, também a 

incumbência de interferir, em nome do Patrimônio, na medida do possível, em situações em 

que deveriam ser feitos pedidos e até mesmo no gerenciamento de conflitos, e assim chegar 

às autorizações e resoluções que beneficiassem o SPHAN.

Figura 1: Mapa de Diamantina com delimitação do sítio histórico tombado em 1938 pelo IPHAN (linha cinza)  
e em preto, a área definida como patrimônio mundial em 1999, pela Unesco.Fonte: IPHAN/MG, INBIS/Domínio público 

apud GONÇALVES (2010)

Assis Horta não somente foi o fotógrafo que registrou Diamantina mas também aquele 

que fez registros em boa parte de Minas Gerais, de norte a sul do estado. Entre 1937 e 1945, 

fez levantamentos fotográficos, plantas de imóveis e pesquisas históricas para tombamentos, 

além de Diamantina, no Serro, Minas Novas, Berilo, Chapada, Virgem da Lapa, etc. De 1945 

a 1967, já como servidor público, sob o comando de Sylvio de Vasconcellos, trabalhou para 

o registro, preservação e restauração de bens tombados e na organização do Museu do 

Diamante e da Biblioteca Antônio Torres, em Diamantina, e do museu da Casa dos Ottoni, 

no Serro. Paralelamente, desde 1973 até 1978, o fotógrafo desenvolveu atividades para o 

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico do Estado de Minas Gerais (IEPHA) onde pôde 

registrar monumentos e casarios em cidades de todas as regiões do estado de Minas Gerais 

(LIMA et al, 2008).
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A
Figura 2: Família de operário. Diamantina, c. 1943. Fotografia. Assis Horta. 

Fonte: Acervo do fotógrafo / Belo Horizonte (MG).
 

Além de um “caçador de antiguidades” nos moldes descritos por Lucio Costa em seu 

Plano de trabalho, Horta era também um caçador de oportunidades. Além do serviço prestado 

ao SPHAN, fazia vistas da cidade para vender aos turistas, fotos de pessoas trabalhando – 

como no caso dos garimpeiros para atender os empresários locais –, registros de festas e 

eventos, tanto religiosos como sociais, além de fotos 3x4 e retratos em seu estúdio (figura 2), 

esses últimos registros responsáveis pelo reconhecimento tardio de sua obra e consequente 

valorização do seu arquivo pessoal com mais de cinco mil negativos, atualmente preservado 

em sua residência em Belo Horizonte (MG).

Em 1º de maio de 1943, o governo de Getúlio Vargas vivenciava o sexto ano do Estado 

Novo e, para manter o apoio dos brasileiros, pregava a união, realizava obras grandiosas 

e recebia as louvações dos trabalhadores pela entrada em vigor da CLT, que representava 

um inegável avanço na relação entre capital e trabalho em voga até então. (NETO, 2014). 

A nova lei ampliava para todos os trabalhadores brasileiros os direitos que antes apenas 

algumas categorias tinham obtido. Com isso, a demanda por fotografias 3x4 aumentou muito 

e Horta não deixou de aproveitar a oportunidade. Serão essas fotografias 3x4 o estopim para 

fotografias em estúdio onde operários pobres, negros e mestiços, serão fotografados como 

sujeitos em dignos retratos nos moldes da tradição oitocentista dos carte de visite e cabinet 

portrait, em poses rígidas e sérias que ainda eram norma nas primeiras décadas do século XX.

Horta foi agraciado com duas medalhas conferidas pelo Estado de Minas Gerais: a 

Medalha Santos Dumont, cunhada em bronze, em 1975, pelos serviços prestados ao Instituto 

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA) pela contribuição 

na formação do Museu de Cabangu, em Santos Dumont; e a Medalha Presidente Juscelino 
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Kubitschek, grau “Medalha de Honra”, em 2008, pelos “relevantes serviços prestados ao País”. 

Em 2010, recebeu uma placa pela sua “relevante contribuição à cultura do nosso País, por 

meio de suas obras, que resgatam imagens de tempos distantes, registrando a história de 

Minas Gerais” oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPGM) e pela Promotoria 

Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais. 

Erich Hess: fotógrafo pioneiro e inovador 

O fotógrafo alemão Erich Joachim Hess (Hamburgo, 1911 – Rio de Janeiro/RJ, 1995) 

realizou expressivos trabalhos para o SPHAN, podendo ser considerado um de seus principais 

colaboradores como fotógrafo. Além de contribuir para os trabalhos de inventariação 

fotográfica da arquitetura tradicional brasileira, a produção fotográfica de Hess depositada no 

Arquivo Central do IPHAN/ Seção Rio de Janeiro (ACI/RJ) – constituída por cerca de 5.300 

fotografias – colaborou, ainda, com a formação do Arquivo como o conhecemos hoje.

A família de Hess, de origem judia e de classe média alta, foi gradualmente saindo da 

Alemanha devido à ascensão do nazismo. Hess chegou ao Rio de Janeiro em outubro de 1936, 

e trabalhou, de início, como representante de vendas. Fotógrafo amador, começou a fazer 

trabalhos de reprodução fotográfica, e, em pouco tempo, conseguiu se estabelecer como 

profissional e viver exclusivamente da fotografia. Enquanto realizava uma dessas reproduções 

na Biblioteca Nacional para um calendário da Livraria Kosmos Editora, acabou entrando em 

contato com funcionários do SPHAN, em especial com Rodrigo Melo Franco de Andrade, 

seu então diretor. Durante o período de 1937 a 1945, Hess foi contratado por serviço, como 

freelancer – modalidade adotada pelo SPHAN por conta da falta de verbas para manter uma 

equipe fixa de fotógrafos –, e continuou realizando trabalhos esporádicos para o SPHAN até 

a década de 1980. 

As viagens faziam parte da rotina de trabalho de Hess, tanto no que se refere ao material 

fotografado para o IPHAN, como para as outras instituições ou firmas que o contratavam 

por serviço. Entre 18 de março a 18 de maio de 1938, Hess realizou sua primeira viagem a 

serviço pelo SPHAN, a pedido de Rodrigo Melo Franco de Andrade, às cidades de Diamantina 

e Serro, em Minas Gerais. Hess relata que nessa viagem, em que foi sozinho, descobriu-se 

como fotógrafo, e ao fotografar o Mercado de Diamantina, produziu um de seus melhores e 

mais completos ensaios fotográficos. 

Rodrigo Melo Franco de Andrade e o arquiteto Lucio Costa haviam visitado Diamantina 

no ano anterior e entregaram a Hess uma lista com os bens que deveriam ser fotografados. 

Sobre o assunto, o fotógrafo escreveu em seu livro Isto é o Brasil!, cuja primeira edição é de 

1959: 
Mandava-me então, o Diretor do DPHAN documentar fotograficamente as 
relíquias históricas e artísticas de Minas; e gosto de recordar que, das in-
struções que recebi para a tarefa, constavam desenhos do punho do Mestre 
Lucio Costa, onde se especificavam detalhes de monumentos ou obras de 
arte que deviam ser fotografados minuciosa e especialmente (HESS, 1959).
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Viajou por todo o país sozinho ou acompanhado por um arquiteto ou técnico, que lhe 

indicava o que devia ser fotografado, como quando foi com Rodrigo Melo Franco de Andrade 

e o arquiteto José de Souza Reis para Ouro Preto, Mariana, Sabará e Congonhas, em julho 

de 1938, ou com Dr. Rodrigo para Bahia, Pernambuco, Paraíba e Sergipe, no ano seguinte, ou 

ainda quando fotografou fazendas e monumentos do estado do Rio de Janeiro, em 1939 e em 

1941, com o arquiteto Paulo Thedim Barreto.

Interessante observar como Hess, aos poucos, passou a exercer funções características 

de um técnico do patrimônio, assistindo à uma reunião no Instituto Histórico e Geográfico 

do Espírito Santo, quando viajou por este estado em 1940, ou descrevendo um bem tombado, 

demonstrando ter adquirido rapidamente experiência ao longo dos poucos anos de IPHAN 

(GRIECO Org., 2013, p. 102)

Hess realizou as viagens de trabalho levando sempre seu próprio equipamento – 

lâmpadas, tripés, refletores, assim como sua máquina fotográfica de preferência, uma Leica, 

de formato 35 mm. Sobre a Leica, Hess se refere elogiosamente, dizendo que “com ela o 

repórter fotográfico ganhou uma nova dimensão na vida, uma mobilidade fascinante, rica de 

possibilidades, libertando-se da escravidão às grandes máquinas e ao velho capuz de pano 

preto.” (HESS, 1959).

A partir do trabalho realizado junto ao SPHAN, Hess foi convidado, no final da década 

de 30, para integrar a equipe de fotógrafos do livro sobre os dez anos do governo de Getúlio 

Vargas, a chamada Obra Getuliana. Nunca publicado, o livro foi organizado pelo Ministério da 

Educação e Saúde, e constava de uma equipe de fotógrafos contratada para documentar o 

Brasil inteiro. Hess foi encarregado de fotografar a região Sul, onde fotografou “campos de 

trigo, de uva, de linho, as prisões novas que tinham lá em Porto Alegre, o correio e as estradas 

(GRIECO, 2013, p. 116). Fotografou, ainda, outras atividades relativas às indústrias (Companhia 

Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, e Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, em João 

Monlevade) e à agricultura. 

Fotos que ele tirou para o IPHAN, como as do Mercado (figura 3), em Diamantina, 

vistas das cidades mineiras e interiores de igrejas, também foram aproveitadas na Obra 

Getuliana. Segundo Lacerda, teria sido solicitado aos diretores de instituições atuantes na 

área do projeto, incluindo ao diretor do SPHAN, relatórios das atividades realizadas em seus 

setores, com documentação fotográfica, para se obter informações necessárias ao projeto 

(LACERDA, 1994, p. 248). 
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Figura 3: Interior do Mercado Municipal de Diamantina (MG), 1938. Erich Hess.
Fonte: Arquivo Central do IPHAN (ACI/RJ).

As fotos da Obra Getuliana, apesar de produzidas durante o mesmo período que as do 

IPHAN, apresentavam um aspecto diferente no que se refere ao enquadramento, à presença de 

pessoas, mas têm em comum com o patrimônio a ideia da criação de um discurso fotográfico, 

com viés legitimador e ideológico. 

Havendo uma redução dos trabalhos encomendados pelo IPHAN, Hess perdeu 

gradualmente o contato com o patrimônio e relatou ao projeto Memória Oral: “Eu estava 

tão ocupado com outras coisas, em fazer a minha vida, porque, [...], a guerra me deixou com 

as mãos bastante vazias, impedido de fazer tudo o que eu queria fazer, sem liberdade de 

locomoção.” (GRIECO Org., 2013, p. 118-119). A experiência adquirida por Hess no IPHAN, 

realizando viagens por todo o país para fotografar o patrimônio cultural brasileiro, refletiu em 

sua obra como um todo. Quando perguntado em entrevista sobre a importância de fotografar 

para o SPHAN, Hess responde que “foi o pedestal da vida nova” (GRIECO Org., 2013, p. 112)

Entre 1938 e 1939, já efetuando serviços para o IPHAN, fez um de seus primeiros 

trabalhos grandes para a Panair do Brasil, primeiro fotografando seus aviões, depois as cidades 

de Araxás (MG), Poços de Caldas (MG) e Belo Horizonte. A partir de 1945, realizando 

apenas trabalhos esporádicos para o IPHAN, passou a se dedicar principalmente a trabalhos 

comerciais, e retomou o contato com a Panair do Brasil, que o contratou para viajar por 

quase dois anos pelo país, fotografando os seus aviões e aeroportos. Viajou para a Ilha de 

Marajó, Ceará, Mato Grosso, entre tantos lugares, e teve as primeiras possibilidades de fazer 

fotografias em cores a pedido do então diretor da companhia, Paulo Sampaio. 

Hess já havia fotografado anteriormente usinas e fábricas, como a Companhia 

Siderúrgica Belgo-Mineira e a Fábrica Nacional de Motores, para a Obra Getuliana. Por causa 

das viagens que fez para Minas Gerais, Hess quis fotografar novamente o tema usinas, ferro e 

aço e foi, então, para a Usina de Volta Redonda da Companhia Siderúrgica Nacional, e acabou 

contratado como fotógrafo, de 1947 até a década de 1980, documentando as suas obras e 
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minas de ferro. Segundo ele: 

As primeiras fotografias mais leves, mais assim de tipo jornalístico, eu fiz lá. 
Tinha uma fotografia que o pessoal gostava muito: uma vista da usina, que 
era uma das maiores do mundo. Tinha um só alto forno; agora tem três. Era 
uma vista da usina, um alto forno, usina bonita, ar lindo. E tinha um passarinho 
sentado na árvore lá em cima. (GRIECO Org., 2013, p. 65)
 

Diferentes das fotografias realizadas para o patrimônio, essas fotos eram bastante 

similares ao material feito por ele para a Obra Getuliana, para a revista O Observador Econômico 

(1943-1948), e para o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) – nos anos 1942/43 –, tanto 

no que se refere aos enquadramentos como ao conteúdo e, que pretendiam mostrar o 

progresso econômico e técnico. 

Hess era ainda responsável por outras tarefas da Companhia Siderúrgica Nacional. 

Em 1952 ele acompanhou a montagem de um “gigantesco quadro fotográfico” feito a partir 

de fotos que ele tirou do centro do Rio de Janeiro e na Usina de Volta Redonda. Atuando 

principalmente como freelancer, Hess não tinha que se ater exclusivamente ao IPHAN. Algumas 

de suas fotos sobre arte colonial brasileira foram inclusive compradas pelo Metropolitan 

Museum of Art, New York, em 1940. Suas fotos ilustraram inúmeras publicações e álbuns, 

como o que se encontra no Arquivo do Cpdcoc/FGV intitulado “Paulo Afonso – obras da 

Companhia Hidroelétrica do São Francisco”, Bahia, de 1952, ou integraram exposições, como 

a do Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova York de 1939.

As suas antigas fotos de patrimônio, pelas quais se tornou bastante conhecido, 

continuaram sendo utilizadas em publicações ou exposições, como no painel em fotomontagem 

de Athos Bulcão, apresentado como novidade extra-bienal, em São Paulo, em 1957, que 

apresentava elementos de diferentes cidades mineiras tombadas como Ouro Preto, Sabará, 

Congonhas do Campo e Mariana (MAURÍCIO, 1957), ou na exposição de barroco mineiro, 

patrocinada pela DPHAN, durante o I Festival do Barroco Luso-brasileiro, em Salvador, em 

1968.

Reconhecendo o valor publicitário das fotografias, suas fotos foram ainda utilizadas em 

propagandas, como a do remédio Melhoral, que tinha uma série de anúncios que se chamava 

“Todos cantam sua terra”. Segundo Hess, ele teria mostrado a uma agência de propaganda, 

fotos que havia feito no Rio Grande do Sul para a Obra Getuliana, especialmente a de um 

gaúcho a cavalo, tirada de um avião. A agência, que procurava especialmente tipos regionais, 

comprou a foto. 
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F
igura 4: Capa do livro Isto é o Brasil! Erich Hess.

Fonte: Acervo particular.

De significativa importância para Hess, tanto profissional como pessoal, foi a publicação 

de seu próprio livro Isto é o Brasil!, álbum que fazia parte de uma série da Companhia 

Melhoramentos para divulgar aspectos do Brasil e fortalecer o turismo no país. Hess havia 

participado de outros volumes desta série e, por fim, acabou podendo organizar um também. 

A primeira edição foi em 1959, com fotografias de sua autoria, prefácio e legendas de Rachel 

de Queiroz, introdução de Rodrigo M. F. de Andrade, e texto em várias línguas (figura 4). Sua 

experiência com o patrimônio cultural transparece nas fotos selecionadas para o livro, vistas 

de cidades, tipos humanos, hábitos e costumes. 

Mesmo antes de seu livro ser publicado, a coluna “Flagrantes de J. J. & J.”, do jornal Correio 

da Manhã, elogiava de antemão o trabalho como um “excelente documentário fotográfico 

que o nosso amigo Hess carinhosamente selecionou, após fixar com sua objetiva, durante os 

últimos anos, milhares e milhares de cenas, homens e coisas do Brasil.” 

Reconhece-se, ainda, uma ampla circulação e divulgação de suas fotografias, podendo a 

mesma imagem ser utilizada para diferentes fins. Como exemplo disso são as fotografias das 

usinas e fornos de aço da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, em João Monlevade, Minas 

Gerais, que ele tirou para a Obra Getuliana, e que alguns anos depois serviram para ilustrar 

tanto um artigo da revista O Observador Econômico e Financeiro, em outubro de 1943, como 

para compor um álbum sobre a Companhia feito em 1951 (Arquivo Cpdoc/FGV. Arquivo 

Cordeiro de Farias).

Conclusão

Provavelmente a inexperiência em fotografia era valorizada pelos intelectuais do 

SPHAN na hora de contratar colaboradores para a função de fotógrafo. Essa possibilidade 

pode ter ocorrido na contratação de Assis Horta e de Erich Hess, que tinham pouca 

experiência fotográfica em 1937/38. Essa característica – aliada ao espírito aventureiro e ao 

vigor físico dos jovens fotógrafos –, possibilitou aos contratantes treinar e educar o “olhar” dos 
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contratados “seguindo um enfoque específico de como cada objeto deveria ser fotografado, 

incluindo escolhas de enquadramento e composição, e a partir daí, fornecer leituras dirigidas 

das cidades” (COSTA, 2015, p. 273 apud THOMPSON; GRIECO, 2016). Segundo relato de 

Hess, era-lhe passado um pedido oficial, com a lista de bens a serem fotografados em cada 

localidade, constando indicações detalhadas e específicas. Contudo, a partir da experiência 

adquirida nas incontáveis viagens e trabalhos, o fotógrafo não se atinha somente ao pedido 

oficial e fotografava inclusive bens em cidades que não estavam no roteiro inicial, como 

Itapanhoacanga (MG). Mesmo não sendo um técnico da instituição, já identificava o que era 

necessário fotografar para compor a documentação de um monumento, e sabia reconhecer 

o que poderia ser de interesse além do que constava do pedido.

Horta teve papel fundamental na preservação de Diamantina e de outras cidades 

mineiras. De jovem aprendiz a principal fotógrafo do SPHAN na região do Vale do Jequitinhonha, 

Horta desenvolveu, em mais de 40 anos de profissão, vasta obra fotográfica que abrange 

além dos monumentos arquitetônicos, a vida social, política e religiosa daquela população. 

Aparentemente inspirado por ideias modernistas divulgadas nas Revistas do Patrimônio, 

em textos escritos por Rodrigo M. F de Andrade, Lucio Costa, Mário de Andrade, Judith 

Martins, dentre outros, que valorizavam a cultura genuinamente brasileira do barroco mineiro 

e a figura de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, como gênio artístico nacional, Horta 

fotografava garimpeiros e operários, com dignidade e respeito. Para a realização dos retratos 

de operários feitos por Horta, podemos pressupor que houve convergências de interesses que 

se complementaram, ou seja, para os clientes havia a necessidade de se verem representados 

por um preço módico e para o fotógrafo a possibilidade de ampliação da clientela em um 

mercado restrito no qual concorria com outros fotógrafos, principalmente com o renomado 

Chichico Alkmim o mais antigo e conceituado da cidade. É interessante observar que no 

grupo de fotografias de negros e mestiços, Horta construiu realidades condizentes com o 

modo que os clientes gostariam de serem vistos e lembrados. Hoje essas fotografias de 

estúdio, juntamente com os registros feitos para o SPHAN, são os motivadores do crescente 

interesse pela obra do fotógrafo. 

Tanto Assis Horta como Erich Hess, instruídos diretamente ou indiretamente pelas 

normas e regras do SPHAN, desenvolveram importantes obras que estão distribuídas entre 

o Arquivo Central do IPHAN (ACI/RJ) e os respectivos acervos particulares – de Assis Horta 

em Belo Horizonte e o de Erich Hess no Rio de Janeiro – sob os cuidados de familiares. Nos 

últimos anos, as obras dos dois importantes “fotógrafos do Patrimônio” estão sendo revistas 

e estudadas e certamente esses novos olhares sobre esse imenso e importante material 

reavaliarão as primeiras considerações e apontarão novas interpretações e, principalmente, 

sedimentarão definitivamente os nomes desses grandes fotógrafos entre os mais importantes 

profissionais da chamada “fase heroica” do IPHAN.
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Tensões entre som e texto em canções de rap: resquícios ou efeitos estéticos de 

realidade?

CAZARIM, Thiago1 
Instituto Federal de Goiás (IFG)

RESUMO
Esta comunicação tem por objetivo apresentar questionamentos em torno da ideia geral de que 
determinados gêneros de música popular representam realidades sociais. Como exemplo, tomarei aqui 
o caso do rap, gênero musical surgido na década de 1970 no gueto nova-iorquino do South Bronx. 
Tendo chegado ao Brasil na década seguinte, o rap incorporou elementos e temáticas locais, sem deixar 
de compartilhar com sua contraparte estadunidense a caraterística de ser um elemento importante 
da cultura negra, juvenil e das periferias urbanas contemporâneas. Provavelmente por seu vínculo 
com contextos marcados por criminalização da juventude, por diversos problemas envolvidos nos 
processos de urbanização das grandes urbes e pela estrutura racista do Brasil e dos Estados Unidos, 
o rap tenha se constituído publicamente como uma forma artística que tem como característica a 
representação, narração ou construção de crônicas da realidade. Pretendo questionar o estatuto de 
realidade implicado em algumas vertentes de discussão do rap a partir da retomada do conceito de 
efeito de real/idade, apresentando aqui resultados parciais de minha pesquisa de doutorado acerca dos 
aspectos estético e políticos deste gênero musical.

PALAVRAS-CHAVE
rap; estética; efeito de real; música popular.

Presença da fala

A comunicação de Marcelo Segreto (2016) no 26º Congresso da Associação Nacional 

de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, “Presença da fala na melodia do rap”, sintetiza um 

problema compartilhado por diversas pesquisas sobre o rap no Brasil. Mesmo que Segreto 

tente abordar especificamente aspectos sonoros da relação texto/música, o autor remete a 

uma ideia geral de que o rap seria uma forma de representação da realidade (CAMARGOS, 

2011; ROSA, 2006; TAVARES, 2009). Sem entrar nos meandros de uma revisão de literatura 

inesgotável do tema, interessa-me retomar a ideia de presença da fala” no sentido da ocorrência 

de “falas diretas sem qualquer tipo de musicalização” (SEGRETO, 2016, p. 1). O autor, sobre a 

presença da fala a partir de 51 canções do grupo Racionais MC’s, comenta o seguinte:

notamos [...] simulações de conversas telefônicas e sons de vozes encenan-
do episódios de violência ou ilustrando situações locutivas diversas. Nesses 

1 Instituto Federal de Goiás
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momentos, o uso da fala é radical, muitas vezes sem qualquer tipo de musi-
calização: 12 de outubro, faixa composta unicamente pela voz de Mano Brown, 
explora a fala em estado bruto, ou seja, aqui, há hesitações, redundâncias e 
reformulações típicas da língua oral. (SEGRETO, 2016, p. 1)

Este “uso radical da fala” leva a pensar, simultaneamente, na intromissão da fala 

(modalidade vocal do cotidiano por excelência) no plano musical; na forma dessa entrada 

como sendo a da presentificação; na pluralidade de fontes sonoras e das modalidades de uso 

da voz; e, ainda, nas mútuas implicações e coordenações/co-ordenações que fontes sonoras 

e usos da voz produzem entre si. Este parece ser um recurso tão importante que, segundo o 

autor, “muitas vezes, é considerad[o] a principal característica do gênero”, tão fundamental ao 

ponto de ser “praticamente impossível encontrarmos uma canção que não [o] possua, além do 

usual canto falado do rapper” (SEGRETO, 2016, p. 1). 

Em certa medida, o autor correlaciona uma aura de “naturalidade” a certos índices 

de oralidade como efeito musical característico das canções dos Racionais MC’s. Para falar 

com Ricardo Teperman (2013, p. 135), estaríamos diante de um “esforço de ‘naturalidade’ no 

canto” enquanto “gesto que procura manter o vínculo entre o canto e a fala”. Pode parecer 

paradoxal que o artifício de lançar mão do controle da regularidade rítmica e da imposição 

de uma métrica ao ritmo da voz seja indispensável para produzir um efeito de naturalidade, 

mas, tanto no contexto das batalhas de rimas a que Teperman se refere quanto no das canções 

performadas em shows, este controle rítmico artificioso é compensado por uma precariedade 

intencional na forma de emprego das alturas (TEPERMAN, 2013, p. 137) no sentido positivo de 

assegurar uma naturalidade nas diversas formas de utilização da voz. 

Para Segreto, então, o que está em jogo é afirmar que a oralidade é um princípio 

ordenador que tem primazia na organização tanto da alternância entre fala e canto, quanto 

da própria estruturação “interna” do canto como mais ou menos regular em termos rítmicos. 

Segreto interpreta esses altos e baixos nas formas de ritmar a voz – ora mais, ora menos 

musicalizada ou falada – como instrumentos retóricos que conferem maior eficácia na 

transmissão das mensagens e no convencimento do público sobre o teor de realidade da 

canção. Como parte do métier do MC está a habilidade “de optar por diferentes níveis de 

musicalização do texto, ora realizando uma fala mais explícita, ora uma fala mais ritmada” 

(SEGRETO, 2016, p. 4). Por esse motivo, não somente a passagem da fala ao canto, mas seu 

inverso, se mostra um importante recurso, já “que a elevação da[s] frequência[s] corresponde 

a um crescimento da tensão na enunciação” (SEGRETO, 2016, p. 9). Este seria o modo pelo 

qual “[o] ouvinte se envolve e se encanta ao reconhecer na canção os torneios familiares de 

sua língua combinados a outros recursos sonoros” (SEGRETO, 2016, p. 9), uma conclusão que 

nos leva a sair do âmbito da pura composição poética ou musical para pensar na articulação 

entre escolhas de procedimentos composicionais e os possíveis efeitos delas sobre um grupo 

de espectadores – ou seja, uma situação de performance. 

Esta visão, na verdade, acompanha de perto a caracterização da canção popular feita 
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por Luiz Tatit (1986) em “A canção: eficácia e encantamento”. Tatit é explícito ao afirmar que 

há uma relação consubstancial entre fala e canto. Qualquer que seja o nível de explicitação 

da oralidade ou coloquialidade por parte do intérprete e do texto, Tatit (1986, p. 7) considera 

que o simples fato da presença da voz na música já é um índice de uma forma cotidiana de 

comunicação e uma maneira de estabelecer referencialidade. Por isso, o sucesso da relação de 

persuasão acerca do efeito de cotidianidade, presentidade e realidade “se verifica através da 

impressão de que, não só a situação relatada [...] parece ‘realidade’ [...] como está sendo vivida 

no exato momento em que a canção se desenrola” (TATIT, 1986, p. 9). 

Gostaria de argumentar aqui, na esteira de Roland Barthes (1989, que, se há algum 

sentido em falar do rap num registro realista, ele reside primeiro não na verificabilidade de 

vestígios do real encontrados em letras de música, mas num tipo de criação cujo efeito é 

realista. Barthes retira esse efeito de realidade num dos “Três Contos” de Flaubert no qual 

está presente uma descrição detalhada, ou, melhor dizendo, excessivamente pormenorizada do 

quarto de Mademoiselle Aubain. Barthes se questiona, então, qual seria a razão de Flaubert 

inserir tantos detalhes aparentemente insignificantes, tal como a descrição do barômetro que 

se encontra sobre o piano do quarto. A conclusão a que Barthes chega é que a aparente falta 

de funcionalidade desse tipo de detalhes é o meio pelo qual o real se insere na ficção. As 

observações marginais do narrador “são escandalosas (do ponto de vista da estrutura)” na 

medida em que “parecem corresponder a um tipo de luxúria narrativa, extravagantes ao ponto 

de oferecer muitos detalhes ‘fúteis’ aumentando, desta forma, o custo da informação narrativa” 

(BARTHES, 1989, p. 141, tradução minha). Para jogar com as palavras, o sentido banal, fútil, 

inútil (ordinário) das coisas concretas é que possibilita a sensação de intimidade, de entrada no 

texto, de ser contemporâneo a ele, de integrar o que nele há de cotidiano (ordinário). É essa 

ambivalência do ordinário que corresponde ao que Barthes nomeia efeito de realidade.

Barthes argumenta que esta pletora de coisas insignificantes que povoa o conto de 

Flaubert tem o efeito de produzir uma ilusão referencial (BARTHES, 1989, p. 148) que se 

caracterizaria pela colusão de um referente e um significante. Basicamente, isto quer dizer 

que certos marcadores da prosa realista acabam se afirmando índices (significados) de um real 

externo ao jogo narrativo. Nesse sentido, eles operariam um apagamento da constituição dos 

signos literários como relação entre significados e significantes, e a estrutura narrativa seria 

uma mera “forma do significado” (BARTHES, 1989, p. 147) pressuposto no real. Mas Jacques 

Rancière (2010) coloca em perspectiva a ideia de efeito de real/idade. 

Para o rap, de toda forma, reality matters. Se a “presença da fala na melodia” não é senão 

uma forma pela qual esse real se produz (como seu efeito), existiria uma forma de analisar o 

realismo do rap que não se reduzisse a um puro jogo despreocupado de formas? De que forma 

uma ruptura estética com o sistema de funcionalização política de subjetividades poderia ser 

entendida quando o rap (seja nas disputas político-culturais ou na produção de legitimidade 

dos rappers como verdadeiros artistas do gueto) de fato se vale de uma retórica? A análise das 

técnicas de composição de três canções de rap permitirá articular estas questões.
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Oralidade x Sonoridade

A definição do realismo convencionalização que produz efeitos (de realidade, 

cotidianidade, presença, identidade, indistinção entre ficção e não-ficção, pertencimento, 

imanência ou aderência entre obra e contexto de performance) talvez pareça se chocar com 

as práticas artísticas dos MC’s, DJ’s e produtores, em tese eminentemente guiadas pelo caráter 

de oralidade do rap. Fleury (2015) aponta, a este respeito, a insuficiência de tratar o MC 

apenas como poeta oral, em oposição ao DJ como elemento musical, sonoro, do rap. Uma boa 

razão pela qual esta autora atribui ao elemento aparentemente literário (poeta) uma qualidade 

musical tão pronunciada se deve justamente ao modo como a oralidade do MC se constrói. 

Inserindo o rap num histórico de tradições orais das comunidades negras nas Américas, Fleury 

indica a existência de uma “ênfase na tradição oral como forma de suprir a instrumentação 

percussiva”, bem como “uma forma de resistência cultural [...] a partir da reelaboração do 

protagonismo rítmico” (FLEURY, 2015, p. 51) derivado de certas culturas africanas. Nesse 

sentido, não seria de se estranhar que, na forma de recitação característica do rap, “a voz 

[seja] colocada como uma espécie de instrumento rítmico” (FLEURY, 2015, p. 146). Aqui, a 

metralhadora é uma metáfora que remete bem à complexidade subjacente ao uso potente da 

voz no rap: não apenas pelo caráter percussivo (acusticamente falando), mas porque ela deve 

impactar os ouvintes a partir da vocalização habilidosa das palavras. 

A revalorização do vocal (sonoro, musical) frente ao “oral” (no sentido genérico de 

palavra falada) implica refletir sobre os parâmetros rítmicos e timbrísticos que regem o uso 

da voz e das palavras nas canções de rap. Além disso, se Ricardo Teperman (2016, p. 131) tem 

razão em dizer que o melhor verbo para descrever a ação dos MC’s é rimar – nem falar, nem 

cantar –, qualquer concepção sobre a performance de rimas já surge como habilidade musical 

de jogar entre estruturas rítmicas sonoras e textuais, algo afirmado de forma categórica por 

Tricia Rose (1994, p. 64, tradução minha): “Os ritmos do rap [...] são seu efeito mais poderoso. 

A força primária do rap é sonora”. Além do ritmo, a articulação (musical) de um texto sobre 

um beat exige também usos de timbres vocais (formas estilizadas de dicção) que acabam 

participando ativamente da metrificação das palavras. 

A respeito das relações entre base rítmica e texto, Teperman comenta que seria 

incorreto pressupor que a metrificação do segundo se guia por uma distribuição equânime das 

sílabas ao longo de pulsos rítmicos regulares. Independente dos possíveis esquemas de rimas 

(ABAB, AABB AaAa BbBb etc.), o que cumpre reter é a ideia de que há um sentido locativo 

na distribuição das palavras ao longo do tempo, profundamente enraizado na percepção de 

referenciais temporais musicais (tempos pares, grupos rítmicos pares) que orientam a colocação 

das palavras que produzirão rimas. Uma verdadeira economia do longo e do curto, do cheio e 

do vazio, orienta então a distribuição das sílabas, dos sons e dos silêncios na relação entre base 

rítmica e poema – aquilo que tanto Fleury (2015) quanto Teperman (2016) denominam flow.

Diante disso, gostaria de argumentar sobre a oralidade como um efeito primeiramente 
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musical, e não uma simples modalidade “ordinária” de uso da voz introduzida na música como 

um referente externo (de outro campo, linguístico) dado. Fleury dá uma pista importante para 

a compreensão deste problema. Identificando semelhanças entre práticas orais dos griots e de 

culturas musicais da África subsaariana, a autora conclui que os rappers lidam com os pulsos 

musicais não como compartimentos em que se depositam sílabas, mas como pontos de apoio 

ou focos aos quais as palavras podem – ou não – se dirigir. À diferença de seus antecedentes 

culturais africanos, Fleury indica que o rap estabelece marcadores intensivos dos pulsos 

(“tempos fracos” e “tempos fortes”); porém, ele manteria como possibilidade expressiva o 

uso de retardos ou antecipações das rimas para além dos pontos tradicionalmente utilizados. 

Justamente os desencontros entre acentuações métricas da voz e do beat provocam a suspensão 

da percepção da regularidade e da periodicidade, um recurso musical que Fleury (2015, p. 

146) denomina contrametricidade e que se alterna com seu princípio inverso e correlato, a 

cometricidade.

As noções de contrametricidade e cometricidade recuperadas por Fleury se distinguem 

da noção de modulação da fala de Segreto em ao menos dois aspectos. O primeiro diz 

respeito à forma de compreender, mais que o uso em si, a própria natureza do uso da voz. 

Quando fala em níveis diferentes de musicalização, Segreto marca uma oposição entre fala e 

canto que não encontramos presentes nem em Fleury (2015, p. 146), quando esta se refere 

à contrametricidade como forma de recitação, nem nas noções de rima e de elasticidade da 

improvisação de Teperman (2016, p. 133). A diferença, pois, reside no seguinte: enquanto Segreto 

parte da premissa de que a oralização é a pedra de toque em relação à qual diferentes níveis de 

musicalização são definidos estrategicamente pelos rappers, Teperman e Fleury situam como 

formas de musicalização os próprios atributos das formas de rimar e recitar que ora afastam, 

ora aproximam, a voz de uma sincronicidade ou regularidade métrica em sua relação com 

as bases rítmicas. Em outras palavras, Teperman e Fleury tratam a ambiguidade vocal como 

princípio musical, tratam a voz enquanto vocalidade, e não modulação da fala.

Por esse motivo, a presença de padrões orais no estabelecimento de um metro 

musical/poético não precisa ser visto como oposição entre som e palavra falada: podemos lê-

lo simplesmente como formas de correlacionar ritmos de linhas diferentes (base instrumental, 

voz) musicalmente. Consequentemente, autores como Fleury e Teperman lançam um conjunto 

de desafios à concepção de realismo musical. Em primeiro lugar, “a presença da fala” ou da 

oralidade na música obedece a necessidades musicais próprias da estruturação sonora da voz. 

O fato de ela ser mais ou menos “falada” em nada muda o fato de que ela é uma camada de 

som, tratada em termos dos parâmetros acústicos (timbres, intensidades, durações, alturas). 

Por outro lado, não havendo propriamente oposição entre fala e canto, a diferença entre real 

e ficcional assume um sentido diverso no que toca ao peso do real. Se tivéssemos a música 

como uma simples forma sonora de denunciar as mazelas sociais por outros meios que não o 

da oralidade “pura”, meramente “discursiva”, não veríamos por que razão o rap se distinguiria 

de outras formas de enunciação próprias da oralidade (manifestos, relatórios, depoimentos 
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etc.). Deste modo, a menos que não seja possível distinguir as experiências de uma situação 

em que sujeitos realmente falam e de uma performance artística (show ou duelo de rimas) de 

um gênero musical realista, faz sentido defender que este real é ficcional, no sentido de que seu 

estabelecimento se assenta numa matéria não real ou de não ser uma modalidade cotidiana 

de uso dos sons. Paradoxalmente, o real, como elemento central do realismo musical do rap, 

conta quando consegue suspende outro real, reaproveitando-o numa lógica ficcional. 

Procedimentos sonoros realistas em quatro canções de rap

Uma performance da canção “A vida é um desafio”, dos Racionais MC’s, oferece bons 

elementos para sustentar a perspectiva indicada nas seções anteriores. Assim como em sua 

versão de estúdio (RACIONAIS MC’S, 2014), a performance ao vivo desta canção (RACIONAIS 

MC’S, 2007) possui basicamente a mesma estruturação da forma de dispor a letra em relação à 

base. A versão da performance ao vivo contém, além da base, três vozes que se alternam entre 

narração, canto falado e canto melódico, distribuídas em uma introdução, estrofes (A, A’, A’’) e 

refrão (B, B’), além de um interlúdio e uma curta finalização em fade-out (coda). Em relação a 

esta, a versão de estúdio contém algumas diferenças importantes. Um esquema estrutural das 

duas versões da canção pode ajudar aqui:

Seção
Parte vocal/instrumental

Rapper 1 Rapper 2 Rapper 3 Base “instrumental”

Introdução
Narração Ø Ø

simplificada

(instrumentos melódicos sem 

beat nem coro)

A

 

 

 

Ø

 

canto falado 

(voz principal)

Melismas

(contracanto)

completa 

(instrumentos e coro)

B Ø
canto melódico

(solista)
simplificada

A’
canto falado 

(voz principal)

melismas 

(contracanto)
completa 

Interlúdio Ø
melismas 

(solista)
simplificada

A” (extendido)
canto falado 

(voz principal)

melismas 

(contracanto)
simplificada/completa

B’ + coda (fade-
out)

narração 

(contraponto?)

canto melódico/

melismas

(voz principal?)

simplificada

Quadro 1: Estrutura da canção A vida é desafio – versão ao vivo

Seção

Parte vocal/instrumental
Rapper 1 Rapper 2 Rapper 3 Base “instrumental”

primeira voz segunda voz
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Introdução

narração

 (com eco no final) Ø
melismas

(contracanto)

completa 

(instrumentos e coro)

simplificada

(instrumentos melódicos 

sem beat nem coro) + 

ruídos

A
 

Ø

canto falado 

(voz princi-

pal)

B
Ø

canto 

melódico

(solista)

melismas

(contracanto) simplificada

A’
canto falado 

(voz principal 2)

canto falado 

(voz principal 1) melismas 

(contracanto)

simplificada com ruídos

simplificada/

completa

completa 

Interlúdio Narração Ø

A” Ø
canto falado 

(voz principal)

B’ + coda 

(fade-out)
Interlocutor

(voz principal?)

interlocutor 

(voz principal?)
canto melódico/

melismas (voz principal?)
simplificada

Quadro 2: Estrutura da canção A vida é desafio – versão de estúdio

Podemos notar que, na versão de performance, o uso das vozes é bem mais marcado 

quanto à alternância de funções entre os rappers. À exceção do início, em que um rapper faz 

uma pequena narração, o restante da canção é estruturado pela alternância entre estrofes 

(canto falado do rapper 2 com contracanto melismático do rapper 3) e refrões/interlúdio 

(canto melódico e/ou melismas do rapper 3). A distribuição da letra da canção segue a 

alternância entre rapper 1, 2 e 3 no papel de voz principal, com um único momento em que há 

concomitância de textos diferentes, no final (seção B’), o que gera uma ambiguidade acerca da 

proeminência do canto melódico ou da narração.

A versão de estúdio, por sua vez, apresenta diversas diferenças em relação à de 

performance. Em primeiro lugar, há um uso do começo ao fim da voz do rapper 3, de modo 

que praticamente não há interrupção da ocorrência de melismas (com exceção de um curto 

trecho em B’). O rapper 1 também adquire um papel mais ativo, alternando de forma mais 

recorrente com o rapper 2 nos “papéis” de fala (narração, interlocução) e canto (falado). Há 

ainda algumas incursões de ruídos (introdução, interlúdio) que não encontramos na versão 

de performance. Mas é sobretudo na forma como as vozes interagem que reside a maior 

distância entre as duas versões. Por um lado, o rapper 3 assume não só alternadamente (B’), e 

sim também simultaneamente consigo mesmo (B), as funções de voz principal e contracanto. Este 

é evidentemente, um efeito de produção, que, de toda forma, multiplica as aparições da mesma 

voz num tipo de “polifonia autoreferente”, uma antifonia na qual o rapper 3 está, em alguma 

medida, em defasagem temporal consigo mesmo. Por outro lado, na alternância rapper 2 – 

rapper 1 – rapper 2 na seção A’, o que ocorre não é um diálogo (como em B’), mas a distribuição 

de uma só mensagem contínua em duas partes. Ou seja, o estilhaçamento da percepção unitária 
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do discurso solista em favor de uma lógica de jogral ou coral.

O que depreender da estruturação da versão de estúdio de “A vida é desafio”?

Primeiro, que há um recurso consistente e altamente variado a formas de layering vocal. 

Por um lado, o coro é empregado como bloco ou massa sonora que compõe parte da base 

“instrumental”. Além disso, as vozes estabelecem relações de antifonia/sucessão e polifonia, às 

vezes numa superposição de ambas (B’, seção em que, aliás, fica ainda mais ambíguo o papel do 

rapper 3: ele canta mensagem e meslimas enquanto o diálogo entre os rappers 1 e 2 ocorre). 

Em suma, diversas combinações de texturas formadas por diferentes níveis de melodização ou 

oralização da voz, indo da fala estável (narração) à irregularidade melismática, passando por 

estágios intermediários (canto falado, back vocals, canto melódico).

Em segundo lugar, há a multiplicação de personæ vocais, seja pela fragmentação da 

continuidade da mensagem em vozes diferentes (A’); seja pela multiplicação da mesma voz no 

mesmo instante (B), com o consequente acúmulo de “papéis” vocais simultâneos; seja ainda 

pelas diferentes funções que cada uma das vozes pode assumir em momentos diferentes da 

canção. Ao lado disso, existe ainda uma superposição de temporalidades, especificamente no caso 

em que o rapper 3 realiza um contraponto com sua voz gravada previamente (ela é passada 

e presente ao mesmo tempo) – isso para não mencionar a própria presença da base como 

elemento pré ou pós-gravado.

Uma primeira leitura do uso de densidades e texturas diferentes poderia ser retórica, 

num sentido bem tradicional: uma densidade resultante de um conjunto de vozes simultâneas 

maior poderia ser uma forma de enfatizar palavras com conteúdo mais significativo. Penso, 

no entanto, que este não é um princípio suficiente de anáise. Quando Teperman e Fleury 

discutiam a forma como os MC’s apoiam a distribuição das rimas no final das frases musicais, 

era importante reconhecer que essa distribuição se guiava por uma lógica musical, bem 

entendido, a ciclicidade do beat e dos grupos de pulsos repetidos como guias de improvisação. 

Meu argumento a respeito da distribuição de densidades e texturas vai na mesma direção. Mais 

que uma forma de usar uma figura retórica musical para fazer sobressair o sentido de trechos 

específicos, a economia textural participa da estruturação da canção de forma ampla, já que 

ajuda a criar, na regularidade do beat, zonas heterogêneas para além da divisão em tempos 

entre fortes e fracos. Nos casos das duas versões de A vida é desafio, creio que há outro 

procedimento empregado, aquilo que, por analogia a Fleury e Teperman, gostaria de nomear 

como contraintensividade, definida como os jogos de não-coincidência entre as intensidades 

dos planos do ritmo e das texturas/densidades. Os jogos entre maiores ou menores texturas, 

portanto, ajudam a produzir marcas temporais em nível micro, tal como na marcação dos 

finais de versos e estrofes, mas também em nível macro, pois a ocorrência de texturas mais 

densas e a predileção (tendencial) pela homofonia nos refrãos é uma forma de marcar grandes 

diferenças no plano sonoro e também poético.

Podemos retornar então ao caso de “A vida é desafio” para pensar a participação 

dos DJ’s e produtores na construção das relações contraintensivas. Na análise de Segreto, 
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por exemplo, a suspensão do beat figurava como uma redução do grau de musicalização, um 

anticlímax instrumental cujo objetivo seria o de provocar uma gradação positiva do caráter 

oral da voz; ou, ainda, a criação de um clímax realista pela eliminação de elementos menos 

realistas. Walter Garcia partilha da mesma posição de Segreto:

A insistência na comunicação da letra parece ser tamanha que algumas faix-
as são realmente declamações, ou se mistura a própria fala ao canto, ou se 
dramatizam situações (com recursos de sonoplastia). [...] Acrescente-se o 
fato de que, enquanto as letras são complexas, longas e detalhadas, o acom-
panhamento musical é concentrado e reiterativo, alterando-se mais pela su-
pressão que pelo acréscimo de elementos. Essa sobreposição, entretanto, não 
é uma falha, pois reflete com adequação a realidade: liberdade de expressão 
[...] e dificuldade tecnológica (GARCIA, 2004, p. 176)

Em Fleury e Teperman, os procedimentos de suspensão e de variação rítmico-

instrumental são ao contrário forças positivas na criação musical dos rappers. Além disso, 

Tricia Rose rejeita a hipótese de que essa precariedade estilística é um reflexo de condições 

sociais adversas ou precárias. Se o rap se pretende como arte de falar a realidade das ruas, essa 

realidade só é efetuada quando assume a tarefa de produzir inventivamente uma forma musical. 

Para ilustrar este ponto, gostaria de citar mais dois exemplos que põem à mostra 

usos musicais e performáticos da voz, dos sons e equipamentos musicais nos videoclipes das 

canções “Nessa caminhada”, da dupla goianiense Street Cosmos (2014), e “Se essa rua fosse 

minha”, do grupo mineiro CTS (2015). Estruturalmente, temos:

Seção Partes
Rapper 1 Demais rappers Base instrumental

A (refrão) canto melódico (solo) Ø simplificada (sem beat)

B (estrofe) Ø
canto falado

(alternância de solistas)
Completa

A’ canto melódico (solo) Ø simplificada/completa

B’ Ø
canto falado

(alternância de solistas)
Completa

A + ruídos finais (coda) canto melódico (solo) Ø simplificada/completa

Quadro 3: estrutura da canção Se essa rua fosse minha (CTS)

Não em vão o título da canção do CTS remete ao da conhecida cantiga infantil: a escolha 

de uma música de domínio comum para a elaboração de uma nova composição constitui uma 

forma de elaboração que Tricia Rose (1994) chama de revisioning e Gates (2014) de Signifying. 

O cerne destes conceitos consiste em reconhecer a releitura como prática criativa, e não 

meramente imitativa. Eles apontam, pois, para práticas de produção de sentido baseadas no 

jogo da referência e do desvio,  no deslizamento entre “original” e “versão” que mantém ambos 

numa relação dupla de aceitação e recusa, apreciação crítica e apropriação pragmática. Ainda, 
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são formas de “layering”, de produção de sentido por superposição de camadas significativas a 

partir de outras já presentes. Mais importante que isso, a meu ver, é o efeito, tão fanstástico quanto 

fantasmagórico, obtido em “Se essa rua fosse minha” a partir do uso dessa forma intertextual de 

layering. Uma ironia na canção do CTS reside especificamente na forma como o timbre da voz 

solista é modificado eletronicamente de modo que ouçamos uma voz sobrenatural entoando 

uma melodia – originalmente melancólica – que porta um devaneio gansta em torno do desejo 

de uma vida criminal. O estranhamento aqui é duplo: primeiro em relação à doçura esperada 

pela recuperação de uma cantiga infantil, segundo pela desnaturalização vocal intencional que, 

em conjunto com o texto do rap, torna o primeiro possível.

No caso de “Nessa caminhada”, a estruturação musical também se dá como jogo entre 

naturalidade e fantasmagoria. Diferente da canção do CTS, “Nessa caminhada” não procede 

a uma revisão de canções pré-existentes; mas, tal como “Se essa rua fosse minha”, o trabalho 

do Street Cosmos utiliza variações de densidade e textura na voz do solista (Marcelo) e da 

base instrumental como princípios de estruturação musical que desviam a percepção de uma 

apreensão realista da canção:

Seção
Partes

Rapper solista Base instrumental

Introdução Ø
simplificada 

(beat reduzido, risadas de fundo)

A (estrofe) voz “natural” completa (beat pleno, sem risadas)

B (refrão) voz multiplicada eletronicamente completa (beat pleno, sem risadas)

A voz “natural” completa (beat pleno, sem risadas)

B’ (encurtada) voz multiplicada eletronicamente completa (beat pleno, sem risadas)

Interlúdio Ø
simplificada 

(beat reduzido, risadas de fundo)

A voz “natural” completa (beat pleno, sem risadas)

B voz multiplicada eletronicamente completa (beat pleno, sem risadas)

Coda 

(em fade-out)
Ø

simplificada 

(beat reduzido, risadas de fundo)

Quadro 4: estrutura da canção Nessa caminhada (Street Cosmos)

Em termos estritos, é possível notar que a voz de Marcelo está “dobrada” em todos 

os instantes em que ele canta. De toda forma, enquanto nas estrofes esse efeito é quase 

imperceptível e o dobramento ocorre com uma ressonância grave e praticamente sincrônica 

com a voz “real” do cantor, nos refrãos são adicionados vários dobramentos, em registros e 

com timbres bem distintos, isso para não mencionar os efeitos de reverb e delay aplicados a esses 

“harmônicos/parciais” que tornam ainda mais sobrenatural a voz do solista. Essa ressonância, 

tal como feito com uma das vozes de “A vida é desafio” (versão de estúdio), multiplica a voz do 

solista, colocando-o em defasagem espaço-temporal consigo mesmo. Contudo, o sentido dessa 

técnica muda na medida que é o mesmo texto que reverbera e se desloca sonoramente em 



IV SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS 109

relação a si mesmo, não se afirmando então como um diálogo entre textos e vozes diferentes, 

mas como uma distribuição das linhas textual e melódica em fontes sonoras distintas.

Onde estaria, então, a presença do real na música? Seria necessário apelar ao enxerto 

de “pedaços” de realidade quando as formas de uso dos timbres, texturas e ressonâncias não 

só desnaturalizam a voz, mas ainda são usados de formas tão variadas e imprevisíveis? Até 

que ponto faria sentido sustentar que a redução de densidade ou a predileção por texturas 

ou entoações específicas representaria um aumento do efeito de realidade? A fantasmagoria 

e o sobrenatural não são capazes também de produzir os mesmos efeitos que o apelo ao 

“natural”? E esse “natural”, não é ele também forjado, produzido ficcionalmente?

Comentários finais

Nesta última seção, gostaria de apontar de passagem um problema da concepção da voz 

como meio de “intrusão” do real no seio da canção, encontrado em casos de criminalização de 

performers de rap. Gates (2014), Kubrin e Nielson (2014) relatam que o sub-gênero conhecido 

como gangsta rap tem sido encarado por cortes norte-americanas como provas de crimes. 

Ainda que o gangsta rap seja marcado pela apresentação de agressividade, orgulho pela vida 

criminal e desafio às instituições de Estado (incluindo a polícia), misoginia e ostentação material, 

o problema específico concernente a este sub-gênero tem sido precisamente a confusão (quase 

certamente intencional) entre o realismo musical e a realidade cotidiana. 

Na medida em que os processos composicionais e a estética violenta e realista são 

ignorados como ficções produzidas num campo que possui certas convenções de criação e 

performance, o que acaba por ocorrer é uma relação de homologia (FRITH, 2003) ou expressão 

direta entre canção e realidade. Por sua vez, isto também passa por cima do fato de que, 

embora o rap certamente deva ser caracterizado como um gênero musical no qual o aspecto 

de narrativa – storytelling, como diz Tricia Rose (1994) – prepondera, nem a forma, nem os 

recursos poético-musicais nem os conteúdos narrativos necessariamente remetem a situações 

reais ou vividas diretamente pelos rappers. Em rigor, as canções não representam ou distendem, 

mas instauram um real que só pode ser experimentado musicalmente. Devemos compreender a 

criminalização do gangsta rap se produz como uma forma perigosa e indesejável de apropriação 

dessa ideia a homologia ou implicação direta entre estética e realidade. Correlativamente, o 

estatuto eminentemente estético do rap mostra-se uma arma de contra-ataque relativamente 

eficaz.

Talvez o recurso à ideias como homologia, implicação ou expressão recíproca entre 

realidade e música esteja ancorado na necessidade (legítima e necessária) de não tratar a 

arte como um terreno livre de ideologias, como relações puras entre sons sem nenhuma 

camada política. Diante disso, caberia perguntar: existiria alguma alternativa possível frente à 

polarização entre o “funcionalismo” e os procedimentos de “desfuncionalização” do real? 

Não quero aqui retraçar todo o percurso da crítica que Jacques Rancière dirige à 

noção barthesiana de efeito de real, mas apenas recuperar o cerne das diferenças entre os 
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dois pensadores. Enquanto para Barthes se tratava de pensar o insignificante como recurso 

retórico para a produção do efeito de realidade, Rancière entende a intromissão dos detalhes 

aparentemente dispensáveis num plano histórico do desenvolvimento das relações entre arte e 

política. Como consequência da opção barthesiana de interpretar o “inútil” como útil para um 

determinado efeito, diz Rancière, o que acaba ocorrendo é a refuncionalização dos pormenores 

conforme eles se tornam necessários, numa relação de causa e efeito, para o aparecimento do 

real. Rancière propõe então a ideia de política da ficção como chave analítica, a partir da qual 

o detalhe, o pormenor, o inútil, tudo o que não tem significado nenhum, aparece na arte como 

indicador de uma transformação no campo das relações sociais – especificamente, a irrupção 

da democracia como forma de organização dos sentidos. Como diz Rancière (2010, p. 78):

[um] crítico [do] tempo [de Barbey d’Aurevilly e de Flaubert] observou a 
significação política dessa maneira de escrever: isto é democracia, ele disse, 
democracia na literatura ou literatura como democracia. A “insignificância” 
dos detalhes equivale à sua perfeita igualdade. Eles são igualmente impor-
tantes ou igualmente insignificantes. A razão para isso é que eles se referem 
a pessoas cujas vidas são insignificantes. Essas pessoas abarrotam todo o es-
paço, não deixando margem para a seleção de personagens interessantes e 
para o harmonioso desenvolvimento de um enredo. É exatamente o oposto 
do romance tradicional, o romance dos tempos monárquicos e aristocráti-
cos, que se beneficiavam do espaço criado por uma clara hierarquia social 
estratificada.

Esta democracia literária, portanto, significaria a entrada do homem comum num terreno 

– o da arte – que não lhe foi reservado de antemão. Democracia é o nome, pois, dessa intrusão 

igualitária no sistema de atribuição de sentidos dos que buscam desnaturalizar a funções e 

espaços determinados por um sistema social hierárquico. Ainda: democracia, igualdade, não 

são nada senão a desfuncionalização do sistema de sentidos que atrela sujeitos específicos a 

possibilidades limitadas de existência (subjetividade) e fazer sentido do mundo (sensibilidade). 

Nesse último sentido, não deveria haver oposição efetiva entre a distinção entre estética e 

realidade, ou, de forma mais geral, entre arte e política. 

Considerando o histórico do surgimento e da difusão do rap pelo mundo, sobretudo os 

grupos sociais diretamente tocados por este gênero musical, o simples fato de poder neutralizar 

estruturas rígidas de subalternização (racista, classista, etária, de origem, de ocupação do 

espaço urbano), de suspender a reprodução do real como uma fatalidade ao produzi-lo como 

possibilidade, já indica um ato inteiramente político. Isso está implícito em Kubrin e Nielson 

(2014) em que os autores explicitam que a criminalização dos rappers e o enquadramento do 

rap como gênero criminoso (e não apenas criminal) ocorrem por conta de uma concepção de 

que esta música não possui um estatuto ficcional ou estético. Mais especificamente, enquanto 

a associação de letras violentas a gêneros de música como o country é vista como inofensiva, o 

mesmo não ocorre quanto ao rap – o que, ainda segundo os autores, está vinculado diretamente 

ao racismo do contexto norte-americano. 
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Apenas a possibilidade de ficcionalizar uma realidade deveria ser suficiente para abrir 

espaço a uma discussão mais cuidadosa do sentido de se falar em uma arte política. Talvez 

sej necessário abandonar um modelo analítico que situa um “fora” político contra o qual se 

opõe um “interior” estético, o que implicaria, por sua vez, reconhecer o poder do segundo de 

instaurar por seus próprios meios e lógica o primeiro. Se existe uma articulação entre ambos, 

ela ao mesmo tempo depende da defesa radical de uma ficcionalidade musical, sob pena de 

reduzir a música a uma mera reprodução da realidade tal como é recebida. Esta permanece 

uma tarefa em aberto e algo a se consolidar no terreno das pesquisas sobre o rap.
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Charles e Crystal: construir caminhos através da imagem
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RESUMO
O presente artigo tem como proposta analisar duas imagens do corpo de Sleeping by the Mississippi, liv-
ro do fotógrafo norte-americano Alec Soth. Pensa-se esses dois retratos, de Charles e Crystal, a partir 
de certa estética, modo de fazer, envolvida na cena: o quadro que recua, o olhar desinteressado e a luz 
homogênea. São imagens que suscitam ambiguidade em suas representações de pessoas que encarnam 
um certo imaginário que habita a cena sem, no entanto, serem óbvias ou forçarem-se ao espectador. Há, 
uma disparidade latente entre os personagens e como se portam diante da câmera, em tensão, como 
que provocando o espectador, sem oferecer respostas ou caminhos de interpretação. Misto de banali-
dade e estranhamento. A partir de Agamben e Rancière, pensaremos essas fotos do ponto de vista de 
uma dissociação de um corpo de experiência comum quando referidos a essas fotos. Por outro lado, 
pensando a partir do conceito de reconhecimento atento, em Bergson e Deleuze, veremos como essas 
imagens são potentes em seus modos de atualizarem virtualidades, a partir de uma estética que retor-
na ao objeto, em circuitos cada vez maiores de criação e apagamento da coisa por meio da descrição. 
Nesse sentido é possível, então, construir caminhos a partir da imagem.

PALAVRAS-CHAVE
Alec Soth; Fotografia Contemporânea; Henri Bergson; Gilles Deleuze; Jacques Rancière.

Introdução

O presente artigo tem como foco duas imagens da obra Sleeping by the Mississippi, de 

Alec Soth2. O livro é uma obra de estrada que se insere na vasta tradição norte americana 

do documentário, abordando os chamados outsiders, marginalizados social, econômica ou 

psicologicamente. Soth percorreu o midwest estadunidense em viagens que datam do fim dos 

anos 90 até o começo dos 2000, cruzando 10 estados, do Minnesota, ao norte, até o Louisiana, 

ao sul.

De maneira rápida, nos vem a mente nomes como Dorothea Lange e Walker Evans, 

que trabalharam como documentaristas na Grande Depressão, a serviço do governo norte 

americano, mais especificamente para a Farm Security Administration (FSA); Robert Frank, com 

The Americans, obra em que o artista cruzou o território dos Estados Unidos fotografando 

as várias faces dos anos 50; o próprio cinema, na tradição dos Road movies, na figura de Easy 

1 Mestrando em Artes pela Escola de Belas Artes, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Endereço para contato: 
gabriel_brisola@hotmail.com 
2 A obra integral pode ser vista no site do artista: http://alecsoth.com/photography/?page_id=14. 
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Rider, filme de 1969, por exemplo; na fotografia de Stephen Shore e de William Eggleston, suas 

abordagens da paisagem norte americana e por fim a própria Diane Arbus, que apesar de não 

se inserir na tradição da estrada, se insere na tradição dos outsiders, marca maior de sua obra.

                    

                               

Alec Soth, Charles, Vasa, Minnesota, 2002.

A investigação de duas das fotos da obra advém de um interesse em pensar como a 

estética - aqui entendida como modo de fazer - envolvida nessas imagens pode apontar para 

uma experiência que envolva a desarticulação de ideias e de construtos, possibilitando uma 

gama diversa de interpretações e dissensos a partir do espectador. Não intentamos aqui uma 

discussão do deadpan como estética particular, numa tentativa de leitura ampla ou que teorize 

a mesma; antes, pensar essas duas imagens em suas particularidades, toma-las como estudo de 

caso por um momento, mesmo que breve. 

         
Alec Soth, Crystal, Easter, New Orleans, Lousiana, 2002.
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Abriremos esse artigo com uma breve passagem acerca das imagens, caminhando então 

para o desenvolvimento teórico e, por fim, retornaremos às mesmas.   

Sobre Charles e Crystal

Charles está de pé ao lado de sua casa, vestido com um macacão e um gorro que se 

assemelha aos utilizados por aviadores nos primórdios da aviação. A princípio não sabemos nada 

de sua vida nem a razão dele estar segurando aviões em miniatura. A paisagem é parcialmente 

coberta de neve e, ao fundo, árvores com galhos secos: é definitivamente inverno. Charles 

ostenta uma barba grande, parcialmente coberta pelo gorro, e está vestido com um macacão 

verde e luvas marrons. Seu olhar não marca tristeza nem alegria, assim como não é possível 

associar nenhum estado emocional óbvio se olharmos para o que rodeia o fotografado.

Há, de certo, mais dúvidas do que certezas acerca da figura, e a imagem não nos dá 

nenhuma pista nesse sentido. Sabe-se, porém, que a estranheza é inerente ao que vemos: um 

homem adulto, talvez em seus 50 anos, vestido com roupas surradas, segurando duas miniaturas 

de avião, brinquedos, associados ao universo da criança. Elementos díspares: velhice e infância, 

solidez e leveza na figura do voo dos aviões. Elementos que não se cruzam naturalmente, mas 

que se encontram em Charles, em uma pequena cidade no estado de Minnesota.

Crystal está sentada em uma cama, sua talvez, vestida em um vestido rosa de criança, 

seus cabelos brancos soltos embaixo de um chapéu de palha. O quarto no qual posa para a 

câmera é todo branco, assim como a armação da cama de metal, na qual encontramos flores 

pintadas na ponta de duas hastes metálicas e corações nos encontros dos tubos. Um lençol 

também rosa com figuras de princesas da Disney cobre o colchão. Se repararmos bem, Crystal 

veste meias marrons grossas e um sapato igualmente marrom que destoam de seu figurino.

Ela nos olha com indecisão: seus olhos azuis nos fitam sem saber muito o que dizer 

ou perguntar, o mesmo acontece com seus lábios entreabertos. Talvez a posição de suas mãos 

traia seu figurino, assim como suas meias marrons. Decididamente, estamos em frente a uma 

figura difícil de decifrar - ou talvez não haja nada o que decifrar nela, apenas nos dar conta da 

estranheza da figura e de sua disposição em um lugar tão alheio ao que estaríamos prontos a 

associar a sua idade.

Tratam-se de imagens que, de imediato, nos geram grande estranheza e, ao mesmo tem-

po, quebram expectativas acerca do que vemos e como vemos. Por outro lado, Soth não nos 

força nenhum tipo de resposta ou modo de interpretar segundo o qual deveríamos pensar as 

fotos: a estranheza da experiência não advém de um investimento em ângulo, foco, grão, como 

seria esperado de alguns fotógrafos ao retratarem outsiders. O fotógrafo nos oferece uma visão 

linear, na altura dos olhos, corpo inteiro, luz homogênea e feições neutras. É como se ele não 

quisesse nos facilitar a interpretação, a reação ao que vemos, antes, nos oferecesse possibilida-

des díspares de pensar essa imagem.

Estamos falando de uma certa representação indireta, que foge dos códigos históricos 
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da fotografia, a saber, a dramaticidade, o instante decisivo, a ação representada que engendra 

uma reação imediata. Trata-se, claro, do deadpan; porém, falar nessa estética pode nos remeter 

a um certo convencionalismo, como se toda imagem feita a partir dessa estética tivesse como 

foco o rompimento dos elos tradicionais do código fotográfico. Antes, a obra de Soth rompe 

com esses elos não como mero exercício estilístico, mas como maneira de criar uma narrativa, 

por mais frágil que seja, e uma poética ao redor de seus personagens, que flerte com possibili-

dades e virtualidades, mais do que com respostas imediatas.

(Pois, em um certo sentido, a linguagem é isso: o ordenamento de elementos para di-

minuir o caos e permitir uma comunicação mais afinada. A obra de Soth, e de muitos outros 

artistas, parece ir na contramão disso, utilizando-se dos códigos para rompê-los, criando laços 

frágeis e permitindo a irrupção de uma nova ordem narrativa.)

Dada nossa hipótese de trabalho, é preciso nos perguntar: que abordagem é essa e o 

que ela potencializa? Creio que a partir desse questionamento, e a exploração do mesmo, é 

possível fugir, por exemplo, do eixo ficção-realidade que ainda domina o campo da fotografia, e 

deslocar a questão para outro, o do pensamento.

Dissociar um corpo de experiência

Em sua obra “Infância e História”, Giorgio Agamben faz uma breve genealogia do 

conceito de experiência ou, no caso específico de sua argumentação, da queda da mesma. 

Argumenta o autor que, apesar dos inúmeros eventos cotidianos, nenhum torna-se, de fato, 

uma experiência; ainda existem experiências, mas todas elas exteriores ao homem, diante das 

quais ele olha, nas palavras do autor, com alívio. Antes de seguirmos na esteira do argumento, 

é prudente retornarmos ao conceito de experiência. 

No próprio português é possível identificar um ter e um fazer experiência, o primeiro 

associado ao ato de vivenciar e o segundo ao estar diante de um conhecimento construído, 

seguro. Do primeiro entende-se ser as fábulas e as máximas, como os provérbios, os herdeiros 

diretos: histórias que reintroduzem o ser no mundo a partir da experiência. Do segundo temos 

o conhecimento científico, que tornou a experiência em experimento, aquele repetido em um 

ambiente controlado e medido, debaixo de um método, com o intuito de depreender regras 

e axiomas.

Segundo Agamben “a ciência moderna nasce de uma desconfiança sem precedentes em 

relação à experiência como era tradicionalmente entendida (Bacon define-a uma ‘selva’ e um 

‘labirinto’, nos quais se propõe a colocar ordem)” (AGAMBEN, 2005, p. 25). Ainda segundo o 

autor, na linha de pensamento de Montaigne em seus Essais:

A experiência é incompatível com a certeza, e uma experiência que se torna 
calculável e certa perde imediatamente a sua autoridade. Não se pode for-
mular uma máxima nem contar uma estória lá onde vigora uma lei científica. 
(AGAMBEN, 2005, p.26)
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A experiência da qual falamos aqui, então, tem traços de risco e incerteza, oposta à 

ideia da ciência moderna de segurança e certeza. Agamben, ao traçar uma diferenciação entre 

os termos, afirma que a experiência é separada do conhecimento, remontando aos intérpretes 

de Aristóteles e São Tomás de Aquino. A tal conhecimento denomina-se o saber divino, o qual 

a ciência moderna aspira conhecer e unir-se a, ao depreender da natureza os axiomas e regras. 

A aspiração do homem, aqui, é de fato tornar-se um com tal saber, assim tornando a realidade 

certa e apreensível. Já o saber humano, na linha de Montaigne, é aquele do páthei máthos, do 

“aprender somente através de e após um sofrimento, que exclui toda possibilidade de prever, 

ou seja, de conhecer com certeza coisa alguma” (AGAMBEN, 2005, p.27).

Tal aspiração da ciência moderna busca “referir conhecimento e experiência a um 

sujeito único, que nada mais é que a sua coincidência em um ponto arquimediano abstrato: o 

ego cogito cartesiano, a consciência” (AGAMBEN, 2005, p.28). Assim, o novo sujeito é aquele 

em que o conhecimento subjuga e marginaliza o saber humano, constituindo em si mesmo uma 

conjunção de ambos os saberes. Nesse sentido, podemos pensar que todo e qualquer objeto 

é de fato substituído pelo que se diz acerca dele, impossibilitando uma experiência do mesmo 

que não seja sequestrada pela mediação da palavra.

A pergunta que nos assola no momento é acerca da restituição da experiência, se ela 

é de fato possível dado o novo estatuto do ser humano, o de ego cogito. Para Agamben, a 

resposta encontra-se numa busca sem via, sem caminho, na experiência humana como aporia, 

como ausência de via, reconstituindo assim a separação entre conhecimento e experiência, 

saber divino e humano...

A experiência, tal qual entendida e explicitada, encontra-se, finalmente, no estado 

entre a semiótica e a semântica, o estado de infância, como denominado por Agamben, não se 

referindo aqui a um período de tempo. Essa abordagem do autor não será desenvolvida aqui, 

dado o escopo de nosso estudo.

De Czeslaw Milosz, em I Sleep a Lot observamos a tensão entre o ter e fazer experiência, 

aquilo que nos é conhecido e aquilo que é da ordem do páthei máthos:
When I couldn’t do without alcohol, I drove myself on alcohol,
When I couldn’t do without cigarettes and coffee, I drove myself
On cigarettes and coffee.
I was courageous. Industrious. Nearly a model of virtue.
But that is good for nothing.
(…) 
I have read many books but I don’t believe them.
When it hurts we return to the banks of certain rivers. (MILOSZ, 1962)

Ao final dos versos de I Sleep a Lot o autor diz ter lido muitos livros, mas não acredita 

neles e que, quando a dor o acomete, ele volta à margem de certos rios, lugar seguro. Existe, 

nessa perspectiva, algo de risco envolvido na experiência e que o retorno ao lugar seguro, já 

processado, apresenta certa segurança, proteção.

Por último, o próprio Agamben, comentando a poesia de Baudelaire e a expropriação 
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da experiência diz:
A experiência é, de fato, voltada primeiramente à proteção contra as surpre-
sas, e o produzir-se de um choque implica sempre uma brecha na experiência. 
Fazer experiência de alguma coisa significa: subtrair-lhe a sua novidade, neu-
tralizar o seu poder de choque. (...) À expropriação da experiência, a poesia 
responde transformando esta expropriação em uma razão de sobrevivência 
e fazendo do inexperienciável a sua condição normal. (...) O estranhamento, 
que retira dos objetos mais comuns a sua experimentalidade, torna-se assim 
o procedimento exemplar de um projeto poético que visa fazer do Inexperi-
enciável o novo “lugar comum”, a nova experiência da humanidade. (AGAM-
BEN, 2005, p.52)

Tornar aquilo que é comum em estranho parece ser uma estratégia da arte para retornar 

ao espectador a experiência que foi suplantada pelo conhecimento. Tal parece ser também a 

argumentação de Rancière acerca da dissociação de um corpo de experiência: desfazer os 

laços que o uniam, dando liberdade ao espectador fazer seus próprios.

Pensemos, agora, em uma abordagem que operacionalize esse pensamento.

A abordagem emancipadora

Tal abordagem, para Rancière, poderia ser nomeada de emancipadora e seu contrário 

poderia ser chamada de embrutecedora. Ao descrever esta última, pedagogia iluminista, hierar-

quizada, ele argumenta que a diferença entre o mestre e o aprendiz é justamente a distância 

entre um e outro que se refaz a todo instante. A diferença entre um e outro não é a detenção 

de certo conhecimento, por parte do mestre, em detrimento do que desconhece o aluno, an-

tes, a ignorância do aluno em saber a distância entre sua ignorância e o saber: 

O que lhe falta, o que sempre faltará ao aluno (a menos que este também se 
torne mestre) é o saber da ignorância, o conhecimento da distância exata que 
separa o saber da ignorância. (RANCIÈRE, 2012, p. 14)

Ao aprendiz, então, é sempre vedado esse conhecimento, de tal forma que ele sempre 

ficará em seu lugar de quem é dependente de seu mestre e, se um dia se tornar mestre, 

subordinará seus aprendizes da mesma forma. O que esse método, modo de fazer, ignora é que 

todo aluno já sabe uma série de coisas. Ao deixar de lado esse conhecimento, considerando-o, 

nas palavras do autor, de “saber de ignorante, saber incapaz de organizar-se segundo a progressão 

que vai do mais simples ao mais complicado” (RANCIÈRE, 2012, p. 14), o mestre se coloca 

sempre acima do aprendiz, como se seu método de alcançar o conhecimento fosse mais 

ordenado que o de seu aluno. 

O saber, nessa perspectiva, seria uma posição, distância entre aqueles que sabem o 

quanto lhes falta e aqueles que não sabem nem nunca saberão, porque sempre lhes é ocultado 

tal conhecimento. 

O que o autor opõe a esse tipo de abordagem é justamente a educação emancipadora, 

essa que compreende o fato de o aprendiz já possuir saberes construídos e, mais, que 
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possui a capacidade plena de trilhar um caminho rumo ao saber, segundo sua inteligência. 

Existem diferentes formas de manifestação de inteligência, mas a inteligência em todas essas 

manifestações é a mesma:

Não há dois tipos de inteligência separados por um abismo. O animal humano 
aprende todas as coisas como aprendeu a língua materna, como aprendeu a 
aventurar-se na floresta das coisas e dos signos que o cercam, a fim de assum-
ir um lugar entre os seres humanos: observando e comparando uma coisa 
com outra, um signo com um fato, um signo com outro signo. (...) Desse igno-
rante que soletra os signos ao intelectual que constrói hipóteses, o que está 
em ação é sempre a mesma inteligência, uma inteligência que traduz signos 
em outros signos e procede por comparações e figuras para comunicar suas 
aventuras intelectuais e compreender o que outra inteligência se esforça por 
comunicar-lhe. (RANCIÈRE, 2012, p. 14-15)

Dessa forma, o único abismo que o aprendiz necessita transpor é o que o separa do 

conhecimento, não o do conhecimento do mestre. Esse caminho, porém, é feito da mesma 

maneira como ele aprende todas as outras coisas: através de comparações, figuras, traduções 

de uma língua para a outra, como o diria Rancière. O artista que impõe ao espectador os 

modos de interpretar e pensar a imagem age como o mestre embrutecedor: afinal, dizer o 

modo de acesso a algo é também limitar outros modos de acesso a ele. Trata-se de um modo 

de pensar que duvida da capacidade daquele que vê.

Ao mestre que duvida de seus discípulos, de sua inteligência, opõe-se o mestre ignorante, 

aquele que: 

(...) não ensina seu saber aos alunos, mas ordena-lhes que se aventurem na 
floresta de coisas e dos signos, que digam o que viram e o que pensam do 
que viram, que o comprovem e o façam comprovar. O que ele ignora é a 
desigualdade das inteligências. Toda distância é uma distância factual, e cada 
ato intelectual é um caminho traçado entre uma ignorância e um saber, um 
caminho que abole incessantemente, com suas fronteiras, a fixidez e a hierar-
quia das posições. (RANCIÈRE, 2012, p.16)

As artes vivem o mesmo dilema, com artistas e abordagens que duvidam da capacidade 

do espectador, considerando-o simplesmente passivo. O pensamento embrutecedor pressu-

põe um caminho em linha reta entre artista e espectador, ideia e ação, comunicação e recep-

ção. Estruturas embrutecedoras, como as utilizadas pelo sistema de comunicação em massa. 

Ignora-se que o espectador, tal qual o artista, faz conexões, compara, interpreta. Contra essa 

identidade de causa e efeito, reside a lógica da pedagogia emancipatória, dissociatória: “(...) o 

aluno aprende do mestre algo que o mestre não sabe. Aprende como efeito da habilidade que 

o obriga a buscar e comprova essa busca. Mas não aprende o saber do mestre.” (RANCIÈRE, 

2012, p.18).

A educação emancipatória questiona os lugares fixos no quais são colocados o mestre 

e o aprendiz. Questiona e os subverte. A vontade de unificação de significado e, de certa forma, 
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hermenêutica da obra de arte é uma vontade que mantém estáticas as posições de mestre e 

aprendiz, subentende uma linha reta entre o artista e o espectador, tornando a obra somente 

um meio, talvez até um tropeço nesse processo. Na lógica do pensamento emancipatório, a 

obra seria um terceiro elemento a partir do qual mestre e aprendiz iriam consultar, checar suas 

descobertas, compará-las. A obra seria fonte de novos caminhos. A partir dessa perspectiva é 

possível dizer de uma experiência emancipatória para o espectador, experiência em que lhe é 

possível trilhar caminhos próprios.

É prudente continuarmos essa reflexão passando pelo regime estético em Rancière, 

pensando agora na relação de descontinuidade entre as formas de produção artística e as for-

mas segundo as quais o espectador se apropria da obra. O regime estético, como um a priori, 

é justamente o lugar do jogo do espectador: 

A forma que é apreciada pela experiência estética não é a mesma forma que 
um artista impõe à matéria. Na verdade, são coisas opostas, já que a segunda 
pressupõe uma relação hierárquica entre o conceito e o sensível ao qual se 
dá forma, enquanto a experiência estética implica o livre jogo da faculdade 
intelectual e da faculdade sensível. (RANCIÈRE, p.6, 2011)

Essa relação entre produção e recepção Rancière chama de eficácia estética: “A eficácia 

estética é a eficácia de uma distância e de uma neutralização” e baseia-se na “(...) suspensão de 

qualquer relação determinável entre a intenção do artista, a forma sensível apresentada num 

lugar de arte, o olhar de um espectador e um estado de comunidade.” (RANCIÈRE, 2012, p. 

56-57).

A relação entre intenção do artista, forma sensível de apresentação da obra, olhar 

do espectador e uma pretensão de comunidade, formada a partir de uma leitura comum da 

obra de arte, por exemplo, não é linear, determinável previamente. Essa suspensão presta-se 

a eliminar toda e qualquer relação hierárquica entre artista e espectador, pois ressalta o lugar 

de ator daquele que vê: não é mais um aprendiz diante do mestre que o sujeita com seu saber 

elevado, antes, é aquele que aprende segundo seu próprio caminho diante de um elemento 

comum tanto a ele quanto ao artista. Essa é a operatividade da obra de arte:

Se a experiência estética toca a política, é porque também se define como 
experiência de dissenso, oposto à adaptação mimética ou ética das produções 
artísticas com fins sociais. As produções artísticas perdem funcionalidade, 
saem da rede de conexões que lhes dava uma destinação antevendo seus 
efeitos; são propostas num espaço-tempo neutralizado, oferecidas igualmente 
a um olhar que está separado de qualquer prolongamento sensório-motor 
definido. O resultado não é a incorporação de um saber, de uma virtude ou 
de um habitus. Ao contrário, é a dissociação de certo corpo de experiência. 
(RANCIÈRE, 2012, p. 60)

Por fim, Rancière aponta para um entrelaçamento de três lógicas heterogêneas que 

constitui certa política da arte: “(...) lógica das formas da experiência estética, a do trabalho 
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ficcional e a das estratégias metapolíticas.” (RANCIÈRE, 2012, p.65). Nesse entrelaçamento 

entrevemos os três regimes da arte: o representativo, o estético e o ético:

Esse entrelaçamento também implica um entrelaçamento singular e contra-
ditório entre as três formas de eficácia que tentei definir: a lógica represent-
ativa que quer produzir efeitos pelas representações, a lógica estética que 
produz efeitos pela suspensão dos fins representativos e a lógica ética, que 
quer que as formas da arte e as formas da política se identifiquem direta-
mente umas com as outras. (RANCIÈRE, 2012, p.65-66)

A ficção que o artista cria é uma forma de criar dissenso, de deslocamento de realidades, 

mas esse resultado, deslocamento, não é de modo algum possivelmente previsto pelo artista. 

Nesse sentido, não há separação entre arte e vida, pressupondo uma exclusão entre uma e 

outra, como se fossem dois espaços separados:

Não há real em si, mas configurações daquilo que é dado como nosso real, 
como o objeto de nossas percepções, de nossos pensamentos e de nos-
sas intervenções. O real é sempre objeto de uma ficção, ou seja, de uma 
construção do espaço no qual se entrelaçam o visível, o dizível e o factível. 
(RANCIÈRE, 2012, p.74)

A obra de arte, em sua característica de ficção, cria devires e redistribuições daquilo 

que se convencionou chamar “real”. 

As imagens que expomos aqui, Charles e Crystal, têm, como já discutido, potencial 

justamente por abrigar várias questões, indeterminações. Elas, em termos de Allan Kaprow, 

embaralham os códigos. Diria Rancière de uma pensatividade da imagem, em que a mesma 

carrega pensamentos não pensados, está cheio de coisas a se pensar. Refletindo acerca de uma 

fotografia em particular, a de Lewis Payne na prisão, Rancière argumenta:

A pensatividade da fotografia poderia então ser definida como esse nó entre 
várias indeterminações. Poderia ser caracterizada como efeito da circulação 
entre o motivo, o fotógrafo e nós, do intencional e do não intencional, do 
sabido e do não sabido, do expresso e do não expresso, do presente e do 
passado. (RANCIÈRE, 2012, p.110)

A tensão entre aquilo que se sabe e o que não se sabe, entre o código apreendido e 

o não apreendido, traz à tona isso que o autor chama de pensatividade. É possível identificar 

conhecimento e desconhecimento, pensado e impensado nessas fotografias, através de uma 

estética, um modo de fazer, que reforça esses elementos. Os elementos imagéticos já não ilus-

tram uma tese ou pensamento, eles o são por si próprios, imersos em um contexto, narrativa, 

mas com força para desloca-la a cada esquina da obra.

Por fim, recorremos a Bergson e Deleuze para pensar essa abordagem emancipadora 

em termos de pensamento, afim de continuar pensando em uma abordagem de perambulação, 

busca quixotesca.
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Virtualidades e reconhecimento atento

Em Matéria e Memória, Bergson parte de uma questão fundamental acerca da consciência 

e das representações. É de seu interesse defender uma posição que fuja à querela entre os 

idealistas e os realistas, que vêem, respectivamente, que a matéria e sua representação estão 

exclusivamente na consciência ou que, por outro lado, a consciência não tem papel algum na 

experiência do homem com as coisas. O autor contesta ambas as posições, argumentando que, 

ao se aproximar de uma em detrimento de outra, perde-se a capacidade de conciliar as ciências 

naturais, que descrevem os acontecimentos da natureza como eventos que independem do 

homem, com os eventos que se moldam a partir da consciência do mesmo. Diante desses dois 

modelos, que se provam insuficientes, Bergson propõe um outro, que encara as coisas como 

imagens, incluindo o cérebro e o corpo. As imagens, portanto, são aquilo que se oferecem tal 

qual como aparentam.

  O corpo, porém, é uma imagem de tipo especial, ele é um centro de 

indeterminação. Jorge Vasconcellos afirma da seguinte forma:

Se imagem é o que aparece, está colocado que ela, a imagem, se faz ver, ela 
se apresenta, ganha visibilidade. Por outro lado, ao dizermos que algo ganha 
visibilidade, estamos também afirmando em contrapartida que este algo (a 
imagem) estava invisível. Só que aqui, esta invisibilidade não estaria localizada 
em nenhum problema ligado ao aparelho ótico ou ao sistema sensório-mo-
tor. Invisibilidade no sentido bergsoniano, pode ser o mesmo que campo do 
possível, ou seja, este algo ou a coisa estava invisível por estar potencialmente 
visível. Então se coloca outra pergunta: quem vê, ou a quem está capacitado 
ver aquela imagem que estava invisível? Bergson responderia: uma outra im-
agem! Uma imagem privilegiada, o corpo. (VASCONCELLOS, 1997, p. 57) 

É o corpo quem transmite nossas sensações das imagens dos nervos ao cérebro, e 

é este último que devolve uma certa resposta em relação ao contato que tomamos com a 

imagem. Entre o cérebro e o as funções reflexas da medula espinhal, portanto, há uma diferença 

de grau, não de natureza, segundo Bergson (BERGSON, 2011, p.19). O que isso quer dizer, 

então? Essa relação entre as imagens e o corpo nos aponta para o fato que a representação 

não nasce na consciência, que a relação entre o corpo e a matéria, ambas imagens, é de utili-

dade: o corpo, através dos sentidos, abre-se para as imagens e o cérebro seleciona respostas 

para a sustentação da vida. O cérebro vai selecionar as reações que mais lhe interessam para 

a atividade:
Em outras palavras, o cérebro nos parece um instrumento de análise com 
relação ao movimento recolhido e um instrumento de seleção com relação 
ao movimento executado. Mas, num caso como no outro, seu papel limita-se a 
transmitir e a repartir movimentos. E, tanto nos centros superiores do córtex 
quanto na medula, os elementos nervosos não trabalham com vistas ao con-
hecimento: apenas esboçam de repente uma pluralidade de ações possíveis, 
ou organizam uma delas. (BERGSON, 2011, p.27)
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 O cérebro desenha as possíveis reações de movimento ante a imagem, gerenciando e 

transmitindo aos aparelhos motores a opção mais adequada que relaciona-se ao corpo com 

a necessidade de manutenção da vida. A consciência, por sua vez, é um tipo de tela em que 

vemos as imagens. Ela não produz representações. Saímos, novamente, do domínio das teorias 

que colocam as representações na consciência. 

 É importante, nesse momento, pensar como a percepção nasce: na concepção dos 

autores aqui citados, as imagens agem e reagem entre si a todo o tempo, dando conta, por 

exemplo, dos fenômenos naturais. Nesse fluxo de ação e reação, a percepção surge em um 

intervalo, em uma fissura, em que o corpo é capaz de curvar esses movimentos e agir como um 

centro. Nessa concepção de Deleuze, há uma nova forma de subjetividade ou subjetivação, em 

que o corpo está, efetivamente, em um intervalo, uma hesitação (VASCONCELLOS, 1997, p. 

40).

 Já entrando em termos peircianos, Sales vai argumentar que:

O aparecimento do intervalo é que vai acarretar a formação de uma primeiri-
dade, passo inicial para a vida; numa instância ulterior, o surgimento de cada 
passo evolutivo nada mais é do que intervalo entre ação e reação. (…) Nas 
faces do intervalo, em suas fronteiras, as pontas do sistema sensório-motor: 
percepção e ação. (…) Há que perceber para que se possa agir. Em outras 
palavras, a partir de uma percepção, uma ação: é o tema do movimento, do 
sistema sensório-motor. Numa ponta do hiato, a percepção, na outra a ação, 
e, pelo meio, incerto e difuso, tentando organizar respostas, o sujeito. (SALES, 
2004, p.10).

 Portanto, a percepção nasce de um intervalo entre ação e reação e, nas pontas deste, 

estão a percepção e a ação. Perceber, movimentar e agir estão ligados à ideia de sobrevivência, 

de manutenção do corpo. Em termos de Pierce, caminhamos do fluxo como zeroidade, 

passamos ao sujeito como primeiridade, à ação como secundidade e, após esse percurso ser 

refeito com resultados semelhantes, entramos na ordem da lei, da abstração, como terceiridade. 

Fenomenologicamente é dessa forma que Deleuze, em um primeiro instante, relaciona 

Bergson com Pierce. Assim nascem as chamadas imagens-movimento, do zero ao dois, de uma 

extremidade à outra do intervalo: imagem-percepção, imagem-afecção, imagem-ação. Todas elas 

são relacionadas à ação, aos vínculos sensório-motores, agindo de maneira independente e 

associadas ao todo da narrativa cinematográfica. Deleuze ainda sugere, de maneira geral, planos 

análogos à cada uma delas. Esse tipo de imagem será associada ao cinema clássico, em que a 

ação dos personagens e os vínculos que se estabelecem entre essas ações são principais, além 

de prefigurar uma montagem que privilegia esse tipo de pensamento. Deleuze resume:

A imagem-movimento tem duas faces, uma em relação a objetos cuja posição 
relativa ela faz variar, a outra em relação a um todo cuja mudança absoluta ela 
exprime. As posições estão no espaço, mas o todo que muda está no tempo. 
Se assimilarmos a imagem-movimento ao plano, voltada para os objetos, e 
de montagem à outra face, voltada para o todo. Daí, uma primeira tese: é a 
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própria montagem que constitui o todo, e nos dá assim a imagem do tem-
po. Ela é, portanto, o ato principal do cinema. O tempo é necessariamente 
uma representação indireta, porque resulta da montagem que liga uma im-
agem-movimento a outra. (DELEUZE, 2005, p.48)

Em termos de percepção, há um outro elemento principal: a memória. Bergson de-

compõe a representação “(…)em duas direções divergentes: matéria e memória; percepção 

e lembrança; objetividade e subjetividade.” (VASCONCELLOS, 1997, p.27). Não há represen-

tação sem memória, estabelecendo-se através da lembrança pura, que é virtual, e a imagem-

-lembrança, que é aquela que atualiza a lembrança pura. Nesse sentido, na percepção diante de 

uma imagem qualquer, a memória infiltra-se, tornando desse complexo uma conjunção entre 

passado e presente, indo deste à aquele, em coexistência, fazendo do tempo um fluxo.

Esse processo ocorre em todo e qualquer processo de percepção, sendo que ele é ape-

nas acidental na imagem-movimento, visto que ela se dedica à ação do aparelho sensório-mo-

tor, ao útil. É na imagem-tempo que a memória vai trabalhar de forma mais incisiva. Deleuze 

vai dizer que, desse movimento ordenado da imagem-movimento pode surgir um movimento 

aberrante, que vai corroer de dentro essa própria imagem, subordinando, dessa vez, o movi-

mento ao tempo:

O que chamamos de normalidade é a existência de centros: centros de 
revolução do próprio movimento, de equilíbrio de forças, de gravidade de 
móveis, e de observação para um espectador capaz de conhecer ou perceber 
o móvel, e de determinar o movimento. (…) Ora, o movimento aberrante 
põe em questão o estatuto do tempo como representação indireta ou núme-
ro do movimento, pois escapa às relações de número. Mas, longe de o próprio 
tempo ficar abalado, ele encontra nisso a ocasião de surgir diretamente, e 
de livrar-se da subordinação ao movimento, de reverter essa subordinação. 
Inversamente, portanto, uma apresentação direta do tempo não implica a 
parada do movimento, mas, antes, a promoção do movimento aberrante. 
(DELEUZE, 2005, p.50)

 Essa imagem vai começar a ruir com o que Deleuze chamou de situações óticas e 

sonoras puras, em que o tempo vai aparecer diretamente, surgindo como anterioridade ao 

movimento ou a qualquer função motora. Se antes o tempo era subordinado ao movimento, 

ao útil, à sobrevivência, ao esquema sensório-motor, agora ele é independente. Nesse sentido 

Bergson surge como o teórico das virtualidades e promove uma virada no pensamento: do 

centro à ausência de centros, dos padrões, da Ideia, aos simulacros. É no virtual que há potência, 

e toda a filosofia de Deleuze parte dessa ideia tão cara: imanência pura e radical.

 A partir disso, Deleuze e Bergson fazem duas distinções importantíssimas: há o 

reconhecimento automático, habitual, em que a percepção se prolonga em ações, movimentos, 

habituais e há o reconhecimento atento, que já não se prolonga em movimento. Desse último, 

o autor afirma:
Aí desisto de prolongar minha percepção, não posso prolonga-la. Meus movi-
mentos, mais sutis e de outra natureza, retornam ao objeto, voltam ao objeto 
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para enfatizar certos contornos seus e extrair “alguns traços característicos”. 
E recomeçamos, a fim de destacar outros traços e contornos, porém, a cada 
vez devemos começar do zero. Em vez de uma soma de objetos distintos num 
mesmo plano, agora o objeto permanece o mesmo, mas passa por diferentes 
planos. (DELEUZE, 2005, p. 59)

 
O autor insiste na distinção entre ambos os reconhecimentos e ainda argumenta que 

no primeiro geramos uma imagem sensório-motora, enquanto no segundo, através das ima-

gens ótica e sonoras puras, fazemos uma descrição. Essa imagem ótica e sonora pura, nas pa-

lavra do autor, “(…) elevam a coisa a uma singularidade essencial, e descrevem o inesgotável, 

remetendo sem fim a outras descrições.” (DELEUZE, 2005, p.61) e entra em relação direta 

com as lembranças, na figura da imagem-lembrança. Contrária à percepção que se prolonga 

em ação, a imagem-tempo engendra uma descrição que atualiza as virtualidades e reflete-se 

nos objetos, em circuitos sucessivos. O atual e o virtual se perseguem, entram em relação em 

circuitos cada vez mais vastos: 

A tal ou qual aspecto da coisa corresponde uma zona de lembranças, de son-
hos ou de pensamentos: a cada vez é um plano ou um circuito, de modo que 
a coisa passa por uma infinidade de planos e circuitos que correspondem a 
suas próprias “camadas” ou aspectos. (DELEUZE, 2005, p.61)

  

Essa busca entre o real e virtual acaba por apagar e recriar constantemente o objeto, em 

descrições sucessivas. Deleuze afirma ainda, acerca da subjetividade fundada a partir desse 

novo tipo de imagem:
A subjetividade ganha então um novo sentido, que já não é mais motor ou 
material, mas temporal e espiritual: o que “se acrescenta” à matéria, e não 
mais o que a distende; a imagem-lembrança, e não mais a imagem-movimento. 
(DELEUZE, 2005, p. 63)

Conclusão

Charles e Crystal formam, em suas próprias superfícies, formas que dissociam um cor-

po de experiência e são, em si e em conjunto com a obra, capazes de suscitar devires, dissensos, 

justamente por encerrarem em si um modo de ser que propicia esse estado. Ao formarem um 

nó elas são capazes de desviar o percurso da obra sem, no entanto, serem apenas continuações 

da narrativa ou elementos metafóricos ou simbólicos desta.

A potência dessas imagens está, justamente, no fato delas dissociarem as convenções 

e hierarquias, questionarem o espectador acerca daquilo que vê. Charles e Crystal são per-

sonagens que não nos permitem aproximações fáceis nem didáticas: antes, desafiam qualquer 

noção identitária que os coloque em categorias pré-concebidas. O outsider é mais que a noção 

comporta e essas fotos, do modo com que foram feitas e pensadas, permitem que o especta-

dor teça caminhos de leitura e interpretação, permitindo assim que a própria ambiguidade do 

real deixe seu traço na imagem.
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Em Bergson e em Deleuze vislumbramos uma filosofia da imagem, ou melhor dizen-

do, uma filosofia a partir da imagem, que nos permite desenhar um percurso que desloque 

o espectador em direção a um reconhecimento atento. A imagem sai do plano puramente 

mimético e ético para um que a revela e a sublinha plena de coisas a se pensar, tomando aqui de 

empréstimo a expressão de Rancière. Identificamos esse modo a um modelo de fazer imagem, 

reconhecido como deadpan na obra de Alec Soth. Não temos a intenção de tomar essa estéti-

ca fotográfica como modelo de uma arte emancipadora ou que flerta com o reconhecimento 

atento. Antes, analisamos essa estética dentro da obra de Soth, reconhecendo que ela carrega 

esse germe de deslocamento do pensamento e percepção no espectador.

Por fim, Charles e Crystal nos apontam para um modo de fazer e pensar a imagem que 

busca fugir dos modelos e códigos apreendidos, e nos convidam a novos caminhos, afim de 

escaparmos da miséria de repetir velhas fórmulas.

Como bem lembra Tarkovski: “A imagem não é certo significado expressado pelo dire-

tor, mas um mundo inteiro refletido como que numa gota d’água” (TARKOVSKI, 2002, p.130).
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RESUMO
O livro pop-up (livro móvel) permeia e cativa o universo infanto-juvenil e adulto com suas peculiar-
idades e multiformas com o uso dos mecanismos da engenharia do papel que, se tornam cada vez 
mais arrojados no intuito de atrair o olhar do leitor. Trata-se de um livro com multiplos potenciais 
exploratório que estimula a imaginação e aprendizado sensorial/cinestésico. Pensando nisso, neste tra-
balho propõe-se a discussão do pensamento do design e do hibridismo de linguagens que contém os 
livros pop-up abordando também as relações de coerência e coesão entre texto, ilustrações e as escul-
turas do papel dispostas nesta categoria de livro ilustrado. 

PALAVRAS-CHAVE
Livro pop-up; design editorial; hibridismo; linguagens; intersemiose.

Introdução

Este artigo integra parte de uma pesquisa cujo tema é o hibridismo de linguagens 

nos livros móveis contemporâneos. O livro pop-up foi escolhido como objeto de estudo pela 

relevância no mercado editorial atual, pelo design e detalhamento dos recursos técnicos e 

de criação empregados pelo designer/ilustrador, autor e engenheiro do papel. A unificação 

destes recursos e suportes fazem com que esta categoria de livro ilustrado seja um objeto que 

apresenta os elementos fundamentais para a aplicação da análise intersemiótica das funções de 

linguagem híbrida proposta neste artigo.

O livro ilustrado, ramificações e subjetividade da cor no design 

“No Brasil, “livro ilustrado”, “livro-imagem”, “livro infantil contemporâneo” ou mesmo 

“picturebook” são utilizados sem muito critério, confundindo-se, de modo geral, com o “livro 

com ilustrado” ou o “livro para criança”.” (LINDEN, 2011, p. 23). Percebemos que, mesmo 

existindo uma divisão dentro do grupo de “livro ilustrado”, como os próprios nomes sugerem, 

muitas vezes, esses tipos de livros que contém imagens se confundem no momento de sua 

classificação. Não nos referimos aqui à classificação de gêneros, uma vez que o livro ilustrado 

pode abarcar variados gêneros existentes na literatura, desde conto de fadas até uma ficção, 

por exemplo. Aqui nos referimos à identificação nominativa de algumas dessas categorias 

1 Professora Dra. do PPG em Design da PUC-Rio. E-mail: nojima@puc-rio.br
2 Mestranda do PPG em Design da PUC-Rio. E-mail: veonicasoares7@hotmail.com
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que permeiam o grupo “livro ilustrado”. Conforme Linden (2011), algumas das categorias 

encontradas dentro do livro ilustrado empregadas atualmente são: 

Livros com ilustração: Obras que apresentam um texto acompanha-
do de ilustração. O texto é espacialmente predominante e autônomo 
do ponto de vista do sentido. O leitor penetra na história por meio do 
texto, o qual sustenta a narrativa.
Livros ilustrados: Obras em que a imagem é espacilamente propon-
derante em relação ao texto, que aliás pode estar ausente [é então 
chamado, no Brasil, de livro-imagem]. A narrativa se faz de maneira 
articulada entre texto e imagens.
Histórias em quadrinhos (HQ): Forma de expressão caracterizada 
não pela presença de quadrinhos e balões, e sim pela articulação de 
“imagens solitárias”. A organização da página corresponde – majoritari-
amente – a uma disposição compartimentada, isto é, os quadrinhos que 
se encontram justapostos em vários níveis.
Livro pop-up: Tipo de livro que no espaço da página dupla acomoda 
sistemas de esconderijos, abas, encaixes etc., permitindo mobilidade 
dos elementos, ou mesmo um desdobramento em três dimensões.
Livro-brinquedo: Objetos híbridos, situados frequentemente entre o 
livro e o brinquedo, que apresentam elementos associados ao livro, ou 
livros que contém elementos em três dimensões (pelúcia, pano, figuras 
de plástico etc)
Livros interativos: Apresentam-se como suporte de atividades diver-
sas: pintura, construções, recortes, colagens... Podem abrigar materiais 
– além do papel – necessários para uma atividade manual (tintas, teci-
dos, miçangas, adesivos etc). (2011, p. 24-25)
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Figura 1: Vinte mil léguas submarinas, de Júlio Verne; adaptação em quadrinhos na versão pop-up por Sam Ita (2010). 

Percebemos que o livro ilustrado é formado por dois elementos básicos, imagem e 

texto. Em geral, são “obras em que a imagem é espacialmente preponderante em relação 

ao texto [...]” (2011, p. 11). Uma das variadas subjetividades que permeiam o livro ilustrado 

– neste caso o livro pop-up – e que consideramos ser relevante para o desenvolvimento 

deste trabalho, diz respeito ao elemento cor. Por isso, discorreremos um pouco a respeito de 

colorização no design do livro, enquanto meio de expressão e linguagem, dentro da contação 

de histórias. Embora alguns livros ilustrados dispostos no mercado não apresentem ilustrações 

coloridas, a predominância dessas obras contém figuras policromática. A cor é o elemento 

que, demasiada vezes, é o componente que afigura o tom, a atmosfera imagética da narrativa 

ilustrada. Portanto, definir a cor não constitui tarefa fácil, pois ela está diretamente ligada à 

percepção individual de cada ser. Segundo Biazetto, sabe-se que a percepção da cor abarca 

aspectos psicológicos, fisiológicos e culturais e que diferentes fatores podem contribuir na 

preferência por determinadas cores, tal como os meios culturais e sociais que o indivíduo possa 

estar inserido. Além disso, estudos já demonstraram esses diferentes modos de percepção. Por 

exemplo, quando constata-se que os jovens observam melhor as cores mais vibrantes, por tais 

cores provocarem reflexos mais rápidos no cérebro de pessoas mais jovens, enquanto que 

os idosos percebem melhor as cores de tons frios, por acarretarem sensações de distância e 

saudosismo. Em concordância com Biazetto, 

o mais importante para o ilustrador que deseja garantir a expressividade de 
suas imagens, não seja tanto considerar a capacidade individual de cada cor 
para evocar este ou aquele efeito psíquico – como, por exemplo, “o vermelho 
é estimulante, o azul, repousante etc.” – , mas sim, aprender a jogar com as 
relações das cores entre si. (2008, p. 79)

Saber a maneira como o ser humano reage a cor é essencial para um criador visual, 

como o ilustrador/designer. Essas reações estão ligadas ao inconsciente e consciente de cada 

um, por isso conhecê-las – a (provável) reação que corresponderá a cada cor – facilita a 
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utilização mais adequada das cores no momento da construção de uma narrativa visual, a fim 

de compor uma ilustração cromaticamente harmônica. Para Arnheim (2005, p. 323), “toda a 

aparência visual deve sua existência à claridade e cor”, pois, o ato de determinar a configuração 

dos objetos está diretamente ligado a capacidade dos olhos de identificar as distintas áreas 

de cores e claridades. Ainda de acordo com Arnheim, o mesmo acontece com as linhas de 

definição apresentadas nos desenhos, uma vez que essas linhas se tornam perceptíveis quando 

a tinta se diferencia do papel em razão da cor. Sabe-se que as cores reagem de inumeras formas 

de acordo com a intensidade da luz e as características do suporte nas quais estão inseridas. 

Um conhecimento bastante utilizado pelos designers/ilustradores é a apropriação do contraste 

simultâneo em suas criações. O contraste simultâneo, segundo Collaro, deve ser usado com 

pesos variados, visto que, “quando duas cores complementares são usadas como o mesmo 

peso, o impacto no cérebro pode ser forte demais e causar mal-estar depois de certo tempo 

de exposição” (2007, p. 25). Isso acontece pois o cérebro humano, através da visão, tende a 

procurar as cores complementares a fim de integralizar a informação recebida. Devido a esse 

fator peculiar do cérebro humano que acontece sem a interferência de raciocínio lógico, ou 

seja, independe de vontade prévia, o uso das cores complementares se faz presente na maioria 

das imagens narrativas, mas especialmente nas quais uma mensagem específica pretende ser 

comunicada de forma quase instantânea como acontece, por exemplo, nos  cartazes e capas 

de livros. Esse recurso é explorado no intuito de chamar a atenção e, geralmente, cumpre seu 

propósito nesses casos específicos, porém, as cores complementares também são há muito 

usadas na parte interior dos livros, especialmente os ilustrados, pois esses, em geral, trazem 

grande quantidade de imagens. Nas ilustrações, desse tipo de livro, o uso das cores acontece 

num grau um pouco diferenciado de como é usada nos cartazes. As cores na ilustração são 

exploradas de formas mais sutis, tendo em vista não cansar o olhar do leitor e por se entender 

que esse tipo de imagem quando adequadamente feita, não esgotará o diálogo com o leitor no 

primeiro momento de leitura, mas o convidará a revê-la, retomar as páginas para avistar algum 

novo detalhe. Para Lee (2012, p. 146), ““o modo de expressão” não significa simplesmente as 

palavras ou figuras. Significa todos os métodos que podem efetivamente transmitir a mensagem 

ao leitor”, ou seja, a maneira de combinar os elementos palavra e imagem, estilo, cor, formato 

das páginas do livro e tudo que envolva o projeto de criação de uma imagem para o livro 

ilustrado. Para ela, o designer, na intenção de narrar uma história de um modo interessante 

procura escolher as vantagens e efeitos que este tipo de suporte pode oferecer a ele, ilustrador. 

Para Terra, 
técnica, traço ou estilo não são tão expressivos quanto a capacidade de lin-
guagem que uma imagem deve ter. Comunicar, independentemente de estar 
acompanhada de texto ou não, dialogar e instigar o olhar são basicamente 
a expressão do cumprimento do trabalho de uma artista. Este sintetiza seu 
“diálogo” (ou o “diálogo” determinado por um texto), rapidamente captado 
pelo olhar do seu leitor. Isso é funcional. Isso é qualidade. (2008, p. 167)

 

Para a escolha pertinente das possíveis cores a serem utilizadas, o designer precisa levar 
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em conta os aspectos objetivos e subjetivos da narrativa. Por exemplo, os aspectos objetivos 

envolvem: o clima e o tempo (frio ou quente, noite ou dia) em que a história acontece. Os 

aspectos subjetivos nos dizem, por exemplo: se há tensão ou tranquilidade na história e nos 

personagens, se o texto é bem humorado ou não, qual é o ritmo dado à narrativa e muitas 

outras particularidades. Ao fazer uma leitura atenta o ilustrador, em geral, encontra as cores 

que irá utilizar permeando o próprio texto escrito. Alguns esquemas estratégicos, em relação 

ao uso da cor, auxiliam o designer de livro ilustrado no momento da composição cromática 

das imagens.

Hibridismo de linguagem no livro pop-up (livro móvel)

Previamente ao falarmos do livro pop-up, consideramos importante conceder uma 

breve introdução a respeito da engenharia do papel e dos livros móveis, no intuito de nortear  

a leitura deste trabalho. 

A engenharia do papel refere-se ao conjunto de técnicas que se utilizam de características 

mecânicas para criar produtos móveis que podem ou não ser tridimensionais. A engenharia 

do papel tem como intenção primordial gerar o movimento em seus produtos e, para isso, faz 

uso de conceitos mecânicos em suas estruturas. Entendemos esses conceitos como máquinas 

simples de acionamento manual. Desta forma, os livros que se apropriam, em algum nível, 

da engenharia do papel em seu design são denominados “livros móveis”. Os livros móveis 

recebem esse nome, pois o termo estabelece ligação ao movimento gerado no objeto quando 

este é manuseado. Os livros pop-up herdam o nome de livros móveis, mas não são os únicos, 

visto que qualquer livro que se utiliza de algum mecanismo da engenharia do papel como 

alavancas, linguetas ou volantes, por exemplo, se enquadram nesta nomenclatura por ocasionar 

o “acionamento manual” no produto (livro). Os livros móveis surgiram por volta dos anos 1300 

com livros que discorriam sobre astronomia e conjunções matemáticas e sua intenção inicial 

era a de facilitar a compreensão dos assuntos tratados nos mesmos. Esses livros possibilitavam 

e possibilitam ainda hoje ao leitor, por meio da engenharia do papel, jogos, intervenções e 

interações destacadas, facilitando a interpretação e reflexão sobre o significado do livro em 

um todo. Pois, 

Para que estes livros ganhem vida, é necessária a interação do leitor, seja pelo 
abrir e fechar das páginas, através do folhear do livro, seja pelo movimento de 
abas, ou pela obrigatoriedade de uma leitura não linear. Desta forma, o leitor 
torna-se um utilizador do livro, interagindo com ele de forma consciente, 
recriando a história à medida que a vai explorando e lendo. (LEMOS, 2016, 
p. 17)

Entretanto, foram necessários aproximadamente 600 anos até que o livro móvel fosse 

destinado e se enquadrasse nas prateleiras de literatura infantojuvenil, – mais próximo de 

como conhecemos hoje – através de um anuário chamado Daily Express Children´s. Contudo, 
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nesta época, as imagens ainda eram chamadas de ilustrações móveis. Segundo Montanaro (s.d.), 

em 1929 deu-se início a uma série de livros móveis (pop-up) produzidos pelo editor S. Louis 

Giraud que foram denominados “living models”. Ainda segundo Montanaro, eram autênticos 

livros pop-up, mesmo o termo ainda não tendo sido utilizado. Foi só em 1930 que o vocábulo, 

hoje comumente usado, surgiu através do escritor Harold Lentz. A seguir, dissertaremos a 

respeito da linguagem híbrida disposta no livro pop-up. Linguagem, 

Pode significar a faculdade que o homem tem de comunicar-se intencional-
mente, por meio de signos (verbais) articulados, ou seja, por meio de uma 
língua, ou qualquer manifestação exterior, realizada por signos (incluindo os 
não verbais [...]) que constituem a base de toda comunicação. (BRAIDA E 
NOJIMA, 2014, p. 31)

De acordo com Santaella (1996, p.314), “onde houver algum tipo de ordem, codificação, 

transmissão de informação, processo de comunicação, aí haverá linguagem.”. (apud. BRAIDA E 

NOJIMA, 2014, p.36 ). Portanto, entendemos que, em um sentido amplo de linguagem, onde 

houver algum meio de troca de informações ou de comunicação, por meio de signos (algo 

que está no lugar de outra coisa – segundo a visão semiótica de Peirce). A priori, identificamos 

três meios de linguagens distintas no livro pop-up o texto escrito, a ilustração, a escultura de 

papel. Entendemos que todos esses elementos dispostos no livro pop-up são textos e são 

linguagens, pois todos componentes são/serão lidos pelo leitor em determinado momento 

do abrir e passar as páginas do livro. Portanto, as singularidades encontradas no código visual 

e no código verbal e da engenharia do papel (esculturas) não impedem que essas linguagens 

e textos compartilhem semelhanças e, até mesmo, que ocorra determinada convergência de 

funções desempenhadas pela imagem, pelo texto e pela engenharia do papel. Segundo Linden 

(2011), as funções do texto se intitulam e estão categorizadas como: função de limitação, 

quando “um texto que acompanha uma sequência de imagens pode se organizar tanto num 

bloco separado como em diferentes seções ligadas às imagens”, ou seja, o texto e a imagem 

podem se alinhar para isolar tempos determinados de ações e acontecimentos, cumprindo 

assim uma função de delimitação; função de ordenação, “no caso de uma imagem que mostre 

diferentes cenas ocorrendo sucessivamente, a contribuição do texto revela-se determinante 

para a compreensão da ordem em que se desenrolam os fatos” (2011, p. 110); função de 

regência, onde o texto pode, de modo explícito ou não, dar indicações precisas  relativas ao 

decorrer do tempo ficcional, preenchendo possíveis lacunas que a imagem permite existir 

nessa área; e função de ligação, imagens narrativas que comportam quebras em sua conexão, 

“em particular no caso do livro ilustrado, em que o grau de solidariedade entre as imagens 

revela ser mais ou  menos importante.” (2011, p. 111). 

Algumas das funções de linguagem encontradas e utilizadas para analisar as partes do 

design do livro pop-up são explicitadas por Camargo (1998, p. 42-58), e também pesquisadas neste 

trabalho, são: Função figurativa ou representativa, quando copia a aparência do ser ao qual faz 

referência; função descritiva, quando para descrever a aparência do ser representado discorre 
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sobre detalhes particulares do mesmo; função narrativa, quando situa o ser representado seja 

por meio de transformações pela quais o personagem passa ou por ações que realiza, sugerindo 

ou evidenciando uma história, ação ou desenvolvimento de uma ação; função simbólica, quando 

aponta para um significado justaposto ao seu respectivo referente; função expressiva, quando 

demonstra sentimentos e valores do ser personagem representado ou do próprio criador 

da imagem; função estética, quando enfatiza a configuração visual, destacando a mensagem 

visual; função lúdica, quando ressalta o jogo ou brincadeira, com relação ao assunto ou forma 

da mensagem, ao destinatário ou até mesmo ao emissor; função conativa, quando voltada 

ao destinatário, na tentativa de influenciar seu comportamento, através de procedimentos 

ou elementos específicos; função metalinguística, quando o código visual é diretamente 

correlacionado ou mesmo é o referente da figura; função fática, na qual é orientada ao suporte 

da imagem destacando seu papel no discurso visual; função pontuativa, quando orientada ao 

texto, ou inserida no mesmo, indicando o início, as partes e o fim da narrativa, podendo inserir 

pausas e destacar elementos. 

Nas figuras abaixo podemos identificar o hibridismo do livro pop-up desde sua 

categorização enquanto livro ilustrado e, posteriormente, as funções de linguagem apresentadas 

na figura 3. Observando a categorização exposta anteriormente neste trabalho, o livro em 

questão, integra as categorias de livro ilustrado, pois possui texto e imagens; história em 

quadrinhos, caracterizada pela disposição de balões e quadrinhos; livro pop-up, por apresentar 

esculturas de papel tridimensionais e outros elementos dispostos nos livros ilustrados como 

volantes, por exemplo; livro interativo, considerando que algumas páginas do livro demandam o 

acionamento manual para a leitura da história e visualização de figuras e esculturas, ocasionando 

assim a interação do leitor com o objeto.  

Figura 2: Vinte mil léguas submarinas, de Júlio Verne; adaptação em quadrinhos na versão pop-up por Sam Ita (2010). 
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Figura 3:  Vinte mil léguas submarinas, de Júlio Verne; adaptação em quadrinhos na versão pop-up por Sam Ita (2010). 

Na figura 3, por exemplo, a priori, identificamos as seguintes funções de linguagem: 

função figurativa ou representativa, representação do acontecimento e dos objetos descritos 

no texto; função expressiva, revelando os sentimentos dos personagens representados; função 

narrativa, situando os personagens, revelando a ação ocorrida; e a função estética, pois enfatiza 

o acontecimento narrado no texto através da mensagem visual e escultórica. 

Observando as funções da imagem que incluem, no caso deste livro, as ilustrações, os 

textos e as esculturas de papel percebemos que muito mais do que simplesmente harmonizar 

ou conduzir a narrativa de maneira coerente das relações entre textos, imagens, suporte, etc, 

encontrados no design de “Vinte mil léguas submarinas” e o hibridismo de linguagens, ou desses 

textos – pois todos os elementos contidos no livro estão sendo lidos e interpretados pelo 

leitor em algum nível – podem, como dito por Camargo (1998, p. 59), “representar, descrever, 

narrar, simbolizar, expressar, brincar, persuadir, normatizar, pontuar, além de enfatizar sua 

própria configuração, chamar a atenção para o suporte ou para o código visual”. Todas essas 

funções reafirmam o que acontece no código verbal, expressando que as distintas funções 

não promovem o domínio de determinada função sobre as outras, pois cada uma subsiste 

com diferentes graus de importância para a narrativa dentro de um conjunto maior que 

compreendemos ser o próprio livro-objeto. Ou seja, todas as funções e linguagens distintas 

encontradas neste mesmo objeto, estabelece que cada função e linguagem desempenha e 

agrega um papel de importância para a condução narrativa, de modo concomitante, e esses 

elementos transformam o pop-up em um livro híbrido em sua totalidade.

Considerações finais

No momento atual o mercado editorial enxerga cada vez mais a necessidade de tentar 

superar as expectativas do leitor contemporâneo que, por sua vez, progressivamente busca 

interações distintas que lhe causem algum nível de impacto cinestésico. Essas coisas nada 

mais são do que fruto de um fenômeno coletivo que reverbera a demanda da sociedade 
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moderna que visa a comunicação, enviando e recebendo infomações instantâneas, um advento 

do século XXI. Uma sociedade midiatica, multicultural e, às vezes, efêmera e que cada vez 

mais torna-se dificil de surpreender. Os livros, de modo geral, tem o encargo de transportar o 

leitor para realidades dististas a dele, e os livros pop-up possuem elementos que ultrapassam 

o convencional. Na intenção de construir uma interação do livro com o leitor, este tipo 

de objeto acrescenta incentivos que acarretam novo grau de importância para o produto 

enriquecendo a experiência do leitor, a saber, as ilustrações e as esculturas de papel, além do 

próprio texto escrito. Tendo em vista que a hibridização de linguagens contidas no livro pop-up 

e “as especificidades dos códigos visual e verbal não impedem que eles compartilhem certos 

traços, como sugere a convergência de funções desempenhadas pela imagem e pelo texto” 

(CAMARGO, 1998, p. 60). Ao contrário a mistura dos elementos propiciam ao leitor uma 

experiência diferenciada pois estímula habilidades cognitivas, linguisticas e de interpretação 

fazendo uso da linguagem textual, gráfica e tátil concomitantemente. 
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Bibliofilia e os mundos literários: a influência das novas tecnologias na 

reputação de duas editoras no mercado brasileiro
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RESUMO
O presente trabalho pretende lançar sobre o mercado editorial brasileiro um olhar sob a luz dos 
escritos de Howard Becker sobre os mundos da arte, especialmente no que diz respeito à criação e 
manutenção da reputação, de modo a tentar compreender de que forma surge e se mantém a reputação 
de editoras. A partir desses conceitos, tentarei compreender de que modo o mercado editorial é 
constituído, assim como os mundos da arte de Becker, a partir de um processo coletivo de produção 
e consumo, e como estes agem de modo a estimular, nutrir e, por vezes, destruir a reputação das 
editoras. O estudo será feito a partir da comparação entre duas editoras brasileiras: a Companhia das 
Letras será tomada como um exemplo de como o processo se constituía antes do estabelecimento e 
ampliação do acesso à internet; enquanto isso, a Darkside Books será referência para entender como 
esse processo da reputação dentro do mercado foi alterado pelas novas tecnologias de comunicação 
e novas plataformas de exposição de conteúdo, como blogs, Instagrams literários e canais de Youtube.

PALAVRAS-CHAVE
Mercado editorial; design gráfico; design editorial; Companhia das Letras; Darkside Books.

Introdução

 Em seu livro Mundos da arte Howard Becker analisa a fundo a construção coletiva dos 

processos que produzem uma obra de arte, explorando a rede cooperativa de fornecedores, 

artistas, compradores, críticos e consumidores. Para o autor, a noção de um único mundo da 

arte é problemática, já que, em sua visão, não há mais um “centro” no mundo da arte, e sim 

uma pluralidade de multiplicidades independentes sempre em trânsito. Um dos aspectos que 

Becker aborda e que é de suma importância para entender como funcionam esses mundos da 

arte é a ideia de reputação.

 Ao demonstrar que os mundos da arte são fruto de uma construção processual, 

Becker desmistifica a ideia de talento individual como causa única do sucesso e construção da 

reputação do artista, enfatizando que isso é resultado mais de um aspecto coletivo dos mundos 

da arte – ou seja, estes possuem diversas nuances que afetam na construção, manutenção e 

ascensão da reputação. É relevante notar que o autor demonstra interesse em abordar a 

arte de forma tradicionalmente sociológica, ou seja, “olhando para a organização social das 

pessoas que trabalham com arte e do público que responde a ela” (p. 352). Tendo em mente 
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essa perspectiva e levando em consideração a afirmação de Becker de que suas conjecturas 

acerca dos mundos da arte podem se aplicar a qualquer tipo de mundo social (p. 369), já que 

as formas que utilizamos para falar de arte são basicamente as formas que utilizamos para 

falar da sociedade, gostaria de propor a aplicação da ideia de reputação no mercado editorial, 

mais especificamente no contexto brasileiro.

 O mundo literário pode ser considerado um dos muitos mundos da arte e pode, ele 

mesmo, ser considerado múltiplo. Assim, a forma como é construído o nome (e, portanto, a 

reputação) de um autor não difere muito da forma como acontece com o artista visual: existem 

processos, que envolvem diversos atores específicos do campo, que levam à consagração e 

valorização do indivíduo e/ou de sua obra. Um dos agentes que faz parte dessa construção 

de forma direta é a editora. Esta, por ser um conjunto de indivíduos que criam o objeto final 

que irá auxiliar o texto a atingir seu público, também passa por um processo de construção 

da sua própria reputação, que pode vir a atingir a do autor que publica e, consequentemente, 

de seu texto.

 Assim, pretendo aqui tentar compreender por quais etapas de validação e valoração 

passa a construção da reputação das editoras, tendo em mente duas editoras em atividade 

no mercado editorial brasileiro hoje, a saber: a Companhia das Letras, maior grupo editorial 

do país hoje e em atividade desde 1986, e a Darkside Books, editora criada em 2012 que vem 

apresentando, em apenas cinco anos de atuação no mercado, crescimento admirável. Pretendo 

também tentar compreender qual o papel da nova crítica literária de grande abrangência, ou 

seja, os leitores que expõem suas leituras nas novas mídias, como blogs, instagrams e canais 

literários.

Entendendo a reputação como processo

Como apontado por Becker, os mundos da arte rotineiramente fazem e desfazem as 

reputações de obras, artistas, mídias e gêneros. Eles distinguem de uma massa de obras mais 

ou menos similares feitos por pessoas mais ou menos intercambiáveis alguns trabalhos e 

alguns artistas de maior valor, recompensando-os com estima e, às vezes, de forma material. 

As reputações são utilizadas para organizar outras atividades, de modo que aqueles com 

reputações mais valoradas sejam tratados diferentemente dos outros. Se entendemos o 

mercado editorial como um dos mundos da arte, é possível enxergar nessa descrição geral 

traços que remetem a ele.

Dentre os muitos escritores existentes, apenas uma pequena parcela consegue ter seu 

trabalho publicado de forma a ser reconhecido e valorizado. A responsabilidade de pescar nesse 

mundo de escritores aqueles que oferecem textos promissores é relegada, principalmente, 

à editora, na figura do editor, que lê originais e faz a seleção do que será ou não publicado. 

A reputação em torno dessa obra (e, talvez, em torno desse autor) será resultado de uma 

conjunção de fatores que acontecerão a partir do momento em que ela for selecionada para 
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ser publicada por uma editora: além da qualidade inicial do texto, é levado em conta também 

seu apelo comercial ou crítico, a relevância do autor e do tema. A reputação da obra é, assim, 

construída de acordo com certos fatores e não resultado somente de sua importância e 

qualidade. Para Becker, a criação de reputações só é possível porque existem culturas que 

valorizam o individual sobre o coletivo, embora a teoria que embase essa criação seja datada.

The theory goes like this: (1) Specially gifted people (2) create works of 
exceptional beatury and depth which (3) express profound human emotions 
and cultural values. (4) The work’s special qualities testify to its maker’s 
special gifts (...) (5) (...) all the works that person makes, but no others, 
should be included in the corpus on which reputation is based. (p.p. 352-353)

 

 Essa forma de encarar a produção artística, no entanto, não é universal e atemporal 

– pelo contrário, é histórica e culturalmente contingente. O artista enquanto indivíduo que 

recebe foco e valor surge no Renascimento, quando começou a ser feita a diferenciação 

entre o artista e o artesão, aproximando aquele da ideia de criador. A ideia por trás disso é 

de que o artista cria obras que são especialmente bonitas ou profundas, que se destacam da 

massa de trabalhos similares em que está inserida. Pessoas que possuem dons especiais, no 

entanto, têm a habilidade de manipular as convenções disponíveis, talvez até mesmo alterá-las 

ou criar novas, assim produzindo trabalhos extraordinários. Outros podem produzir obras 

competentes, mas não necessariamente importantes. A questão do que há de importante 

nessas obras não é consenso: “the ‘what’ that characterizes art works and especially great art 

works divides aestheticians, audiences, and other art world participants” (p. 355). Diversos 

aspectos podem ser usados para caracterizar uma grande obra de arte: algumas pessoas 

buscam na arte uma interpretação do mundo, uma explicação filosófica sobre o sentido da 

vida, enquanto outras espera que a arte exiba algum tipo de ordem interna superior, para 

lidar com problemas criados dentro de um meio em uma forma inovadora. Há também quem 

aprecie desses dois tipos de arte. Assim, o “quê” por trás da excelência artística varia de 

acordo com o tempo e o lugar para o qual lançamos nosso olhar. A esses critérios vão se 

juntar também o contexto de produção da obra dentro da carreira do artista, de modo que 

o processo de estabelecimento da cânone de um artista pode ser manipulado pelo próprio 

– apagando algumas obras que não lhe interessem e enfatizando outras. As cinco premissas 

estabelecidas por Becker, portanto, dão base para a criação, manutenção e eventual destruição 

de reputações.

 Como já foi dito, não são somente os artistas que têm reputações; há diferentes níveis 

de reputação. As obras em si podem possuir reputação que se sobreponha à de seu criador, 

muitas vezes não havendo registro para a posteridade de quem foi o criador, embora a obra 

sobreviva. Além do artista e da obra, escolas também têm uma reputação, que de certa forma 

vai derivar da reputação dos artistas que dela fazem parte. Gêneros também desenvolvem 

reputações a partir do consenso do nível de importância dos trabalhos que podem ser 

feitos dentro deles. E, por fim, as mídias também possuem reputação, ligada diretamente à 
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possibilidade de se fazer obras importantes e sérias nelas.

 Seja no nível que for, é importante entender que as reputações se desenvolvem através 

de um processo de construção de um consenso que muda de tempos em tempos. Mídias 

consideradas desimportantes se tornam nobres, grandes obras de um século são esquecidas 

diante de novas descobertas, gêneros perdem seu apelo e artistas considerados de segunda 

categoria ascendem ao mesmo tempo que astros deixam de ser idolatrados.

 Embora a teoria da reputação afirme que estas se baseiam em obras, as reputações, 

em seus diversos níveis, são fruto de atividades coletivas nos mundos da arte, que contribuem 

para e dependem da criação de reputações.

 Para que as reputações surjam e persistam, críticos estabelecem teorias e critérios 

através dos quais a arte será julgada como boa ou grande arte; os historiadores e estudiosos 

estabelecem o cânone de obras autênticas que podem ser atribuídas a um artista; os 

distribuidores estabelecem as condições de circulação das obras. Como as reputações, embora 

nasçam da atividade coletiva dos membros dos mundos da arte, elas dependem dos trabalhos 

dos artistas, de modo que tudo que contribui para a criação da obra afeta as reputações, seja 

direta ou indiretamente. Os artistas, portanto, criam um contexto de outras obras no qual 

cada obra em particular ganha sentido e significado.

 São muitas as pessoas que contribuem para a formação de uma obra, embora o 

processo da reputação ignore sistematicamente as contribuições externas. As reputações se 

desenvolvem de modo a superar as relações entre a obra criada pelo artista e obras similares 

criadas por outros. Por fim, quando a obra atinge o público, este reconhece o uso habilidoso 

dos meios convencionais e experiência emoções provocadas por essa habilidade, e então 

coloca a teoria da reputação em prática e aceitam o que se sugere acerca daquele trabalho. 

Todas essas pessoas envolvidas nos mundos da arte produzem circunstâncias às quais os 

artistas precisam responder criando suas obras, o que atinge, seja positiva ou negativamente, 

suas reputações. Os participantes do mundo da arte, portanto, ao criar essas circunstâncias, 

definem as possibilidades de criação de uma reputação. Assim, a cooperação que produz a 

obra produz, também, a reputação em si. 

 É importante observar a afirmação de Becker de que os mundos da arte variam em 

tamanho, podendo ser desde os pequenos e locais até os grandes, inclusivos e internacionais. 

As reputações dos diferentes atores dos mundos da arte, portanto, variam de acordo com 

em qual estão transitando no momento. Não há como se ter o mesmo tipo de reputação 

em todos eles, o que faz com que em alguns deles a teoria da reputação não funcione como 

funciona em outros. Um aspecto de alguns mundos da arte que influencia nisso é a questão 

da circulação: em muitos mundos da arte, o mecanismo de cultivo e distribuição não funciona 

de forma muito eficaz, de modo que há material demais, obras demais, pessoas demais para 

serem consideradas; ninguém consegue absorver tudo que é produzido nesses mundos, de 

modo que autores publicados em pequenas revistas dificilmente conseguem atingir um nível 

internacional de circulação. Assim, a proliferação de pequenos meios de publicação auxilia 
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na formação de mundos da arte locais, mas acaba por intervir na absorção desses pequenos 

artistas pelos mundos da arte mais abrangentes. 

Outra dificuldade que surge desses meios de distribuição ascendentes tem a ver com 

a língua. Embora os mundos da arte que abrangem filmes e artes visuais não apresentem 

essa dificuldade, já que utilizam linguagens que conseguem de certa forma ser consideradas 

internacionais, o mesmo não ocorre no caso dos mundos literários. O tamanho da comunidade 

linguística irá influenciar nisso, de modo que a importância internacional dada à língua irá ditar 

quais as chances de um escritor ter sua obra agraciada com reputação internacional. Isso quer 

dizer que as reputações, por resultarem das atividades coletivas dos participantes de mundos 

variáveis de tamanho, dependem das, mas não refletem automaticamente, qualidades dos 

trabalhos de arte. Dessa forma, a criação de reputações não é infalível quanto à percepção das 

qualidades das obras, sendo passível de errar e ignorar obras, artistas e atores promissores

Elementos que formam a reputação de uma editora 

Tendo em vista as observações de Becker sobre os mundos da arte, os mundos 

literários especificamente apresentam alguns atores interessante. Há, claro, o escritor, a quem 

a teoria da reputação reconhece como o gênio criador; há também a obra, o produto genial 

da criação daquele; mas há, também, aqueles que trabalham por trás dos dois anteriores, 

garantindo que eles sejam lidos, distribuídos, vendidos, comprados, apreciados e premiados. Os 

atores que exercem essas funções são muitos: editores, tradutores, revisores, diagramadores, 

preparadores, capistas, designers, publicitários, entre outros.

A editora centraliza algumas dessas funções, tendo em geral a maior parte desses 

profissionais em suas equipes. E, assim como elas trabalham para que a obra e o escritor 

tenham suas reputações criadas (ou mantidas), elas também se inserem nesse jogo, de modo 

que acabam elas próprias adquirindo (ou perdendo) reputações. 

Os atores envolvidos na reputação de uma editora não são muito diferentes daqueles 

que estão ligados às reputações das obras e escritores, embora haja uma diferente hierarquia 

e peso para cada um dependendo de que reputação estamos falando. A reputação de uma 

editora é construída, basicamente, por cinco elementos.

a) Backlist: trata-se da lista de obras antigas que compõem o catálogo de uma editora;

b) Frontlist: trata-se da lista de novas obras publicadas pela editora;

c) Composição textual: é o conjunto de elementos referentes à qualidade da preparação 

do texto, envolvendo revisão e tradução;

d) Composição gráfica: é o conjunto de elementos referentes à qualidade da preparação 

gráfica do texto, envolvendo diagramação, escolha tipográfica, papel de impressão, produção 

de capa, projeto gráfico;

e) Público: abarca tanto o público especializado (críticos) quanto o não-especializado 
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(leitores em geral).

A importância do backlist na reputação de uma editora está relacionada ao fato de que 

este está tradicionalmente ligado à produção de uma editora rentável e bem estabelecida. Um 

backlist sólido é constituído por obras e autores já com reputação estabelecida; são obras já 

conhecidas, elogiadas e com circulação no mínimo razoável. É a publicação dessas obras que 

mantém muitas editoras no mercado, ainda que estas não possuam novas obras de grande 

importância. O frontlist apresenta uma importância similar ao backlist, embora de outra 

perspectiva: ele vai alavancar as vendas da editora, mas é, quase sempre, uma aposta. Novas 

obras podem, mesmo que já reputadas no exterior, não circular da mesma forma no mundo 

literário nacional; cabe ao editor saber fazer as escolhas certas, que nem sempre acontecem.

A composição textual do livro também tem um impacto interessante na reputação 

de uma editora, embora em geral influencie mais na reputação desta dentro de mundos mais 

específicos, como o acadêmico ou de leitores especializados. A qualidade da revisão de uma 

obra, por exemplo, é bastante observada por pessoas que se atentam à língua e/ou trabalham 

na área. O mesmo ocorre no caso da tradução: publicações com traduções de má qualidade 

tendem a ser reconhecidas por leitores especializados e isso afeta a reputação da editora 

nesses meios.

A qualidade da composição gráfica traz uma questão interessante. Se, por um lado, 

por algum tempo isso foi um aspecto secundário na reputação da editora e na valorização do 

livro, a cada dia mais se torna um fator importante nesse processo. Os elementos que fazem 

parte da composição gráfica (diagramação, escolha tipográfica, papel de impressão, produção 

de capa, projeto gráfico) vão influenciar desde o momento da primeira interação do leitor 

com o livro (através da capa) até a experiência de leitura.

A influência do público (especializado ou não) vai variar também de acordo com o 

mundo literário de que estamos falando. É interessante observar que a dinâmica da crítica 

literária vem sendo alterada nos últimos anos e isso influencia tanto nesse fator como no 

anterior. Se por um lado há uma longa tradição de crítica literária especializada, em geral 

associada à academia, sempre houve também uma crítica mais abrangente e acessível para os 

leitores não especializados na figura de jornalistas ou mesmo escritores que produziam peças 

críticas para publicações de grande circulação. Estes foram, por muitas décadas, os críticos que 

contribuíam para a criação da reputação de obras, autores e, consequentemente, de editoras. 

Nos últimos 20 anos, no entanto, esse cenário sofreu uma alteração considerável, 

resultado de um processo de ampliação do acesso às novas mídias. Os primeiros atores nessa 

mudança foram os blogs. Por não precisarem passar por um crivo editorial, a avaliação feita 

pelos autores dos blogs não necessariamente precisava vir de uma pessoa com formação 

ou autorização para opinar sobre um livro ou autor. Assim, mais um grupo de críticos foi 

incorporado ao setor responsável pela legitimação e criação de reputação literária. Em um 

processo mais recente, iniciado em torno de 2005, surgiu um grupo ainda mais influente nesse 

meio. Fruto de uma geração mais ligada aos meios digitais, o booktube tem pouco mais de 
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10 anos de vida, mas já possui um impacto enorme. Trata-se de uma seção dedicada a canais 

literários no site Youtube, onde pessoas com ou sem formação especializada publicam vídeos 

relacionados a literatura. O impacto do booktube traz consigo uma reflexão importante 

acerca do fato de que vivemos, hoje, uma cultura muito ligada à visualidade, de modo que 

o apelo de vídeos a boa parte do público consumidor é bem maior do que o de textos. 

Esse mesmo aspecto também influencia na popularidade dos Instagrams literários, contas 

dedicadas à postagem de fotos de livros, às vezes acompanhadas de críticas e resenhas, mas 

muitas vezes somente com apelo estético.

O nível de alcance desses meios é impressionante: diversos Instagrams literários (ou 

bookstagrams) exibem número de seguidores na faixa dos centenas de milhares. No Brasil, 

o maior canal literário é o Tiny Little Things, comandado pela professora Tatiana Feltrin, que 

possui cerca de 255 mil inscritos. O resultado disso é que, hoje, boa parte dos críticos que 

contribuem para a formação e manutenção das reputações das obras, autores e editoras 

estão concentrados em formas midiáticas que são, primordialmente, visuais. E, portanto, as 

escolhas gráficas de uma editora passam a ter cada vez mais impacto na performance daquela 

obra no mercado, o que afeta diretamente a manutenção da reputação da editora em si.

Uma das editoras mais antigas em atividade no Brasil hoje é a Companhia das Letras, 

em funcionamento desde 1986 e que vem se expandindo continuamente (recentemente, 

após adquirir diversas outras editoras, se tornou um grupo editorial, o maior do país) e que 

carrega consigo, ao longo dos seus 30 anos de mercado editorial, uma reputação consolidada: 

seu backlist é respeitável, com obras clássicas e essenciais da literatura mundial; seu frontlist 

não fica para trás, pois publica diversos autores novos premiados e reconhecidos nacional e 

internacionalmente; sua composição textual é rigorosa, apresentando revisões excelentes e 

traduções impecáveis, feitas pelos melhores tradutores do país; sua composição gráfica é de 

excelência, trabalhando sempre com capistas de reconhecida competência e desenvolvendo 

um padrão interno (diagramação, escolha tipográfica, papel de impressão) que oferece a 

melhor experiência de leitura possível; e sua relação com a crítica, seja especializada ou 

não, é também sólida. A Companhia das Letras é, em resumo, a editora de reputação mais 

consolidada no Brasil hoje; adquirir um livro dela é garantia de adquirir uma obra que passou 

por crivos rígidos de qualidade em todos os aspectos – literário, textual, gráfico e crítico.
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Figura 1 – Capa de livro da Cia das Letras
Fonte: acervo pessoal

Figura 2 – Interior de livro da Cia das Letras
Fonte: acervo pessoal

Mas, no cenário mostrado de valorização do aspecto visual, a editora brasileira que 

mais vem se destacando é a Darkside Books, que possui apenas 5 anos de atividade, mas 

expande paulatinamente sua influência e presença no mercado. A editora não possui um 

backlist especialmente interessante, tampouco seu frontlist chama muito a atenção. Sua 

composição textual não é excelente. Mas seus investimentos nos dois últimos quesitos da 

criação da reputação fizeram com que ela se tornasse rapidamente uma das editoras mais 

interessantes do mercado. A Darkside trabalha principalmente em três frentes de publicação: 

os livros de terror, os de fantasia e os de violência não-ficcional. Seu catálogo conta com obras 

de peso, como a reedição de Frankenstein, de Mary Shelley, e das obras completas de Edgar 

Allan Poe; mas também investe em obras menores, de autores iniciantes e nacionais, como é 

o caso do thriller policial Bom dia, Veronica, de Andrea Killmore, e a série sobre serial killers 

de Ilana Casoy.

O grande diferencial da Darkside, no entanto, não é a publicação para um nicho 

tão específico, mas sim o fato de que todos os seus livros passam por um tratamento de 

excelência gráfica. De acordo com a própria editora, o livro impresso ainda está vivo porque 

é muito mais do que um objeto de papel; a tecnologia que possibilita o armazenamento na 

nuvem e a leitura de ebooks não é mais do que isso: uma expansão de possibilidades que não 
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precisam, necessariamente, significar a substituição do livro tradicional. Para garantir que isso 

não aconteça, a medida que os sócios da Darkside, que se dizem “psicopatas pelo capricho”, 

tomaram é de criar produtos que vendam por si só, ou seja, que atraiam de forma quase 

que espontânea a atenção do consumidor, despertando nele o potencial de comprador e, 

em seguida, de leitor. Assim, todas as edições da Darkside são em capa dura, algumas vezes 

em tamanho diferente do padrão do mercado e apresentam um design de capa feito para 

conquistar o público-alvo do gênero.

Além das capas da editora serem produzidas em material rígido, elas em geral 

apresentam também algum efeito extra, como aplicação de efeito brilhoso localizado, ou 

aplique metalizado, ou alto relevo. Todos os livros são acrescidos, também, de uma fita para 

marcação de página, sempre em cor condizente com a identidade visual do resto do projeto, 

e apresentam corte de página colorizado também de acordo com a paleta do projeto. 

Figura 3 – Capa de livro da Darkside
Fonte: acervo pessoal

Figura 4 – corte de página de livro da Darkside
Fonte: acervo pessoal
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Seus projetos gráficos são todo desenvolvidos por um dos maiores estúdios de design 

gráfico do país, o retina_78, e o investimento em marketing é intenso e pensado de acordo 

com a ascensão dos meios de influência mencionados. 

Figura 5 – exemplo de foto de Instagram literário utilizando item enviado junto com o livro (nesse caso, o mapa sob o 
livro)

Fonte: acervo pessoal

Assim, a Darkside investe em envio de kits de divulgação para os administradores de 

canais e Instagrams literários; esses kits em geral contêm não somente o livro que pretendem 

divulgar, mas também elementos e acessórios de apelo gráfico para serem utilizados nos 

vídeos e fotos, como mapas, pôsteres, baralhos e até mesmo peças de roupa (como aconteceu 

recentemente na divulgação da biografia do escritor Stephen King, junto com a qual foi enviada 

uma capa de chuva, remetendo ao seu livro clássico IT). Dessa forma, a editora expandiu seu 

mercado de forma significativa e conquistou uma reputação, auxiliada pelos seus parceiros de 

divulgação, de editora de alta qualidade gráfica.

Conclusão

A Darkside e Companhia das Letras são dois exemplos de como a reputação das 

editoras funciona no mercado editorial, seja da forma tradicional ou através da nova abordagem 

que vem se desenvolvendo com as novas mídias. É visível que a internet e as novas formas 

de produção de conteúdo ligadas a ela estão alterando profundamente as formas de criação 
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de reputação, já que parece estar havendo uma alteração na prioridade dos elementos, com 

uma rápida ascensão dos elementos gráficos, muitas vezes com perdas para os elementos 

da composição textual, que acabam sendo colocados em segundo plano em alguns casos. 

A Companhia das Letras, que apresenta um padrão gráfico de qualidade, embora não tenha 

uma ligação tão forte com a questão visual quanto a Darkside, também vem gradualmente 

alterando sua produção, investindo no lançamento de edições de capa dura e com capas mais 

atraentes e com maior apelo estético.

Ao auxiliar na alteração da criação de reputação das editoras, os novos meios de 

divulgação e validação literária estão alterando diretamente o mercado editorial e seus outros 

atores, que passam a se envolver cada vez mais na produção gráfica dos livros, de modo que a 

reputação, seja dos autores, das obras ou das editoras, possa circular de forma livre entre os 

diversos mundos literários, seja o acadêmico ou esse novo mundo, ainda em desenvolvimento, 

criado e mantido pelas redes sociais.
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Feminilidade e star system: a imagem feminina de Tônia Carrero em 

“Appassionata” (1952)
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RESUMO
O objetivo deste trabalho está em demonstrar como o cinema pode ser, enquanto documento para 
a pesquisa histórica, uma fonte para compreender a construção sociocultural dos papeis de gênero. 
Deste modo, buscou-se analisar a representação feminina da personagem de Tônia Carrero no filme 
“Appassionata” (1952) dirigido e produzido pela Companhia Cinematográfica Vera Cruz (1949-
1954). A escolha deste longa se justifica pois foi apresentado pela imprensa como a oportunidade 
de consagração da estrela, uma vez que a película foi produzida especialmente para a atriz, conforme 
diz a matéria “Tônia Carrero é assim” publicada pela 23ª edição da revista Cena Muda em 5 de 
junho de 1952. Portanto, tornou-se pertinente compreender como o cinema hollywoodiano utilizou 
sua linguagem para reforçar papéis de feminilidade, moldando a imagem de suas atrizes através da 
visão masculina influenciando, assim, o consumo, os corpos e valores de espectadoras em um padrão 
americanizado. 

PALAVRAS-CHAVE
Feminilidade; Appasionata; estrelas; star system; Tônia Carrero.

Considerações Iniciais

Desde o final do século XIX já se tem notícia de trabalhos que retratam o valor do 

filme como documento histórico. Porém, de acordo com Mônica Kornis (1992), foi ao longo 

dos anos 1960 e 1970 com a “Nova História”, movimento de renovação da historiografia 

francesa que propunha a adoção de novos objetos e métodos de estudo e pesquisa para uma 

ampliação dos domínios dos campos históricos tradicionais, que as reflexões em torno da 

relação entre história e cinema se aprofundaram. 

Neste contexto, documentos literários e artísticos ganharam novos tratamentos 

deixando de ser meramente reflexos de uma época e, assim, o filme adquiriu “estatuto de 

fonte preciosa para compreensão dos comportamentos, das visões de mundo, dos valores, 

das identidades e das ideologias de um momento histórico”, tornando-se um documento 

para a historiografia (KORNIS, 1992, p. 239). Desta forma, compreende-se o cinema como 

uma articulação entre o contexto social e histórico e elementos próprios do fazer fílmico 

1 Mestranda em Arte, Moda: História e Cultura no Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens pelo Instituto 
de Artes e Design (IAD) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). E-mail: gabriela.soarescabral@gmail.com.
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responsáveis pela linguagem cinematográfica, como a imagem, o som e o movimento, gerando 

uma interpretação do real, e não apenas reprodução da realidade. Como ressalta Santiago 

Júnior (2012, p.158), considerar a cinematografia como objeto historiográfico foi fundamental 

para “ultrapassar os marcos que consideravam o cinema como uma produção cultural que 

refletia o estado da produção econômica”.

Assim, este campo de pesquisa associado ao cinema começou a se desdobrar em duas 

fortes tradições:
A primeira fora a história do cinema stricto sensu, que tomara o filme como foco 
principal de interesse e o cinema (por mais difícil que seja defini-lo) como 
objeto e fim em si mesmo (sem necessariamente desdenhar da sociedade no 
qual é gerado), tendo referências, metodologias e preocupações próprias, as 
quais a partir de um determinado momento dialogam com teoria do cinema 
(BORDWELL, 2005).  A segunda fora uma história a partir do cinema (...), 
realizada pela historiografia acadêmica, a qual toma o cinema como fonte para 
analisar a sociedade (SANTIAGO JÚNIOR, 2012, p.153).

No Brasil, esta abordagem historiográfica a partir dos filmes começou a se formar no 

final da década de 1980, pois até então poucos trabalhos versavam sobre o tema. Cinema e 

História do Brasil, publicado em 1988 por Jean-Claude Bernardet e Alcides Freire Ramos, foi 

um dos textos mais significativos do período, pois trazia discussões a cerca da película como 

documento e a representação histórica no cinema. No entanto, foi na segunda metade dos 

anos 1990, que surgiram teses e dissertações nas quais o filme era objeto ou fonte principal, 

mostrando como as películas dialogam diretamente com a cultura histórica da sociedade 

brasileira (SANTIAGO JÚNIOR, 2012). 

A partir destas colocações, podemos aferir que a história da feminilidade2 pode ser 

traçada através do cinema, uma vez que os filmes difundiram através de sua linguagem uma 

imagem da mulher estereotipada, reforçando, assim, a hierarquia sexual (GUBERNIKOFF, 

2016, p.36). Portanto, conforme afirma Kornis (1992, p.243), o cinema age como agente social, 

ou seja, não é apenas um produto da história, mas também pode “servir à doutrinação ou à 

glorificação”. 

Assim, abordar esta relação através da história cultural pode ser um caminho pertinente, 

uma vez que esta:
(...) indaga sobre as representações culturais da realidade, as apropriações 
e as identidades sociais no cinema, tornando-se o campo por excelência 
da reflexão sobre a representação cinematográfica da história. Preocupada 
com as construções culturais das subjetividades, identidades, topografias 
e comunidades interpretativas, tende a observar a intertextualidade entre 
as diferentes linguagens na sua aparição cinematográfica a partir de um 
referencial teórico mais cerrado (SANTIAGO JÚNIOR, 2012, p.164).

Desta forma, o objetivo deste trabalho está na realização de uma análise do que era 

2   No presente artigo tratamos o conceito de feminilidade como representação e discurso (HOLLAND, 2004), pois o gênero, 
assim como a sexualidade, não é algo inerente dos seres humanos, mas sim uma construção sociocultural (LAURETIS, 1994).
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considerado padrão de feminilidade através de sua representação no cinema brasileiro dos anos 

1950. Deste modo, pretende-se observar como as atrizes da Companhia Cinematográfica Vera 

Cruz (1949-1954) representava uma imagem feminina construída aos moldes hollywoodianos, 

uma vez que o estúdio em questão se inspirava no fazer cinematográfico norte-americano e 

seu sistema de estrelas. Como o artigo contempla um espaço limitado, nos ateremos apenas a 

análise de um único filme e atriz, que neste caso serão “Apassionata” (1952) e Tônia Carrero3 

(1922-).

Entretanto, antes de partir para a análise, é necessário compreender melhor como a 

cinematografia, através de suas estrelas, reforçava uma imagem idealizada da mulher baseada no 

olhar hollywoodiano, que se universalizou com a hegemonia norte-americana após a Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918). Além disso, também é preciso realizar uma contextualização do 

estúdio a ser estudado no presente artigo e seus modos de produção, para compreender o 

cenário em que esta representação feminina foi construída.

Hollywood, star system e representação feminina

No início do século XX, o cinema exercia um importante papel na sociedade brasileira. 

Sinônimo de modernidade, as salas de exibição eram vistas como locais de sociabilidade, onde 

os espectadores não frequentavam apenas com intuito de assistir aos filmes, mas também com 

o objetivo de “ver e ser visto”. Neste contexto, as salas de cinema do país eram dominadas 

por películas hollywoodianas, uma vez que após a Primeira Guerra (1914-1918) os Estados 

Unidos acabaram conquistando um domínio cinematográfico. 

Através da fabricação de filmes em escala industrial, fenômeno conhecido como studio 

system, processo em que a produção, a distribuição e a exibição eram dominados pelos grandes 

estúdios através de uma lógica capitalista, Hollywood exportou para seus espectadores seu 

modo de vida pautado no consumo e no lazer e, assim, participou “da formação de um público 

cativo e profundamente envolvido com as temáticas hollywoodianas em sua estética peculiar”, 

deixando assim “marcas constitutivas na história cultural dos países consumidores de filmes, 

bem como laços afetivos complexos” (MENEGUELLO, 1992, p.85-86). Assim, não apenas o 

público estava sob influência dos valores norte-americanos, seus ideais de consumo e seus 

padrões sociais dos gêneros masculino e feminino, como também a maneira de se produzir 

cinema.

O alicerce da divulgação deste sistema era o star system, um mecanismo em que a 

figura da estrela era trabalhada como mercadoria fabricável dentro e fora das telas, uma vez 

que até sua vida privada havia sido explorada pela cultura de massa. Morin (1980, pp. 34-35) 

afirma que não é possível justificar a estrela sem entender a noção de mito: “um mito é um 

3  Nome artístico de Maria Antonietta Portocarrero Thedim, nascida em 1922 no Rio de Janeiro. Obteve formação de atriz 
em Paris, quando já se encontrava casada com o artista plástico Carlos Arthur Thiré. Além da carreira no cinema, Tônia se 
enveredou para o teatro e a televisão (MACIEL, 2008).
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conjunto de condutas e de situações imaginárias. Estas condutas e estas situações podem ter 

por protagonistas personagens sobre-humanas, heróis ou deuses”. Dessa forma, entende-se 

o ator como mito na medida em que o processo de divinização do cinema o transforma em 

ídolo para os espectadores.
Os heróis dos filmes, heróis da aventura, da ação, do êxito, da tragédia, do 
amor e até, como veremos, do cômico, são, de uma forma evidentemente 
atenuada, heróis no sentido divinizador das mitologias. A estrela é o ator, ou 
a atriz, que sorve uma parte da substância heroica, quer dizer divinizada e 
mítica, dos heróis de filme, e que, reciprocamente, enriquece essa substância 
com o contributo que lhe é próprio. (MORIN, 1980, p.45)

Estas estrelas, ao serem moldadas pelos grandes estúdios representavam padrões 

estabelecidos pelo mercado cinematográfico, e assim, projetavam para o público, através de 

arquétipos, padrões de masculinidade e feminilidade. Porém, conforme destaca Morin (1980), 

a estrela do sexo feminino é mais mitificada que a masculina. Isto ocorre através do que Laura 

Mulvey denomina prazer visual, um conceito que descreve como Hollywood estruturou a sua 

cinematografia por meio dos códigos de uma linguagem patriarcal dominante:

Num mundo governado por um desequilíbrio sexual, o olhar foi dividido entre 
ativo/masculino e passivo/feminino. O olhar masculino determinante projeta 
a sua fantasia na figura feminina, estilizada de acordo com essa fantasia. Em 
seu papel tradicional exibicionista, tendo sua aparência codificada no sentido 
de emitir impacto erótico e visual de forma a que se possa dizer que conota 
a sua condição de “para-ser-olhada” (1983, p.444).

Ainda de acordo com Mulvey (1983), o prazer visual ocorre de duas formas: a primeira 

é o prazer em observar outra pessoa como um objeto de estímulo de olhar, enquanto a 

segunda se constrói no narcisismo que se identifica com a imagem vista. 

Sobre o processo de divinização da estrela, Gubernikoff ressalta que a beleza tem um 

papel fundamental, uma vez que “a estrela já é idealmente bela e em função disso desenvolve-

se toda uma linguagem nova da arte da maquiagem, do guarda-roupa, das boas maneiras, que 

de certa forma a despersonaliza, para elevá-la a um nível de beleza superior e inalterável” 

(2016, p.73). Dessa forma, a linguagem cinematográfica desenvolveu que uma imagem bela e 

ideal abrigam alma e moral igualmente belas e ideais. 

A estrela participa dessa purificação estética que é o cerne de todo o 
espetáculo. Passa, portanto, a alimentar o sonho ou o imaginário que, por 
sua vez, passam a modelar a conduta, ou seja, os processos de identificações 
e imitações são postos em prática. A partir daí, todo o gestual, o modo de 
expressão, as formas dos relacionamentos com o meio social são guiados 
pela conduta das estrelas que se transformam em modelos a serem seguidos 
(GUBERNIKOFF, 2016, p.73). 

Deste modo, Craik (1993) aponta que as mulheres aprenderam a gerir componentes 

corporais internos e externos de forma que este se torne “feminino”. Entwistle (2002) 
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completa ao dizer que a cultura ocidental infunde muito significado sexual ao corpo das 

mulheres e, portanto, estas são conscientes do poder da indumentária como aliada sexual que 

pode ressaltar o seu atrativo. Porém, de acordo com a autora, isto não é resultado de uma 

identidade natural da feminilidade, e sim de uma série de associações culturais que tendem 

enxergar a mulher mais próxima da sexualidade do que os homens.

Assim, Higonnet (1991) declara que Hollywood e seu sistema de estrelas desempenhou 

um papel importante na definição dos sexos na cultura de massa, uma vez que os filmes clássicos 

representam a mulher, através dos padrões estabelecidos pelo mercado cinematográfico de 

olhar predominantemente masculino, projetando, assim, para o público feminino, as formas 

como a mulher deveria se comportar, se vestir e se embelezar. Suas produções apresentam 

para a espectadora uma imagem estereotipada que pode ser apropriada através de objetos, 

principalmente os de “caráter mágico erótico, como os relacionados ao cabelo, penteado, 

maquiagem e perfumes” (GUBERNIKOFF, 2016, p. 73), oferecidos pelo cinema com o suporte 

da imprensa e campanhas publicitárias que ajudaram no reforço desta tipificação. 

Vera Cruz e a proposta de um star system brasileiro: a representação feminina de 
Tônia Carrero em Apassionata (1952)

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e da ditadura do Estado Novo, São Paulo 

vivia um período de efervescência cultural, onde o interesse pelo cinema crescia através da 

fundação de cineclubes e grupos de debate fílmicos. Neste contexto, surgia em quatro de 

novembro de 1949 a Companhia Cinematográfica Vera Cruz. 

Criada em São Bernardo dos Campos pelo produtor italiano Franco Zampari (1898 – 

1966) e pelo industrial Francisco Matarazzo Sobrinho (1898 – 1977), a Vera Cruz produziu e 

coproduziu 40 longas-metragens em cerca de cinco anos de funcionamento. No período de 

seu surgimento já existiam outros estúdios, como a Atlântida, fundada em 1941, e a Cinédia, de 

1930, ambos sediados no Rio de Janeiro, porém, esta foi o primeiro parque industrial em moldes 

profissionais do Brasil. Seu slogan, “Do planalto abençoado para as telas do mundo”(MACIEL, 

2008), indicava sua ambição de realizar no país um cinema em escala industrial atingindo 

padrões internacionais. Dessa forma, alimentada por empresários paulistas, a companhia vinha 

com a proposta de instituir para a cinematografia nacional uma tentativa de studio system, 

através de material técnicos mais modernos e profissionais estrangeiros.

 Além da produção cinematográfica nacional em bases industriais, a Vera Cruz tentou 

implementar também um star system brasileiro inspirado nos moldes hollywoodianos. 

Conforme destaca Maciel (2008), a companhia possuía o Departamento de Publicidade, 

responsável por expedir matérias para veículos de comunicação de todo o país. Desta forma, 

este setor desempenhou o papel de eleger e divulgar os nomes que estrelavam suas películas. 

Assim, os periódicos ilustrados, principalmente as revistas de fãs, exerceram um forte papel 

na difusão das produções nacionais e suas estrelas.

As estrelas brasileiras circulavam concomitantemente com as stars importadas, uma 
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vez que os filmes estrangeiros, principalmente hollywoodianos, já estavam consolidados no 

imaginário dos espectadores quando se tem a fundação da Vera Cruz. Pode-se dizer, inclusive, 

que enquanto o estrelismo nacional ainda surgia, o reino das estrelas norte-americanas já 

apresentava sinais de desgaste, uma vez que segundo Morin (1980), desde 1948 a televisão 

se mostrava uma ameaça para o cinema. Porém, apesar da produção cinematográfica do país 

não ter se firmado, os astros brasileiros, mesmo que com espaço menor em relação aos 

internacionais, foram amplamente veiculados pelas revistas de fãs:

Desta forma, mesmo sem ter acesso aos filmes que por vezes nem chegavam 
a ser exibidos, a população “partilhava” o universo cinematográfico através de 
revistas que, com preços mais acessíveis e a possibilidade de circulação mais 
eficiente, alcançavam aqueles que não podiam frequentar as salas de cinema, 
seja por entraves econômicos ou até mesmo pela própria inexistência de 
salas exibidoras em cidades pequenas e/ou distantes dos grandes centros 
(MACIEL, 2008, p.151).

 Uma vez que o star system norte-americano já se encontrava consolidado no Brasil, 

o estrelismo da Vera Cruz preservou atributos do modelo no qual se inspirou. Uma das 

principais evidências é a constante comparação de estrelas nacionais com os ícones do 

cinema hollywoodiano, demonstrado através de revistas que ressaltavam as semelhanças na 

personalidade dos astros e também na aparência. Muitas vezes as atrizes eram simbolicamente 

‘destrinchadas’ pois seus traços e/ou formas se assemelhavam aos de vários ícones estrangeiros: 

“olhos de Garbo, cabelos de Marilyn, etc” (MACIEL, 2008, p.157). Através destas comparações, 

pode-se aferir que o padrão de beleza que permeava as estrelas da Vera Cruz era o mesmo 

do cinema hollywoodiano.

 Dentro do estrelismo proposto pela Companhia Cinematográfica Vera Cruz, Tônia 

Carrero foi um dos grandes destaques. Nascida em 23 de agosto de 1922 no Rio de Janeiro, a 

atriz fez sua primeira participação no cinema no filme “Querida Suzana” de 1947, produzido 

pelo estúdio Cinelândia Filmes e dirigido por Alberto Pieralisi, porém, logo em seguida foi 

passar uma temporada em Paris para estudar teatro. Em seu retorno, participou de duas 

produções da Capital Filmes dirigidos por Fernando de Barros, “Caminhos do Sul” (1949) e 

“Quando a noite acaba” (1950), e algumas peças de teatro. Estas produções já deram a Tônia 

Carrero reconhecimento, como podemos notar em matérias sobre a estrela na imprensa 

especializada, como “Tônia Carrero e o cinema” (Cena Muda, 26/04/1949) e “Uma estrela 

com máscara” (Cena Muda, 25/04/1950), textos focados em sua trajetória artística, até que em 

1951 a atriz assina com a Vera Cruz para estrelar “Tico-Tico no Fubá” de Adolfo Celi. 

 Na Companhia Cinematográfica Vera Cruz, além de “Tico-Tico no Fubá” (1952), Tônia 

Carrero estrelou mais dois filmes: “Appassionata” (Fernando de Barros, 1952) e “É Proibido 

Beijar” (Ugo Lombardi, 1954). Deste modo, a obra escolhida para ser analisada no presente 

artigo foi “Appassionata”, pois foi o longa apresentado pela imprensa como a oportunidade 

de consagração da estrela, uma vez que a película foi produzida especialmente para a atriz, 
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conforme diz a matéria “Tônia Carrero é assim” publicada pela 23ª edição da revista Cena 

Muda em 5 de junho de 1952). De acordo com Morin (1980), as estrelas ao se enquadrarem 

em determinado estereótipo, interpretam esses mesmos “tipos” a cada filme que participam, 

e vivenciam isto em suas vidas privadas. Portanto, ao se tratar de uma obra pensada para 

Tônia, podemos crer que esta personagem se associa de alguma forma à imagem da atriz.

 Em “Appassionata”, Tônia Carrero interpreta Sílvia Nogalis uma pianista bem sucedida, 

que tem seu sucesso atribuído ao casamento com o famoso maestro Hauser (Ziembinski). 

Durante um de seus concertos recebe a notícia do suicídio de seu marido, e se vê acusada 

pela governanta de assassinato. Devido à falta de provas, Silvia é inocentada, mas resolve 

passar um tempo afastada na casa de praia de sua amiga, onde conhece Pedro (Anselmo 

Duarte) com quem vive um rápido romance retomando forças para retornar ao trabalho. 

Assim, a pianista sai em turnê e, em Estocolmo, conhece Luís Marcos (Alberto Ruschel), um 

pintor brasileiro que acaba se apaixonando por ela. Os dois se casam e voltam ao Brasil, onde 

o passado a persegue trazendo a tona memórias sobre a morte de Hauser, o que abala seu 

relacionamento com Luís Marcos. Enquanto a governanta tenta reavivar as acusações em 

torno de Silvia, Pedro retorna e consegue uma carta que comprova o suicídio do maestro.

De acordo com Morin (1980), a partir dos anos 1940 a polarização de arquétipos do 

cinema hollywoodiano, a vampe e a virgem, se sintetizou em um único, a chamada good-bad girl:
 
A good-bad girl possui um sex-appeal igual ao da vampe na medida em que 
apresenta sob a aparência de mulher impura: vestuário ligeiro, atitudes 
ousadas e carregadas de subentendidos, mister equívoco, relações suspeitas. 
Mas o fim do filme revelar-no-á que escondia todas as virtudes da virgem: 
alma pura, bondade inata, coração generoso (MORIN, 1980, p.27)

 A partir desta observação e de uma análise preliminar do filme, podemos aferir que a 

personagem interpretada por Tônia Carrero se enquadra no arquétipo da good-bad girl, uma 

vez que a pianista Silvia é uma mulher sedutora, alvo de diversos interesses amorosos, e em 

diversos momentos da obra tem suas atitudes questionadas - há especulações sobre ela ser 

a assassina de seu marido, sobre ela ter um amante, sobre casamento por interesse – mas no 

final todos os rumores foram esclarecidos, provando seu bom caráter. 

 Conforme Maciel (2008), Tônia Carrero era considerada uma atriz glamour, o que 

segundo Adamatti (2008), significa uma qualidade especial que pode causar fascinação, 

deslumbramento ou encantamento já que transmite status, prestígio e beleza. Carol Dyhouse 

(2010) narra que o surgimento dessa imagem feminina no cinema surgiu com a Grande 

Depressão que assolou os Estados Unidos em 1929. Neste cenário, as mulheres precisaram 

entrar no mercado de trabalho, onde havia dificuldade de arrumar empregos bem remunerados, 

e assim eram aconselhadas a explorarem qualquer talento que possuíssem, como a beleza, 

que era um atributo amplamente estimado e considerado a chave para o sucesso econômico 

feminino. Assim, a valorização da aparência física combinada com a necessidade de escapismo 

durante a crise apontou em direção à era de ouro do glamour. Envolta por este contexto, 



IV SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS156

Hollywood soube aproveitar o quadro em seus filmes e lançou uma nova forma de heroína, 

ou anti-heroína: a mulher glamourosa. Deste modo, as produções adotaram certos códigos 

visuais expressos através do figurino juntamente com um comportamento gracioso e dotado 

de atitude que se tornaram indicadores de glamour.

Em “Appassionata”, a personagem Silvia Nogalis, assim como sua intérprete Tônia 

Carrero, também é uma mulher glamourosa. A pianista é bela, sedutora e possui personalidade. 

Um claro exemplo de attitude observado nesta análise é quando recebe a notícia da morte 

de seu marido e decide continuar o seu concerto do mesmo modo. Já no que se refere à 

aparência, Silvia aparece em cenas trajando vestidos longos ajustados na cintura e quadril, 

joias e casaco de peles, conforme mostram os fotogramas ilustrados pelas figuras 1, 2 e 3, 

respectivamente. Estes elementos são citados por Dyhouse (2010) como componentes do 

figurino de glamour.

Os vestidos justos eram utilizados para acentuar e valorizar as curvas, uma vez que:

Colante era um adjetivo muito usado (...) para descrever o modo como 
os vestidos em corte enviesado feitos em cetins lustrosos, sedas e veludos 
acentuavam a silhueta. Por baixo de seus casacos de pelo, as mulheres 
glamourosas usavam tecidos convidativos ao toque em peças que abraçavam 
os corpos. O glamour era curvilíneo. Nem muito gordo, nem muito magro 
(DYHOUSE, 2010, p.41)

Charlotte Seeling (2000) reforça como Hollywood desenvolveu a ideia de vestidos 

em cetim claro como indicativo do sex-appeal: “sua característica de refletir a luz dos 

projetores torna-o um acompanhante de confiança em grandes cenas, especialmente para 

mulheres loiras” (p.174). Além do vestido justo, símbolo de glamour apresentado na figura 1, 

a personagem de Tônia Carrero aparece em “Appassionata” trajando outras sete variações 

de vestidos brancos. No entanto, não podemos afirmar que estas peças foram utilizadas por 

este motivo, apenas supor.

Figura 1: Tônia Carrero como Silvia Nogalis em restaurante em Estocolmo, exemplo de diamantes na construção do 

glamour (Appassionata, Fernando de Barros, Brasil, p&b, 1952, 65’10’’).



IV SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS 157

Figura 2: Um dos vestido ajustado usado por Silvia Nogalis (Tônia Carrero) enquanto é pintada por Luís Marcos 
(Appassionata, Fernando de Barros, Brasil, p&b, 1952, 56’01’’).

Figura 3: Tônia Carrero como Silvia Nogalis trajando casaco de pele, um dos principais símbolos do glamour hollywoodiano 
(Appassionata, Fernando de Barros, Brasil, p&b, 1952, 11’28’’).

Já as peles e as joias, além de importantes códigos de representação do glamour, eram 

também uma forma de dar destaque ao figurino do filme preto e branco, dotando-o de 

textura e brilho. Além disso, o tipo de pedra utilizada nas joias ajudava na composição do 

personagem. Pérolas eram relacionadas à classe, tradição e virtude, e se fossem reais conferiam 

certa distinção a sua usuária. Já os diamantes eram mais vistosos e significativos, “carregam 

mensagem dupla ou contraditória: de um lado reforçavam amor, pureza e simplicidade e, de 

outro, enorme sucesso material” (DYHOUSE, 2010, p.32).

  A respeito da maquiagem da personagem Silvia Nogalis, podemos perceber 

que a atriz usa maquiagem, porém de forma leve. Segundo Morin (1980) é uma forma de 

acentuar e aperfeiçoar a beleza natural:

Com efeito, a beleza arquetípica da estrela reencontra o hieratismo 
sagrado da máscara: mas esta máscara é agora perfeitamente 
aderente, está identificada com o rosto, confundida com ele. 
A maquilhagem de cinema não opõe um rosto sagrado ao rosto profano 
da vida quotidiana; eleva a beleza quotidiana ao nível de uma beleza 
superior, radiosa, inalterável. A beleza natural  da atriz e a beleza artificial da 
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maquilhagem conjugam-se numa síntese única (p.38). 

 Deste modo, através destas características podemos perceber como a personagem de 

Tônia Carrero no filme “Appassionata” foi trabalhada dentro de um determinado arquétipo, 

muito utilizado pelos estúdios de Hollywood. Isto nos leva a observar como o cinema norte-

americano não só difundia uma linguagem cinematográfica própria, como reforçava imagens 

femininas estereotipadas que foram sendo absorvidas por outras cinematografias, como neste 

caso, a brasileira.

Considerações finais

 Através deste trabalho foi possível perceber como o cinema enquanto fonte para 

a pesquisa histórica nos abre caminhos para compreender a construção sociocultural de 

papéis de gênero. Portanto, apresentamos como Hollywood e seu sistema de estrela usou 

a linguagem cinematográfica para definir papéis femininos, e a partir disso como as atrizes 

tiverem suas imagens moldados pela visão masculina para se tornar mercadoria juntamente 

com seus filmes, influenciando, assim, o consumo, os corpos e valores de espectadoras em um 

padrão americanizado. 

 Desta forma, após compreender o domínio cinematográfico hollywoodiano, 

percebemos como a Companhia Cinematográfica Vera Cruz se baseou não só no fazer 

fílmico norte-americano, mas também em seu star system, tentando implementar no Brasil um 

sistema fílmico industrial e um estrelismo baseados neste modelo já bem sucedido no país. 

Assim, identificamos como o estúdio ao lançar suas estrelas utilizou arquétipos e códigos de 

feminilidade na construção de suas atrizes, como podemos analisar em “Appassionata”, onde 

Tônia Carrero interpreta uma good-bad girl, seguindo a construção já observada nas estrelas 

de Hollywood.
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Corpos duplicados como poética da memória em Uma Longa Viagem: 

distintas temporalidades, um mesmo espaço

CAMPOS, Raquel Valadares de1

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

RESUMO
Ainda que habituada a representar-se em tela por meio de uma personagem ficcional – um alter ego 
interpretado por Irene Ravache tanto em Que Bom Te Ver Viva (1989), quanto em A Memória Que Me 
Contam (2013) – Lúcia Murat, no documentário Uma Longa Viagem (2012), encarna a si própria, em 
pele e osso, voz e seus esverdeados olhos.Neste que é seu filme mais autobiográfico, Lúcia recorre às 
memórias – às suas e às de seu irmão Heitor – como se pudessem posicionar no tempo e no espaço 
suas vidas em relação à do falecido irmão, Miguel, a estrela ao redor da qual Lúcia e Heitor trasladaram, 
cada um, tal como um corpo celeste, em seu tempo, ritmo e trajetória próprios. A posição no tempo, 
no espaço e, claro, na narrativa fílmica dessas memórias se dá, por diferentes estratégias estilísticas, 
através da duplicação e do desdobramento dos corpos de Lúcia e Heitor em tela, num sofisticado 
jogo entre passado e presente. Proponho, neste artigo, refletir sobre as estratégias estilísticas do filme 
Uma Longa Viagem (2012), analisando a dimensão experiencial dos corpos e testando a hipótese de 
que esses corpos duplicados são a imagem mesma do rememorar e, portanto, poética da memória.

PALAVRAS-CHAVE
Lúcia Murat; Documentário; Performativo; Poética; Memória.

 “Ó túmulo, ó leito nupcial, eterna prisão da subterrânea estância, para onde 
caminho, para juntar-me aos meus, visto que a quase todos já Perséfone recebeu 
entre os mortos! Seja eu a última que desço ao Hades antes do termo natural de 
meus dias… Lá, ao menos, tenho esperança de que minha chegada agradará a 
meu pai, a minha mãe, e também a tu, meu irmão querido! Quando morrestes, 
eu, com minhas próprias mãos, cuidei de vossos corpos, sobre eles fiz libações 
fúnebres; e hoje, Polinice, porque dei sepultura a teus restos mortais, eis a minha 
recompensa!” 
(Antígona, Sófocles)

 “Mas o que fazer diante da morte, além de chorar ininterruptamente?”. Com essa 

pergunta, Lúcia Murat abre e encerra o filme Uma Longa Viagem (2012), seu retorno ao 

documentário 23 anos após realizar Que Bom Te Ver Viva (1989). O texto segue: “Foi porque 

perdemos Miguel, que Heitor precisou falar, eu resolvi recuperar as cartas que mamãe tinha 

guardado e comecei a fazer este filme”.

Ainda que habituada a representar-se em tela por meio de uma personagem ficcional 

1 Mestranda em Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens. Instituto de Artes e Design, Universidade Federal de Juiz de 
Fora 
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– um alter ego2 interpretado por Irene Ravache tanto em Que Bom Te Ver Viva, quanto em A 

Memória Que Me Contam (2013) – em Uma Longa Viagem, Lúcia Murat encarna a si própria, em 

pele e osso, voz e seus esverdeados olhos.

Neste que é seu filme mais autobiográfico, Lúcia recorre às memórias – às suas e às 

de seu irmão Heitor – como se pudessem posicionar no tempo e no espaço suas vidas em 

relação à do falecido irmão, Miguel, a estrela ao redor da qual Lúcia e Heitor trasladaram, 

cada um, tal como um corpo celeste, em seu tempo, ritmo e trajetória próprios. No filme, a 

diretora define:

	 Figura 1 – frame de “Uma Longa Viagem” (2012)

Dos cinco filhos éramos três que cresceram nos anos 60, que queríamos 
mudar o mundo, ou, pelo menos, que ele nos deixasse ser como éramos: 
libertários. Com histórias tão diferentes, nunca deixamos de ser os três, os 
que aprontaram, os que trouxeram um monte de problemas.

  

A fotografia acima (Figura 1), apresentada no prólogo do filme, mostra os três irmãos 

– Lúcia, Heitor e Miguel – ainda pequenos, na areia da Praia de Copacabana. Essa mesma 

foto, acompanhada dessa pergunta motriz, “Mas o que fazer diante da morte, além de chorar 

ininterruptamente?”, volta a aparecer na sequência final, dessa vez seguida de outro texto: 

“Frágeis, perdidos, tentamos lembrar tudo aquilo que aconteceu, quando ainda éramos três”. 

2  SOUZA, Jônatas Xavier (2013: 44): “A propósito, é necessário observar a dupla participação de Irene Ravache no documen-
tário: além de proferir a narrativa em voz over, refletindo sobre as memórias e histórias de vidas das oito depoentes, também, 
enuncia e encena o monólogo que, segundo Lúcia Murat, representa o inconsciente de cada uma das depoentes e o alterego da 
própria cineasta (MURAT In: Making of – 18’04’’)”. Souza ainda transcreve depoimento de Lúcia Murat: “Eu só pude perceber o 
quanto que ela [Irene Ravache] me usou pra construir essa personagem, quando na primeira ação, na primeira cena, ela imitou 
um gesto, uma mania que eu tenho de fazer assim com o cabelo [Murat enrola o cabelo]. E se vocês forem ver na primeira cena 
do filme, ela [Ravache] ta fazendo assim no cabelo [Murat enrola novamente o cabelo]. Quer dizer, ela aproveitou de mim. É 
maravilhoso como o trabalho de atriz que ela fez comigo durante aqueles ensaios. Quer dizer, quase usurpando meu papel de 
diretora. Eu fiquei muito encantada e tenho, assim, o maior respeito pelo trabalho que ela fez. (MURAT In: Making of – 16’27’’)”
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Figura 2 – frame de “Uma Longa Viagem” (2012)

A fotografia dos três irmãos na areia reaparece num plano da sequência final (Figura 

2). Então é sucedido por outro plano, praticamente idêntico, que se diferencia por conter 

outra foto, uma do irmão Miguel menino, que desaparece, varrida pela onda do mar. É esse 

acontecimento final que sepulta o filme, essa “tentativa” de “lembrar de tudo aquilo que 

aconteceu enquanto éramos três”. 

Antes de prosseguir com a análise fílmica que propõe investigar a intencionalidade 

de Lúcia Murat e a linguagem da obra por ela construída, vale uma reflexão sobre o motto 

expresso no filme: “o que fazer diante da morte?”. 

Tomando por base o relato contido nos filmes de Lúcia Murat, sobreviver sã à 

experiência da tortura requer de si muito esforço. Em Que Bom Te Ver Viva, Lúcia entrevista 

oito mulheres que, como ela, sobreviveram à tortura. Nesse filme, a cineasta quer saber de 

cada uma, e dela própria, como sobreviveram. 

Em Uma Longa Viagem, filme realizado em 2012, Lúcia admite em narração off que, em 

seu caso, deve sua sobrevivência ao cinema. Debruçar-se sobre o “real troumático”, termo 

lacaniano empregado por Hal Foster em “O Retorno do Real”, significa debruçar-se sobre 

o inenarrável do trauma e buscar “uma palavra para a sua experiência, por mais defectível 

ou disjunta que seja em comparação com o real vivido” (DIDI-HUBERMAN, 2012, p.135). 

Talvez por isso, por essa investigação constante através das memórias, dos testemunhos e dos 

arquivos, que Lúcia Murat contribua com a história.

Tal como sugerido por Didi-Huberman (2012, p.132), “a história se constrói em torno 

de lacunas que perpetuamente se questionam, sem nunca serem totalmente preenchidas” e 

cabe ao investigador buscar as “brechas na história concebida” e tentar produzir, “se possível”, 

uma “história repensada” do acontecimento.

Diante do acontecimento da morte do irmão, Miguel, qual não terá sido a emergência 

do real traumático, da experiência de quase morte provocada pela tortura em Lúcia Murat?

Há uma passagem de Uma Longa Viagem, em que Lúcia relembra uma conversa com 

uma “tia fazendeira”. Contrastando com imagens videográficas da celebração de 70 anos de 

casamento de parentes seus, das “bodas de vinho” extraídas de seu arquivo familiar, Lúcia 

expõe, em off, com clareza, toda sua fragilidade:

A tia fazendeira a quem eu perguntava, angustiada, por uma prima muito 
doente, me olhava espantada diante de tantas dúvidas sobre a morte certa: 
“É a vida, minha filha. O que fazer?”. Plantar, colher, fenecer, recomeçar. 
[...] Quando a fantasia da Revolução acabou naqueles primeiros minutos 
de DOI-CODI em que o pau comia e tudo desmoronava, achei que não 
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resistiria. Ao resistir, me senti a tia fazendeira se recusando a ser enterrada 
antes da hora. O túmulo, joguei fora a terra que estava sobre o meu corpo 
e levantei. O ciclo não tinha chegado ao fim. Mas eu não era a tia fazendeira. 
Nem o Heitor. 

 

Admitir sua fragilidade diante da morte apenas fortalece, em potência, o seu filme. 

Afinal, se por um lado “impossível é, com efeito, testemunhar de dentro da morte” (FELMAN, 

2011, p. 81-87 apud DIDI-HUBERMAN, 2012, p.138), emerge, do ato de testemunhar e no 

sobrevivente, uma pulsão de vida e imagens com imaginação. 

“Contar apesar de tudo o que é impossível contar totalmente” (DIDI-HUBERMAN, 

2012, p.138) é o que parece se propor a fazer, Lúcia Murat: O que fazer diante da morte? Um 

filme. 

Agora voltando-me ao filme Uma Longa Viagem, resolvi aprofundar a crítica, proposta 

por Itauana Fonseca Coquet, que conceitua os corpos duplicados – de Heitor e da própria 

Lúcia Murat – “enquanto dimensão experiencial em contato consigo mesmo, com o outro e 

com o espaço da cena” (MARTINS, 2014, apud COQUET, 2014, p.72), enquanto performance 

que “remete, antes, a um traço, a uma memória com brechas que reinventa o presente” (2014, 

p.72). Coquet debruça-se sobre o caráter performativo do documentário, apoiado nos corpos 

do “sujeito encarnado e desdobrado” na tela. Gosto de pensar que os corpos em “Uma Longa 

Viagem” são a imagem mesma do rememorar, por isso o título “Corpos duplicados como 

poética da memória”.

 Retomo a ideia de que, nesse filme, Lúcia recorre às memórias – às suas e às de seu 

irmão Heitor – como se pudessem posicionar no tempo e no espaço suas vidas em relação 

à do falecido irmão, Miguel. Mesmo porque, Lúcia e Heitor fazem o filme “porque perdemos 

Miguel” e tentam “lembrar tudo aquilo que aconteceu, quando ainda éramos três”. 

Ao pensar nos corpos, deixo-me impregnar pela metáfora das constelações, onde os 

corpos, celestes, “com histórias tão diferentes”, estão em relação uns aos outros. Ouso dizer 

que “Uma Longa Viagem” promove a interpretação dos trânsitos, ou seja, “a comparação da 

posição dos corpos celestes, num determinado momento, sobre o mapa natal do objeto de 

análise”3. 

Diante do mapa natal de Miguel, acompanhamos cronologicamente onde Heitor e 

Lúcia estavam a cada momento, compreendemos as dinâmicas e progressões do movimento de 

cada um a cada período e constatamos o mesmo que Lúcia: “Quando hoje estou nos lugares 

por onde Heitor passou, vejo que pela vida nos cruzamos no espaço, nunca no tempo”.

Para construir essa sinastria, Lúcia Murat acompanha o trânsito de dois corpos, o seu 

e o de seu irmão Heitor. E para melhor retratar o trânsito, que é o próprio movimento dos 

corpos celestes, a cineasta duplica o seu irmão e a si mesma, sobrepondo no espaço duas 

temporalidades: o passado rememorado e o “Agora da cognoscibilidade” (DIDI-HUBERMAN, 

2012, p. 119), o presente do filme.

3  Definição de “Trânsito” em https://pt.wikipedia.org/wiki/Astrologia 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Astrologia
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Vemos no filme, o corpo de Heitor duplicado por meio da criação da personagem de 

Caio Blat, que personifica o Heitor do passado. Suas falas são todas extraídas das cartas que 

endereçou à mãe, e interpretadas tal qual estivessem sendo escritas no Agora, presentificando 

o passado. 

Ocorre que Heitor, o próprio, concede uma entrevista à irmã. Nessa entrevista, 

também fala em tempo presente, o presente do filme. Assim, desdobrado em dois corpos, o 

personagem de Heitor coexiste no mesmo espaço, o da tela, em duas temporalidades distintas, 

que se acercam, se conjugam e se sobrepõem. 

Há cenas em que a sobreposição fica muitíssimo evidente, como a que Heitor narra 

a volta da cidade afegã Mazar-e Sharif, por volta do minuto 34 do filme (Figura 3). Trata-se de 

um verdadeiro Retorno Solar4: vemos Heitor, o próprio, revisitar a mesma memória que Heitor 

do passado. Ambos simultaneamente descrevem a cena em que a neve surpreende a todos 

e exige do motorista o esforço de limpar o para-brisas com as próprias mãos. Heitor do 

passado conta, por carta, à mãe, o acontecimento ainda recente. Heitor, o próprio, distante em 

muitas décadas do acontecimento, conta o ocorrido para a irmã, Lúcia, que o entrevista. Essa 

mesma memória une duas temporalidades, projetando-se no espaço na forma de tela dividida, 

Caio Blat de um lado, Heitor de outro. 

Tal qual o fenômeno astrológico, do Sol posicionado sobre si, há um instante em que 

ambos coexistem no espaço e coincidem no tempo. Um mesmo tempo, da memória, que não 

distingue as diferentes temporalidades. Nesse encontro de um mesmo tempo, há um mesmo 

Heitor, um mesmo corpo, ainda que duplicado.

	
Figura 3 – frame de “Uma Longa Viagem” (2012)

Já a duplicação de Lúcia se dá pela representação de si do passado a partir de imagens de 

arquivo, representação essa constelada com um si mesmo do Agora que revela o próprio fazer 

cinematográfico: na temporalidade do presente do filme, Lúcia aparece como enunciadora e 

4  Definição: o momento do ano em que o Sol passa exatamente em cima do grau em que estava no momento de nascimento 
da entidade em análise - https://pt.wikipedia.org/wiki/Astrologia 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Astrologia
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realizadora de “Uma Longa Viagem”.

Sua narração off expressa a motivação de realizar esse filme. Reflete, em certa medida, 

o trabalho de construção fílmica, quando confessa: “De tanto mexer em imagens, às vezes 

confundo o que vivi com o que manuseei”. 

É Lúcia quem diz confundir memórias e imagens. Pois, não seriam as memórias imagens 

também?

Lúcia não recorre a uma atriz para dar voz ao que sua representação de si do passado 

pensava ou sentia. Seu si mesmo do Agora é quem fala por seu duplo, representado por 

imagens de arquivo. De certa maneira, é o olhar que Lúcia dirige a esses arquivos que traduz 

sua intencionalidade. “Para saber, é preciso imaginar-se” (2012, p. 145), disse Didi-Huberman, 

em discurso anti-metafísico. São as palavras da narração de Lúcia que animam as fotografias 

silentes e esse si mesmo do passado.

Figura 4 – frame de “Uma Longa Viagem” (2012)

Mas é o corpo de Lúcia Murat no presente do filme, sobretudo visitando a cela e o 

pátio do presídio onde ficou anos presa, que realiza a mesma operação do “Retorno Solar de 

Heitor”: em que a memória de si, passado-presente, converge no espaço (ver Figura 4). 

Nessas locações fica clara a “dupla inscrição da memória” (COQUET, 2014, p. 57) da 

personagem de Lúcia Murat, num jogo freudiano “Fort-Da” que, segundo Pierre Fédida (2005, 

p. 121, apud DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 107), “inventa um lugar para a ausência, precisamente 

para permitir que a ausência tivesse lugar”.

Permitir que o corpo experimente o mesmo espaço, numa temporalidade distinta, ou 

recorrer aos mesmos enquadramentos das fotografias da outrora presa política e deixar a 

foto ceder lugar ao vazio são estratégias da cineasta para evocar e tensionar suas memórias. 

Simbolizando a falta do arquivo, a lacuna da memória, o silêncio do trauma e a morte de um 

eu, de outrora.

Parece que é em razão do espaço, esse ponto referencial de observação celeste, que 

Lúcia Murat opta por enxergar-se a si mesma duplicada e compreender seu trânsito. Em vez 

de duplicar-se no corpo de uma atriz, Lúcia assume seu próprio corpo e voz, num diálogo 

espaço-temporal constante entre o seu eu do presente e seu eu do passado. Sua memória, 

narrada em tempo presente, reflete-se no espaço que não é mais, no corpo que não é mais. 
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Seu corpo do Agora, vivo e movente, é o testemunho de que sobreviveu aquele espaço, aquele 

tempo, do qual não imaginava sair, viva e sã. 

Compreendemos como o filme se estrutura a partir da coexistência e coincidência no 

espaço desses corpos duplicados de distintas temporalidades, seja de Heitor, seja da própria 

Lúcia. Parece-me claro que esses corpos duplicados vão além da dimensão experiencial, 

tornando-se eles próprios a linguagem, a arquitetura, do filme, segundo a imagem que faço de 

uma interpretação dos trânsitos.

Seguiremos à última parte da análise, rumo ao porquê desse corpo duplicado ser a 

própria poética da memória.

Ora, se “Uma Longa Viagem” é uma interpretação dos trânsitos de Heitor e Lúcia 

em uma relação trigonométrica com o irmão Miguel, vale dizer que Miguel não teve seu corpo 

duplicado. A não ser, talvez, pela oposição imagens de arquivo e sua ausência, justificada por 

sua morte. 

Seu personagem é silente, à exceção de uma breve gravação de secretária eletrônica 

dizendo que fez os exames e que passava bem. Próximo dos 78 minutos do filme, Lúcia relembra 

o irmão falecido que, tal como o pai, fora médico. Após o insert que revela os “Agradecimentos” 

de sua dissertação de mestrado, vemos enfim Miguel, em imagens videográficas caseiras, as 

únicas a não entrarem em full screen. Miguel fala, mas não há som acompanhando a imagem. 

Mortos não falam.

Na cena que se segue, Lúcia e Heitor reveem fotografias de Miguel. Um dispositivo 

talvez mais comum do rememorar. Por que então escolho os corpos duplicados como a 

imagem mesma, poética, da memória?

Para Bergson (1990, p. 117, apud REZENDE FILHO, 2005, p. 66), “o passado é ‘passado’ 

ao mesmo tempo em que é ‘presente’. A própria memória é a coexistência virtual de todo o 

passado no presente”.

Para Luiz Rezende Filho (2005, p. 72), é em razão dessa coexistência virtual integral do 

passado sobre o presente que se pode dizer que “a duração é também uma memória, e que 

todas as durações, em conjunto, formam uma memória do mundo” e que uma pluralidade de 

durações é, simultaneamente, uma só duração. 

Para Deleuze (1999, p. 61, apud REZENDE FILHO, 2005, p. 72), “essa ideia [de uma só 

duração] não mais significa apenas minha relação com o ser, mas a relação de todas as coisas 

com o ser. Tudo se passa como se o universo fosse uma formidável Memória”.

Se eu me apoiei no conceito astrológico de “trânsito” para interpretar o filme, talvez 

pudesse substituí-lo por “fluxo”, conceito usado por Bergson e Deleuze e que ilustra as 

“durações particulares”, individuais de cada ser, que seguem, tal como os corpos celestes, com 

seus ritmos próprios e que funcionam como “uma espécie de ‘revelador’ do qual dispomos 

para reconhecermos a existência de outras durações em seus ritmos próprios” (DELEUZE, 

1999, p. 23 apud REZENDE FILHO, 2005, p. 72).

Ao duplicar seu próprio corpo e o de Heitor, posicionando-os no tempo e, sobretudo, 
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no espaço, Lúcia cria “fluxos”. As memórias ou durações particulares, com seus ritmos 

próprios, são simultaneamente uma só duração. Constituem uma memória total em que é 

possível pensar em Miguel como sendo também parte de um mesmo todo, já que “todos estes 

fluxos, essas durações, participam de uma mesma duração, de um só tempo” (DELEUZE, 1999, 

p. 62 apud REZENDE FILHO, 2005, p. 72).

 Ora, se essa memória do mundo e o in memoriam de Miguel revelam-se através do 

filme “Uma Longa Viagem”, são porque os corpos duplicados, nas suas distintas temporalidades 

e espaços, figuram a própria poética da memória. Poética Bergson-Deleuziana. Poética Sat-

chit-ānanda5.  

Isso mesmo. Sat-chit-ānanda, o “Absoluto” que Heitor tanto perseguiu, nas palavras 

dele “a união de todos os seres”, é, talvez, o que reúne os três irmãos, Lúcia, Heitor e Miguel. 

Para além de uma metáfora mística, o documentário “Uma Longa Viagem” cria uma memória 

comum, unindo as memórias dos três irmãos e quantas mais, a depender da leitura de cada 

espectador. 

Essa união, sublime, dos corpos, quantos duplos existirem, é atemporal e não-espacial. 

Contudo, é duração na forma de fluxos de sons e imagens. Imagens imaginadas. Poética da 

Memória.

Ainda que Lúcia Murat tenha expresso seu agnosticismo no filme e dito que ele era 

partilhado pelo irmão falecido, é pela crença de Heitor e através de suas viagens, que chegamos 

à Miguel. Uma longa viagem que é a representação da própria vida, essa “síntese atual de todos 

os seus ‘estados’ passados” (BERGSON, 1990, p. 120, apud REZENDE FILHO, 2005, p. 66).

Vá, imagem e memória de Miguel, ser varrida pelo mar de Copacabana. Celebramos, 

aí, seu moksha. 
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O sangue de um poeta: uma análise intermidiática sobre o filme surrealista de 

Jean Cocteau
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RESUMO
O sangue de um poeta (Le Sang d’un poète, França,1932, direção e roteiro de Jean Cocteau) é o primeiro 
filme do diretor, com influência surrealista, o filme é o primeiro da trilogia Órfica, seguido por Orfeu 
(Orphée, França, 1950 direção e roteiro Jean Cocteau) e O testamento de Orfeu (Le Testament d’Orphée, 
França,1960, direção e roteiro: Jean Cocteau), no longa metragem um poeta sem identificação é 
transportado através de um espelho para outra dimensão, na qual ele viaja por distintos cenários. Além 
da referência o mito clássico, o filme questiona o fazer poético, o processo criativo e permanência da 
obra de arte. O trabalho em questão tem como objetivo analisar esta obra cinematográfica dentro 
do movimento surrealista e também dos estudos intermidiáticos, que estudam as relações entre 
diferentes mídias. Cocteau foi um artista que se aprofundou em diferentes formas artísticas, e quando 
ele chega no cinema, percebemos essa interação em suas obras cinematográficas, por esta razão, os 
estudos intermidiáticos nos possibilitam compreender o processo fílmico do cineasta. 

PALAVRAS-CHAVE
O sangue de um poeta; Jean Cocteau; intermidialidade; surrealismo; cinema

Intermidialidade

Os estudos intermidiáticos/ interartes surgiram dos estudos comparativos, 

principalmente sobre os textos escritos. Com o tempo as abordagens sobre as relações de 

diversas mídias foram deslocando esse estudo para algo mais específico podendo ser chamado 

de intermidialidade. Para Walter Mores (2006) a relação entre as artes implica também uma 

questão intermidiática, mesmo que não sejam explicitadas e considera que toda arte inclui a 

“midialidade”. Ele continua dizendo que que termo intermidialidade é aparentemente simples, 

é a interação entre mídias, porém não deve ser visto como algo redutor, pois é a marca de 

uma estratégia que procura abordar as complexidades do conceito a partir de uma situação 

de fato, assim sendo a interação entre duas ou mais mídias. Segundo Clüver:

Na tentativa de esclarecer o que se pensa atualmente quando se fala 
de Estudos Interartes, podemos tomar como ponto de partida o 
Comparativismo que, desde a publicação, em 1968, de Einführung in die 
Vergleichende Literaturwissenschaft [Introdução à Literatura Comparada], 
de Ulrich Weisstein, propôs discutir a “iluminação mútua das artes” como 
um dos âmbitos de interesse da área (...) (CLÜVER 2006b, p. 12)

Dessa forma, explica Cluver “a expressão Literatura e outras Artes é não apenas 

pouco apropriada para o campo de estudos, mas também deixa de abranger todo o âmbito 

dos interesses e preocupações atuais dos Estudos Interartes” (CLÜVER 2006b.p.13)

1 Mestranda em Comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E-mail: brand.mendes@gmail.com
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Segundo apontam os manuais, a Literatura Comparada tem tradicionalmente 
a tarefa de se ocupar, sobretudo, de relações textuais. Isso vale também 
para os Estudos Interartes. E, se for verdade que o Comparativismo não 
compara nem mais, nem de forma diferente, do que os Estudos Literários 
(embora às vezes trate de outros objetos ou tenha outros interesses), isso 
também acontece, mutatis mutandis, com os Estudos Interartes, apesar de 
que, neste campo, a comparação explícita assume um papel mais acentuado. 
Independente dos tipos de textos e formas de relacionamentos envolvidos e 
dos interesses de estudo, a inclusão direta ou indireta de mais de uma mídia 
com diversas possibilidades de comunicação e representação e de vários 
sistemas sígnicos, bem como códigos e convenções a eles associados, lança 
continuamente questões sobre a base comparativa e as relações analógicas 
nas funções e efeitos dos meios encontrados (CLÜVER 2006b, p. 14)

  Sobre o repertório que utilizamos no momento da construção ou da 

interpretação textual, Clüver diz que é composto de elementos textuais de diversas mídias, 

bem como, frequentemente, também de textos multimídias, mixmídias e intermídias. Para ele 

são as “comunidades interpretativas, que determinam e autorizam quais códigos e convenções 

nós ativamos na interpretação textual, influenciam também o repertório textual e o horizonte 

de expectativa.” CLÜVER 2006b,p 15) Porém o repertório é, parte dos contextos culturais 

nos quais se realizam a produção e a recepção textual. 

Cüver aponta que entre semioticistas, “uma obra de arte é entendida como uma 

estrutura sígnica – geralmente complexa –, o que faz com que tais objetos sejam denominados 

“textos”, independente do sistema sígnico a que pertençam” (CLÜVER 2006b p 15). Dessa 

forma, segundo ele “um balé, um soneto, um desenho, uma sonata, um filme e uma catedral, 

todos figuram como “textos” que se “lêem”; o mesmo se pode dizer de selos postais, uma 

procissão litúrgica e uma propaganda na televisão.” CLÜVER 2006b p 15)

Sobre intermidialidade e intertextualidade Clüver afirma que “foi decisivo para uma 

parte das exigências que se associam hoje aos Estudos Interartes o reconhecimento recente 

de que a intertextualidade sempre significa também intermidialidade – pelo menos em um 

dos sentidos que o conceito abrange.” (CLÜVER 2006b, p. 14)

Além disso, “intertextualidade e intermidialidade devem ter indicado, entre outras 

coisas, que um texto isolado – seja lá em que mídia ou sistema sígnico – pode representar 

um rico objeto de pesquisa para os Estudos Interartes” CLÜVER 2006b  p. 16) Da mesma 

maneira que o “texto literário isolado, considerando suas implicações intertextuais, já se 

oferece ao comparativista, freqüentemente, como objeto de pesquisa promissor. (CLÜVER 

2006b, p. 16)

 Os estudos interartes abrangem todos os tipos de artes, relacionando diferentes mídias 

GT | AUTORIA, ESTÉTICA E SUBJETIVIDADES NO CINEMA
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e assim abrangem as possibilidades de estudo, como afirma Cluver os Estudos Interartes, 

apesar de que, neste campo, a comparação explícita assume um papel mais acentuado. Para ele 

independente dos tipos de textos e formas de relacionamentos envolvidos e dos interesses de 

estudo, existe a inclusão direta ou indireta de mais de uma mídia com diversas possibilidades 

de comunicação e representação e de vários sistemas sígnicos, da mesma forma que códigos e 

convenções a eles associados, assim lança continuamente questões sobre a base comparativa 

e as relações analógicas nas funções e efeitos dos meios encontrados. (CLÜVER 2006b, p. 14)

Como aponta Cluver, o leque dos estudos inteartes vai desde os “textos” fonte até 

questões sobre narratividade e tempo e espaço.

O leque dos Estudos Interartes parte dos estudos de fonte, passa por 
questões de periodicidade, problemas de gênero e transformações temáticas, 
até alcançar todas as formas possíveis de imitação que ocorrem através 
das fronteiras ente mídias (em formas e técnicas estruturais, tendências 
estilísticas e outras mais). Os Estudos Interartes abrangem, além disso, 
aspectos transmidiáticos com possibilidades e modalidades de representação, 
expressividade, narratividade, questões de tempo e espaço em representação 
e recepção. (CLÜVER, 2006b, p. 16)

A transposição Intersemiótica, segundo Cluver é a “mudança de um sistema de signos 

para outro e, normalmente, também de uma mídia para outra – conforme o que se entende 

por mídia.” CLÜVER 2006b p. 17) O autor continua “ além de serem traduções de uma 

linguagem para outra, tais transposições possuem, na maior parte, outras funções, pois, na 

visão de alguns críticos, elas são frequentemente marcadas por seu caráter subversivo.” Nesse 

estudo a fidelidade ao texto alvo não é o mais relevante, e sim as transformações entre uma 

mídia e outra, segundo o autor “Em todo caso, no estudo de transformações e adaptações 

intermidiáticas, deve-se, de preferência, partir do texto alvo e indagar sobre as razões que 

levaram ao formato adquirido na nova mídia.” . (CLÜVER, 2006b p. 17) E assim as questões 

sobre a fidelidade para com o texto-fonte e sobre a adequação da transformação se tornam 

irrelevantes porque a nova versão não irá substituir o original.

É importante notar que, nos Estudos Interartes, trata-se sempre de relações 
transmidiáticas que co-determinam as questões que nós levantamos a 
respeito dos objetos de pesquisa. Estas questões definem as tarefas e métodos 
do campo de estudos, e enquanto os Estudos Interartes não estiverem 
institucionalizados numa forma que vá além da organização de congressos, 
as tarefas e métodos serão descritos de acordo com a origem científica 
daquele que faz a descrição: um historiador de arte ou um musicólogo 
levantará questões diferentes em relação a um determinado objeto de 
pesquisa intermidiática do que um teórico de cinema ou um comparativista, 
e procederá também metodologicamente de outro modo.( CLÜVER 2006b 
p. 17)

  Para o autor apesar de ainda nos depararmos muitas vezes com a combinação 

“artes e mídias”, “a utilização de “intermidialidade” mostra que todas essas expressões e 
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formas de comunicação no uso científico alemão permitem que sejam consideradas e 

designadas, hoje em dia, como “mídias”, e que eventuais conflitos com outros usos do termo 

“mídia” nesse âmbito sejam solucionáveis ou acidentais.”(CLÜVER 2006b p 19)

As” transformações ou transposições de uma mídia a outra são – exatamente 

do mesmo modo que as diversas formas da combinação de mídias – formas de relações 

intermidiáticas, ao lado de uma série de outras formas.” O termo intermididalidade, conclui 

Clüver, é o mais lógico e prático uma vez que não limita a formas específicas: “Parece lógico e 

prático utilizar “intermidialidade” como conceito geral para todas as formas de relação dessa 

natureza e não limitar o termo a formas específicas” (CLÜVER 2006b p. 31)

A intermidialidade não é apenas o que consideramos como expressões artísticas, para 

Clüver mas também as “mídias e seus textos”, como ele afirma:

Intermidialidade diz respeito não só àquilo que nós designamos ainda 
amplamente como “artes” (Música, Literatura, Dança, Pintura e demais 
Artes Plásticas, Arquitetura, bem como formas mistas, como Ópera, Teatro e 
Cinema), mas também às “mídias” e seus textos, já costumeiramente assim 
designadas na maioria das línguas e culturas ocidentais.(CLÜVER 2006b, p. 
18)

Ainda podemos dividir os objetivos dos estudos em dois grupos “ente aqueles que 

enfatizam o estudo de textos e de suas relações intertextuais enquanto tais e aqueles que 

abordam fenômenos interartes sobretudo como produtos e práticas socioculturais” (CLÜVER 

1997, p. 52 e 53). Para o nosso estudo nos interessa o primeiro grupo. 

Surrealismo

 O movimento surrealista nasceu em Paris na década de 1920, este movimento 

segundo Nadeau, está fortemente engajado no período entre as duas guerras, para o autor 

dizer que o movimento não passa, no plano da arte, de uma manifestação pura e simples é 

de um materialismo muito simplista, “ele constitui também o herdeiro e o continuador dos 

movimentos artísticos que o precederam, sem os quais não teria existido. É portanto sob 

esses dois aspectos ao mesmo tempo que devemos considerá-lo”. (NADEAU, 2017, p 14)

O surrealismo é considerado por seus fundadores como “um meio de 
conhecimento, particularmente de continentes que até então não haviam 
sido explorados: o inconsciente, o maravilhoso, o sonho, a loucura, os estados 
de alucinação, em suma, o avesso do cenário lógico”; o inconsciente é visto, 
no surrealismo, como natureza da inspiração. (NADEAU, 2017 p. 46) 
O movimento surrealista foi uma das vanguardas artísticas emergentes na 
Europa pós primeira guerra, surge com a proposta inicial de revolucionar as 
imagens e a língua, restabelecer os vínculos do sujeito, ainda em processo 
de desconstrução, com o inconsciente e buscar novas imagens, conexões 
e experiências. O Manifesto do Surrealismo, de 1924, escrito por André 
Breton, anuncia logo na primeira frase: Tão forte é a crença na vida, no que a 
vida tem de mais precário, vale dizer, na vida real, que, no fim de contas, essa 
crença se perde (BRETON, 2004, p. 15). 
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No cinema, de acordo com Savernini, os surrealistas, teriam sua especificidade na 

reprodução da lógica dos sonhos e do funcionamento da mente humana, possível pela relação 

icônica da imagem com os objetos reais. Para a autora, capacidade especifica do cinema 

de suscitar a ambiguidade a partir de imagens concretas realiza a ambição surrealista de 

ultrapassar os limites da realidade tangível e alcançar seus sentidos mais profundos, enfim, em 

constituir uma “super-realidade”. (SAVERNINI, 2004, p. 66) 

O mito de Orfeu

A definição que a mim, pessoalmente, me parece a menos imperfeita, por 
ser a mais ampla, é a seguinte: o mito conta uma história sagrada; ele relata 
um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do 
“princípio”. Em outros termos, o mito narra como, graças às façanhas dos 
Entes Sobrenaturais, uma realidade passou a existir, seja uma realidade total, 
o Cosmo, ou apenas um fragmento (...) Os personagens dos mitos são os 
Entes Sobrenaturais. Eles são conhecidos sobretudo pelo que fizeram no 
tempo prestigioso dos “primórdios”. (ELIADE,2016, p. 11)

A mitologia clássica sempre foi fonte de inspiração para artistas em diferentes épocas, 

os mitos nunca deixaram de ser narrados, interpretados e recriados ao longo do tempo. 

Pois não apenas a mitologia clássica, mas também toda a cultura e modo de vida destes 

povos da antiguidade, fazem parte da formação cultural do ocidente e da formação da nossa 

identidade. Como afirma Cairus (2011, p. 126): “O antigo é identitário quando evoca as marcas 

de reconhecimento mútuo de um grupo social. E tais marcas – é bom que se frise – são 

construções não arbitrárias e coletivas da cultura”. 

 O mito de Orfeu é um dos mais conhecidos da antiguidade, a história do amor entre 

o poeta e Eurídice já foi narrada diversas vezes e em mídias diferentes, como no teatro com 

a peça Orfeu da Conceição de Vinicius de Morais, depois a peça foi adaptada para o cinema 

com o filme Orfeu Negro (1959 - Marcel Camus), também temos a trilogia Órfica de Jean 

Cocteau. Além disso também existem representações nas artes plásticas como o quadro de 

Jean-Baptiste Camille Corot:
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Figura 1: Orpheus Leading Eurydice from the Underworld. Jean-Baptiste Camille Corot  óleo sobre tela (1861) The Museum of 
Fine Arts - Houston | Houston - Estados Unidos Dimensões da obra: 111,8 x 137,7 cm

Orfeu na literatura clássica era filho da musa Calíope e de Apolo (ou o rei Eagro). 

Ficou conhecido por ser o poeta mais talentoso que já viveu. A lira, presente de seu pai, era o 

instrumento que ele tocava e, com seu talento, Orfeu fazia com que os pássaros parassem de 

voar para escutar suas canções, e os animais selvagens perdiam o medo e se aproximavam. As 

árvores se curvavam para conseguir pegar os sons no vento. A mais conhecida história que 

se conta sobre o poeta, fala de seu amor por Eurídice. Logo depois que se casaram, Eurídice 

faleceu devido a um acidente, quando foi mordida por uma serpente e não resistiu. Indignado 

com o a morte da amada, Orfeu desceu ao mundo inferior com o objetivo de trazê-la de volta. 

Com o canto de sua lira, conseguiu comover a Perséfone, esposa de Hades, que convenceu a 

seu marido deixar que Orfeu levasse Eurídice de volta para o mundo dos vivos. Porém, havia 

uma condição, ele não poderia olhar para trás até que estivessem à luz do sol. Desconfiado de 

que sua mulher estivesse realmente o seguindo para fora do submundo, Orfeu pouco antes 

de chegar a superfície, se vira para trás. Imediatamente vê Eurídice sendo carregada de volta 

para o reino dos mortos. 

Sangue de um poeta

 Filme com influência surrealista de 1932, dirigido por Jean Cocteau. Cocteau nasceu 

em Maisons-Laffitte, a 17 quilômetros de Paris, no dia 5 de julho de 1889, em uma família 

burguesa. Seu pai se suicidou quando ele tinha 9 anos de idade, aos 15 anos saiu de casa, e com 

16 já começava a escrever poesia. Se desenvolveu em diferentes representações artísticas, foi 

poeta, romancista, dramaturgo, escultor, pintor e cineasta. A própria constituição do artista é 

intermidiática. 

 Sangue de um poeta é o primeiro filme da trilogia órfica de Jean Cocteau, o diretor 

dentro desses filmes faz uma discussão sobre a constituição do “ser poeta”, o processo de 

construção da obra de arte e a relação do artista com a morte. Os seguintes filmes da trilogia 
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são “Orfeu” (1950) e “O testamento de Orfeu” 1960 – último filme do cineasta). O filme em 

questão está dividido em quatro episódios: A mão ferida ou as cicatrizes de um Poeta, paredes 

tem ouvidos?, a guerra de bola de neve e a profanação da hóstia. 

 Figura 2: O poeta apaga o retrato
            Fonte: acervo pessoal

Na primeira parte, vemos um artista e seu processo de criação desenhando em uma 

tela um rosto humano, de repente a boca da figura cria vida e começa a se movimentar, como 

se estivesse dizendo algo, o artista assustado com aquilo tenta apagar rapidamente a boca (o 

que vemos na imagem abaixo), porém, a boca passa para a mão dele. Desesperado ele tenta 

afogar a mão em uma bacia com água na esperança de se livrar dela, sem sucesso, ele por fim, 

acaba colocando a mão sobre o rosto de uma estátua, a mão então passa para o objeto e este 

cria vida e começa a falar com o artista. 

Figura 3: O poeta passa boca de sua mão para a estátua
Fonte: acervo pessoal
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Figura 4: O poeta tenta entrar no espelho
Fonte: acervo pessoal

Podemos perceber na imagem acima as veias destacadas do poeta, como se este 

estivesse dando a vida para o objeto. O artista é o pai da obra de arte, da vida à ela, mas no 

momento em que esta nasce se torna independente e fala por ela mesma, o que fica evidente 

no segundo episódio. A estátua começa a conversar com o poeta e o convence a entrar em 

um espelho, que representa a morte. Quando este atravessa o espelho é levado para outro 

mundo e chega em um hotel chamado Hôtel des Folies-Dramatiques que era o nome de um 

cinema em Paris no final da década de 1920 e início de 1930. 

 Nessa parte do filme Cocteau evidencia o processo cinematográfico e o papel do 

espectador como um “voyer”. Quando chega ao hotel o poeta espia pela fechadura quatro 

quartos, uma delas é uma mulher ensinando uma menina a voar. O cineasta explora os efeitos 

visuais em sua construção cinematográfica com a finalidade de envolver o espectador nesse 

universo artístico que caminha entre dois mundos. 

Figura: 5: O poeta observa através da fechadura
Fonte: acervo pessoal
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Figura 6: Quarto 21, “lições de voo”

Fonte: acervo pessoal

 A terceira parte do filme, a guerra de bola de neve, o poeta volta a infância, vemos um 

grupo de meninos brincando com bolas de neve, nos quais se destacam alguns valentões. Em 

um ato de violência, o poeta em sua versão infantil, é atingido na cabeça e acaba morrendo, 

é uma nova morte para ele, agora na juventude. Como se o artista não pertencesse a aquele 

mundo desde os primeiros anos. 

Figura 7: Meninos brincando com bolas de neve
Fonte: acervo pessoal
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Figura 8: Menino morto
Fonte: acervo pessoal

 A quarta e última parte, a profanação da hóstia, vemos a estátua do começo do filme, 

agora em forma humana, jogando cartas com o poeta. As duas últimas partes são passadas no 

mesmo cenário, é como um palco, no canto superior esquerdo em alguns momentos do filme 

vemos uma plateia. O corpo do menino permanece em cena, para os personagens é como se 

não estivesse ali, momentos depois, como em um ato de piedade, aparece um anjo negro e o 

resgata. Cocteau reforça aqui sua teoria de que o artista tem contato com o mundo divino, 

entre a vida e a morte. 

Figura 9: Casal jogando cartas
Fonte: acervo pessoal
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Figura 10: O corpo do menino sendo levado por um anjo
Fonte: acervo pessoal

 Ao final, a obra artística supera o seu criador, vemos a estátua indo embora, em um 

corpo feminino, a referência ao personagem mitológico Orfeu é direta, ela carrega uma lira na 

mão direita, instrumento que o Orfeu tocava com perfeição. Na mão esquerda ela carrega um 

globo. A obra de arte é imortal, sobrevive ao seu criador e se torna maior do que ele, capaz 

de carregar todo o universo consigo. 

Figura 11: A estátua em indo embora
Fonte: acervo pessoal
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Era uma vez em Tóquio: vazio e silêncio em Yasujiro Ozu

VIDAL, Victor Raphael Rente1

Universidade Federal Fluminense (UFF)

RESUMO
O presente trabalho pretende analisar o filme Era uma vez em Tóquio (Tokyo Monogatari, 1953), do 
cineasta japonês Yasujiro Ozu, a partir da noção Ma (em kanji 間). Esta noção, genuinamente japonesa, 
significa literalmente “espaço-entre” e opera relações singulares entre espaço e tempo, valorizando a 
intermediação e o intervalo. Se a paisagem “ocidental” é preponderantemente marcada pela dominação 
e ordenação espacial promovida pela perspectiva, a paisagem japonesa é constituída pelo Ma, gerando 
relações transitivas, que ao mesmo tempo divide e une distintos elementos, instigando conexões e 
diálogos. Exemplares de uma espacialidade marcada pelo Ma são os jardins japoneses de pedra, os 
ambientes que ligam zonas externas e internas de uma residência, a passarela no teatro Nô e a sala da 
cerimônia do chá. Trata-se de uma espacialidade caracterizada pelo vazio, entendendo tal vazio como 
mediador entre corpos, um espaço que favorece o movimento, a relação, a interconexão. No cinema, 
a noção Ma apresenta-se em planos em que há poucos elementos e personagens presentes, longas 
sequências contemplativas onde poucas coisas acontecem, narrativas em que os finais apresentam-se 
em aberto, deixando para cada espectador completar o entendimento a sua maneira.

PALAVRAS-CHAVE
Yasujiro Ozu; cinema japonês; Ma.

Os três filhos de Shuikichi e Tomi Hirayama, o casal idoso protagonista de Era uma vez 

em Tóquio, discutem em certa altura do filme a ideia de enviar os pais para Atami. O lugar é 

uma pensão com atividades e banhos termais. Os três filhos acreditam que eles se divertirão 

mais do que em passeios desgastantes por Tóquio. Ainda que essa pareça ser uma boa ideia, 

sabemos que a real intenção dos três é manter os pais ocupados e afastados. Eles chegam a 

afirmar que estão preocupados com os dois, mas logo completam dizendo que estão muito 

atarefados para conseguir lhes dar atenção. O corte seco nos leva a cena seguinte, em que 

vemos durante algum tempo mulheres abanando-se com leques enquanto admiram o mar. A 

mensagem de Ozu é clara: chegamos a Atami. A cena posterior nos mostra uma janela aberta 

para o mar. Vemos o recorte de uma montanha, mas é o céu e o mar que enchem a tela. Em 

seguida somos levados a um corredor vazio onde nada acontece. Só então revemos Shuikichi 

e Tomi. A câmera baixa de Ozu mira o casal de longe, de um cômodo afastado, como se não 

quisesse atrapalhar a refeição dos dois. De fato, Tomi é vista de costas, não sabemos muito 

bem o que ela está fazendo. Duas pessoas cruzam o corredor em frente ao aposento onde 

os dois estão, enfatizando a solidão dos personagens. Quando finalmente nos aproximamos, 

a conversa do casal não traz nada de realmente interessante, falam sobre amenidades e 

impressões da pensão. Shuikichi comenta sobre o mar e somos levados a admirá-lo também.

1  Mestre em Estudos Críticos das Artes pelo Programa de Pós-graduação em Estudos Contemporâneos das Artes da Univer-
sidade Federal Fluminense. E-mail: raphaelrente@gmail.com.



IV SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS 183

Yasujiro Ozu, Era uma vez em Tóquio, 1953
Plano geral do corredor.

Sequências como essa, cheias de pillow shots, planos em que os objetos e os espaços 

mostrados não possuem um sentido óbvio no desenrolar da narrativa, como as mulheres se 

abanando, a janela aberta, o corredor vazio, o mar revolvendo-se, estão presentes em toda 

a película. É preciso se deixar envolver pela simplicidade que permeia todo o filme de Ozu, 

e assim experimentar o vazio e o silêncio que o cineasta busca evocar com suas cenas e 

montagens. Quem assiste a Era uma vez em Tóquio buscando clareza e cenas explicativas se 

decepcionará. O filme é sutil, cheio de nuances e gestos contidos, como uma pintura sumi-ê. 

É por meio de sua narrativa fragmentada e cheia de vazios e silêncios que Ozu nos permite 

vivenciar a espacialidade Ma, aspecto da cultura japonesa que significa literalmente espaço-

entre. Adiante abordaremos essa questão.

Em Era uma vez em Tóquio, 46º filme realizado por Yasujiro Ozu e lançado em 1953, 

acompanhamos a viagem do casal de idosos, Shuikichi e Tomi, até Tóquio para visitar os três 

filhos que lá vivem. Ao chegar à cidade, contudo, os dois são recebidos com indiferença pelos 

filhos, sempre muito atarefados com seus trabalhos. Chega a ser cômico, ainda que um tanto 

angustiante, notar que Shuikichi e Tomi se hospedam no apartamento do filho ferroviário, mas 

não são vistos juntos em nenhuma cena ao longo da narrativa. É Noriko, nora do filho morto 

na guerra, quem dispõe atenção ao casal. Aparentemente sem enredo, o filme de Ozu explora 

as complexas relações que passam a se desenvolver com a desintegração da família tradicional 

japonesa. De uma maneira geral, podemos afirmar que Era uma vez em Tóquio, sua obra mais 

representativa, é um sintoma da modernização/ocidentalização que o país se viu após o fim 

da Segunda Guerra Mundial. As décadas de 1950 e 1960 no Japão são marcadas por uma 

dificuldade em reconhecer o próprio passado e a desconfiança quanto ao futuro visivelmente 

influenciado pelos Estados Unidos. A tensão entre tradição e modernidade é explicitada na 

GT | AUTORIA, ESTÉTICA E SUBJETIVIDADES NO CINEMA
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maneira como os idosos são mostrados completamente deslocados em seus passeios por 

Tóquio, como se suas tradições não encontrassem mais espaço naquela realidade.

O estilo com o qual Ozu escolhe contar sua história é o mais sóbrio possível, sem 

muitas trucagens e movimentos de câmera exagerados (na verdade, a câmera de Era uma 

vez em Tóquio quase não se move). Ozu levou um tempo para utilizar o som em seus filmes, 

tendo sido fiel ao cinema mudo até 1936, quando lançou Filho único. Ainda assim, os diálogos 

não são o elemento principal da narrativa, os gestos, as expressões e os silêncios continuam 

destacando-se para o cineasta. Ozu também evitou as cores o quanto pôde, Flor de equinócio, 

de 1958, é seu primeiro filme colorido. Ainda que seus filmes sejam simples, eles são rigorosos 

quanto às técnicas; e seus planos quase sempre evocam a platicidade de pinturas.

No artigo A arte Zen de Yasujito Ozu, o poeta sereno do cinema japonês, Marvin 

Zeman aponta que abordar o cinema de Ozu inserindo-o no contexto do cinema mundial, 

ainda que seja possível e válido, é insatisfatório. Por essa via seu cinema acaba reduzido a 

questões gerais que englobam a sétima arte de uma maneira geral, e aquilo que essência 

em suas narrativas, seu lado oriental, acaba por ser deixado de lado. Em concordância com 

Zeman, abordaremos o filme do Ozu no contexto das artes japonesas. Para se fazer claro 

em sua proposta, Zeman aponta que, mesmo sendo o cinema sua ferramenta de trabalho, o 

antepassado criativo de Ozu é o haicaísta Matsuo Bashô, e não o cineasta D. W. Griffith. Por 

trás das artes tradicionais japoneses existe a ideia do zen-budismo. Nesse sentido podemos 

considerar Ozu um cineasta zen que almeja penetrar a beleza essencial contida no desabrochar 

de uma flor, no som do rio correndo, em um campo de bambus balançando à força do vento. 

Por esse motivo que durante muito tempo a produtora que financiava seus filmes evitou 

distribuí-los internacionalmente, uma vez que o consideravam japonês demais. O fato de Ozu 

apenas trabalhar questões contemporâneas nos seus filmes, e não apresentar aquela visão 

exótica do Japão de fantasias e samurais como Akira Kurosawa, se tornou outro impedimento 

para sua veiculação.

Os planos em que nada acontecem ou vazios, os diálogos pausados, a abundância de 

silêncio ou as longas sequências contemplativas em Era uma vez em Tóquio permitem a vivência 

da espacialidade Ma. O cotidiano nipônico é percebido e organizado por um elemento que 

valoriza estruturas em transição, que destaca o intervalo, o inacabado, o vazio. A palavra 

japonesa que incorpora essas e outras semânticas é Ma. Sua conceituação é difícil e não 

encontra concordância entre pesquisadores. Por não possuir plena definição ou completude, 

Ma existe enquanto possibilidade, enquanto algo em vias de ser. É próprio dessa noção a não 

anuência a assumir “aparência” única, metamorfoseando a cada contexto espaço-temporal. 

“Ma não possui explicação lógica e que ele é Ma justamente porque não possui essa lógica. 

E quando ela é forçada, o Ma distancia-se da sua essência”2.  Podemos dizer que existe uma 

complexidade relacional em Ma e que sua existência se encontra em uma região anterior à 

2  KAWAGUCHI apud OKANO, Michiko. Ma: entre-espaço da arte e comunicação no Japão. São Paulo: Annablume; Fapesp; Fun-
dação Japão, 2012, p. 14.
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do objeto, da concretude, do fenômeno.

Ma se apresenta para a cultura japonesa como um modus operandi vivo, um elemento 

tão presente e arraigado em suas manifestações culturais, que os japoneses encontram 

dificuldades em expressar um significado claro e que abarque toda a sua dimensão3.  Vive-se 

Ma cotidianamente, nas pequenas e nas grandes situações; na arquitetura, na arte, na literatura, 

no vestuário, na culinária, na fala, nos gestos, no andar, no cinema, caracterizando o ser e o 

estar dos japoneses4.

O termo teria sido usado pelos japoneses desde o século XII5 (durante a era Kamakura, 

1185-1334); sua noção, porém, é muito mais antiga e está relacionada à demarcação de um 

espaço vazio para aparição divina. Esta é a noção primordial de Ma: a existência de um espaço 

vazio à espera de uma manifestação divina que ocorrerá a qualquer momento e instaurará 

um complexo relacional entre natureza, homens e deuses6.  Essa área vazia e demarcada 

é encarada como um espaço de potencialidade e possibilidade, um intervalo espacial para 

espera, um entre que ata o vazio à ocupação divina em sua gloriosa aparição – que pode 

acontecer ou não. Essa divindade veicula-se ao xintoísmo7,  mas também ao budismo, uma 

vez que valoriza o vazio potencial, a espera e a não ação. Devido a essa noção, um espaço 

visualmente vazio é considerado área sagrada8.

Em virtude de suas difíceis compreensão e assimilação, Michiko Okano  sugere estudar 

o Ma como um quase signo, como um operador cognitivo. Esse posicionamento enfatiza os 

meios pelos quais Ma se mostra perceptivo, reconhecível e assim estabelece comunicação 

com o mundo, com as pessoas e as coisas. Compreender Ma como um quase signo permite 

valorizá-lo enquanto percepção, em detrimento de um confronto estritamente conceitual. Ma 

enquanto possibilidade, enquanto quase signo, pode ser percebido pelos sentidos ao tomar 

forma na arte, no teatro, na arquitetura e no cinema, por exemplo. Ao concretizar no mundo 

sua possibilidade e seu intervalo, Ma se torna passível de reconhecimento, identificação e 

discriminação, sendo assim possível estudar suas diversas acepções. Por meio de uma 

abordagem semiótica, Okano propõe não delimitar uma conceituação lógica do termo, mas 

mapear suas ocorrências. E será essa a nossa abordagem ao longo deste trabalho.

Nem mesmo o ideograma de Ma apresenta definição objetiva do termo. Ele é formado 

por outros dois ideogramas, um referente a sol, outro referente a porta. Porta denota 

passagem, caminho e transição; afinal, é por meio dela que conseguimos ir de um lugar para 

o outro; é um espaço fronteiriço que liga dois ambientes. Podemos dizer que o ideograma de 

Ma valoriza o entre, o intervalo, a fronteira, ao apontar o sol, a iluminação, como aquilo que 

encontramos nesse espaço entre.

3  OKANO, op. cit., p. 11.
4  É importante ressaltar que a noção e o termo Ma estiveram restritos ao território japonês até 1978, quando foi realizada 
em Paris a exposição Ma: Espace-Temps du Japon sobre o tema, e o mundo ocidental tomou conhecimento de sua existência.
5  Embora comece a ser utilizado durante a era Kamakura, o termo Ma se popularizou na era Edo (1603-1867) quando ganhou 
maior difusão, principalmente em textos ligados às artes marciais.
6  OOSTERLING, Henk. Ma or sensing time-space. Towards a culture of the inter. Berlin: Transmediale. 05 BASICS, 2005, p. 77.
7  Xinto: xin: divindade + to: caminho. Religião essencialmente japonesa ligada aos processos de transformação da natureza.
8  Catálogo de exposição MA: Espace-Temps du Japon. Paris: Musée des arts décoratifs, 1978, p. 23.
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門 (porta) + 日 (sol) = 間 (entre espaço)

Espaços demarcados para aparição divina.

A paisagem ocidental foi pensada e elaborada para se tornar similar à natureza. A 

ideia de paisagem reassegura uma visão de conjunto, composta e enquadrada, e, ao mesmo 

tempo, constrói nossas percepções sobre o espaço. Compreendemos paisagem como aquilo 

que orienta as distâncias, os direcionamentos, os pontos de vista, as situações, as escalas 

. A pintura renascentista encontrou na invenção da perspectiva metodologia capaz de 

representar e ordenar o espaço. A perspectiva é uma estrutura geométrica e lógica do espaço.  

Erwin Panofsky defende a ideia de que a perspectiva tornou possível projetar um espaço 

unitário para diversos elementos coabitarem9. O ponto de fuga, o lugar para onde todas as 

linhas ortogonais ou de profundidade do quadro convergem, é o nó que amarra todos os 

elementos de um espaço de maneira ordenada e unitária. Devido à escolha do ponto único 

de convergência, podemos afirmar que a perspectiva promove um espaço estático em que a 

figura humana, artista-espectador, faz-se o centro das atenções, representada por esse ponto 

único. Panofsky pensa a perspectiva por dois caminhos: o primeiro como consolidação e 

sistematização do mundo externo, e o segundo como a expansão da esfera do eu. É por meio 

desses dois caminhos que a perspectiva funciona como forma simbólica, como imagem.

A perspectiva implica uma racionalização da realidade, uma vez que sua operação 

matemática compreende um espaço infinito e homogêneo, algo que se opõe à percepção 

humana. Há também discrepância no fato de a perspectiva se estruturar a partir de um 

ponto único e fixo, enquanto a percepção humana se compõe por dois pontos, dois olhos, 

em movimento. Antes da perspectiva, as arquiteturas não passariam de “praças desertas, 

esquinas de edificações, de recortes de janelas, de arcos que se abrem para outros traçados, 

de monumentos de diversas formas”10.  Estabelecida a noção de perspectiva, esses elementos 

aparentemente dispersos ganham estruturação: “uma planta se apoiará sobre um balcão; ali, 

9  PANOFSKY, Erwin. La perspectiva como forma simbólica. Barcelona: Fabula Tusquets Editores, 1999, p. 11.
10  CAUQUELIN, Anne. A invenção da paisagem. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 36.
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o pináculo aéreo de uma árvore atrás daquele muro”11.  A espacialidade ocidental é marcada 

pela dominação e ordenação de elementos dispersos seguindo princípios matemáticos, ou 

seja, é um espaço estruturado pela racionalidade humana.

Se o espaço ocidental é marcado pela dominação e ordenação empreendidas 

pela perspectiva, o espaço japonês, por sua vez, é marcado pelo Ma, engendrando outras 

possibilidades, diferente daquelas promovidas pela perspectiva. Trata-se de espacialidade 

caracterizada pelo vazio, entendendo tal vazio como mediador entre corpos, um espaço que 

favorece o movimento, a relação, a interconexão e a imaginação. Essa mediação ou aproximação 

pode aparecer como intervalo, passagem, pausa, não ação, silêncio. Ao mesmo tempo em que 

a espacialidade Ma pensa a divisão – afinal, o vazio, o intervalo, existe entre dois elementos – 

pensa também a relação; “pode ser entendida como fronteira, algo que separa e ata os dois 

elementos que intermedeia, criando uma zona de coexistência, tradução e diálogo”12. 

Günter Nitschke  aborda a noção Ma menos como algo físico, objetivo, e mais pelo 

caráter subjetivo, imaginativo. Aponta Ma como uma consciência do espaço que ele se refere 

como “place making”, um lugar que ainda se encontra em processo de ocorrência – por isso 

os símbolos externos de Ma, sua manifestação física, podem aparecer de qualquer tamanho 

ou forma.

Michiko Okano oferece uma lista de situações em que o “modo” Ma está “operando”. A 

lista foi tirada do dicionário Kôjen e é extensa, apresentando uma pluralidade de ocorrências. 

Ora Ma aparece com implicações objetivas (como unidade de medida de dois tatames, espaço 

linear entre dois pilares, um recinto dentro de uma casa separado por biombos ou portas 

de correr, ancoradouro de navio), ora aparece com implicações subjetivas (como um silêncio 

dentro da fala, um tempo apropriado, um bom ou mau momento para que determinado 

fenômeno ocorra, “o estado de um certo lugar, de um certo ambiente”13 ). Ma pode apresentar-

se tanto como uma consciência do lugar quanto como uma postura ética dentro da sociedade 

japonesa. No cotidiano nipônico, quem faz mal uso do Ma é mal quisto pela sociedade: trata-se 

de uma pessoa que não sabe fazer a pausas corretas nos momentos apropriados, uma pessoa 

que não sabe a hora certa para falar ou ficar quieta.

Na acepção japonesa, tempo e espaço estão emaranhados e possuem interdependência 

que não ocorre na noção ocidental de tempo e espaço. No Ocidente, tempo e espaço são 

absolutos, homogêneos e infinitos, enquanto no Japão eles se relacionam e são indissociáveis. 

O tempo é percebido a partir da movimentação em determinado espaço, e o espaço é 

reconhecido por sua relação com o fluir do tempo.  Espaço e tempo estão atrelados também 

à noção de “aqui” e “agora”, que essa teria desenvolvido graças aos períodos isolacionistas 

que o país enfrentou, fechando suas portas do resto do mundo durante as eras Heian (794-

897) e Edo (1603-1867). Isolando-se, a atenção se centraria no aqui e no agora de seu próprio 

território. 

11  Idem.
12  OKANO, op. cit., p. 27.
13  Idem, p. 32.



IV SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS188

Como vimos, a espacialidade ocidental estruturada pela perspectiva oferece uma 

visualidade estática do espaço. No Japão, devido ao entrelaçamento de tempo e espaço, 

sendo impossível compreender um sem o outro, e à presença de espaços vazios, a visualidade 

apresenta-se marcada por movimento, por transitoriedades.

No palco do teatro Nô existe uma ponte (hashigakari) que une a sala de preparação do 

ator ao espaço em que se fará a encenação; essa ponte é considerada elemento fundamental 

para a realização do espetáculo. As peças encenadas começam antes mesmo de os atores 

chegarem ao palco, dentro dessa sala em que vestem as roupas e colocam as máscaras. O 

momento do atravessar é aguardado com atenção, aquela passagem, aquela ponte, empreende 

um caminho da escuridão à luz, do mundo dos mortos ao mundo dos vivos; o ator atravessa 

tempos e espaços longínquos. A ponte, medindo cerca de três metros, funciona como 

zona intervalar, um entre que une inúmeros elementos e determina relações entre vida e 

morte, entre os vivos e os espíritos, entre o humano e o divino; ao percorrê-la, o ator 

trilha metaforicamente muitas milhas, encontrando antepassados, grandes mestres, visitando 

tempos antigos. Compreendemos o espaço da ponte hashigakari como um espaço entre, 

como um Ma.

Para chegar à casa da cerimônia do chá é preciso atravessar uma passarela de pedras 

conhecida como jardim-ruela ou jardim-passarela (roji-niwa). O visitante salta de pedra em 

pedra até chegar à entrada da casa. A distância entre uma pedra e outra é considerada um Ma, 

uma vez que é essa distância que determina o tempo que se leva atravessando a passarela, pois 

são as pedras que estabelecem o ritmo da caminhada. A trajetória pela passarela de pedras 

compreende uma apreensão daquele espaço como algo que proporciona uma experiência, uma 

vivência. É recomendável criar um jardim-ruela com apenas seis pedras para que a caminhada 

seja lenta e a pessoa possa experimentar o espaço ao redor e se relacionar individualmente 

com ele. 

Durante a trajetória pela passarela de pedras, ouvem-se o canto dos pássaros, o 

sussurro da água, o som dos próprios pés batendo na pedra, sente-se o aroma das flores, 

das plantas, das árvores, observa-se tudo com muito zelo. Cruza-se o jardim-ruela fazendo 

algumas pausas; disso resulta o fato de cada pessoa ter diferentes visões do ambiente ao 

redor. O singelo caminhar em um jardim une distintas experiências e percepções em ato 

único, experiência sonora, tátil, visual. O ambiente ao redor, o jardim, a passarela de pedras, 

todo o espaço deixa de ser apenas físico para se tornar também perceptível, sensorial. Essa 

experiência permite entender o espaço não como um elemento estático e imutável, mas 

como um complexo em constante movimentação, relacionável, que se apresentará de diversas 

maneiras a cada vez que for acessado. O efêmero, o passageiro, são elementos caros ao 

Ma,  por isso o pavilhão que abriga a cerimônia do chá é tão emblemático, uma vez que sua 

organização se faz em função dos convidados que estarão presentes.

A arquitetura matizada por Ma é marcada pelo movimento, pelo deslocamento, 

pela ação. O homem não é pensado como elemento estático em seu interior, mas em 
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movimento. É essa a razão para encontrarmos a existência de tantos elementos móveis, 

transparentes, efêmeros na arquitetura japonesa, empreendendo relação similar à do jardim-

ruela ao amarrar experiências e percepções diferentes . Sendo assim, podemos dizer que a 

arquitetura tradicional japonesa é um Ma por habitar esse “entre” em que diversos elementos 

se encontram criando um ambiente heterogêneo e polissensorial. Os exemplos encontram-se 

naquelas construções cujos cômodos não possuem uso específico; no chão há apenas tatames, 

e podem ser utilizados de inúmeras formas. Ao trazer uma mesa dobrável para o ambiente, 

ele se torna um espaço para refeições, ou jogos de carta e tabuleiro. As vedações móveis da 

casa ampliam ou diminuem o espaço conforme o interesse. O biombo tem uso similar ao 

fragmentar o espaço. Outros exemplos de Ma na arquitetura: cortinas de tecido ou bambu; 

painéis de correr de papel translúcido ou opaco; grandes janelas de vidro trazendo o exterior 

para o interior; os espaços que separam e ao mesmo tempo unem ambientes internos e 

externos da casa, gerando um espaço híbrido; o hall de entrada que media espaços públicos 

e privados. O arquiteto e pesquisador Fred Thompson afirmou que, devido ao seu aspecto 

dinâmico, a melhor maneira de descrever Ma é pelo gerúndio, e que Ma não é exatamente 

um nome. Segundo ele, Ma fica mais bem representado pela palavra “espacializando” (spacing), 

que consegue dimensionar tempo e espaço, referir-se a um elemento que está em processo 

de ocorrência. 

Yasujiro Ozu, Era uma vez em Tóquio, 1953
Shuikichi e Tomi contemplando o mar.

Como dito anteriormente, no cinema Ma se apresenta nas cenas esvaziadas, com 

poucos elementos, nos diálogos pausados, em narrativas com pouco enredos, na construção 

de uma montagem pouco obvia, em sequências contemplativas. A sequência de cenas descrita 

no início desde artigo, mulheres se abanando diante do mar, uma janela aberta para o vazio, 

um corredor silencioso e o casal de idosos vistos de longe, são um exemplo de uma vivência 

Ma em Era uma vez em Tóquio. O filme é inteiro intercalado por essas pequenas cenas onde 

pouco ou nada está acontecendo; é uma estrutura organizada para privilegiar as pausas e os 

silêncios. Imagens do corredor vazio, da janela, do trem passando, de um campo onde crianças 
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brincam, o diálogo pausado, os detalhes banais flagrados por sua câmera estabelecem uma 

relação intervalar com as outras cenas do filme e também com o espectador. Esse conjunto 

de cenas também parece nos dizer o quão pequeno é o drama humano, tudo continuará 

existindo, o trem passando, as crianças brincando, o mar, mesmo após a partida de Shuikichi e 

Tomi. Recheando seu filme de cenas aparentemente triviais, Ozu nos obriga a prestar atenção 

àquilo que é cotidiano e simples das relações humanas. 

Um exemplo privilegiado por Deleuze na passagem de uma representação 
indireta do tempo à sua apresentação direta, porém, é o tratamento dado 
ao cotidiano pelo cineasta Ozu, e as imagens óticas e sonoras puras que 
daí extrai. Os planos fixos da bicicleta, do vaso ou da natureza-morta, eis aí 
imagens-tempo, o tempo em pessoa, diz Deleuze “um pouco de tempo em 
estado puro”, segundo a fórmula de Proust. A duração desses planos (10 
segundos de um vaso, uma bicicleta encostada no muro) representa “aquilo 
que permanece, através da sucessão dos estados mutantes”, o tempo como 
forma inalterável do que muda (PELBART, 1998,  p. 11).

A ênfase ao vazio que permeia cinema de Ozu não aponta para o nada ou a ausência 

da presença humana, mas para outras possibilidades de relações entre as pessoas, entre as 

pessoas e o espaço ao redor; uma relação que não está centrada no olhar do homem. Ozu 

nos incita a completar as lacunas do seu filme com nossas vivências; cada um completará a sua 

maneira, tornando a narrativa viva, sempre se transformando a cada exibição. A repetição é 

também um elemento constante em suas narrativas. Em Era uma vez em Tóquio, por exemplo, 

assistimos a inúmeras cenas de refeição e vemos o casal de idosos fazer e desfazer suas malas 

diversas vezes.
O conceito de insignificância da vida humana tem uma noção complementar. 
Ao compreendermos que a vida não se constitui apenas de momentos 
especiais que podem alterar o universo, podemos nos concentras nas 
pequenas alegrias, os verdadeiros componentes da vida, que fazem com que 
ela valha a pena. Eis a razão pela qual os filmes de Ozu não têm enredo. Ele 
sabe que os enredos são essencialmente artificiais, pois colocam limites na 
vida universal. Como o próprio diretor afirmou: “Filmes com enredos óbvios 
me chateiam agora. Naturalmente, um filme deve ter algum tipo de estrutura, 
mas sinto que se contiver muito drama não será um bom filme” ZEMAN 
apud. NAGIB; PARENTE, 1990, p. 116).

A “ausência” de enredo e a pouca movimentação da câmera (em seus últimos filmes 

a câmera está completamente imóvel) faz do cinema de Ozu um anticinema, como aponta 

Kiju Yoshida em seu livro. A câmera baixa de Ozu foi relacionada por Zeman a um mestre 

haicaísta sentado em um tatame14.  Em Ozu os pequenos prazeres e os detalhes ganham 

grandes dimensões. O tempo em seus filmes relaciona-se a captura de um momento fugidio 

do quotidiano, afastando-se de uma narrativa cinematográfica com estrutura lógica. 

As sutilezas e o vazio nos filmes de Ozu se assemelham as sutilezas e o vazio de uma 

14 ZEMAN apud. NAGIB, Lúcia; PARENTE, André. Ozu: o extraordinário cineasta do cotidiano. São Paulo: Editora Marco Zero, 
1990, p. 120.
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pintura sumi-ê e dos versos reduzidos ao essencial de um haikai.

em profundo silêncio

o menino, a cotovia

o branco crisântemo15.

Hakuin Ekaku, Cegos tateando seu caminho sobre uma ponte, século XVIII
Nanquim e aquarela sobre seda.

Em troca de cartas com o compositor Hans-Joachim Koellreutter, Satoshi Tanaka, 

professor da Universidade de Tóquio, afirma que a estética japonesa clássica pode ser chamada 

de estética delineativa, ou seja, ela não apresenta determinada coisa em sua completude; apenas 

delineia, sugere. Na arte, essa estética que delineia desafia o espectador à participação, a 

construir junto com o artista o trabalho. Essa participação tem sentido interpretativo, subjetivo 

e pessoal16.  O professor Satoshi Tanaka aponta que a arte ocidental pode ser classificada em 

três segmentos: impressionista, expressionista e construtivista. “Nós, japoneses, no entanto, 

ainda poderíamos acrescentar uma quarta: delineativa”17.  A dramaturgia do teatro Nô não 

necessita que o ator realize inúmeras expressões faciais para o desenvolvimento da narrativa 

e seu entendimento, tanto que são usadas máscaras para isso. Basta que a expressão e os 

sentimentos estejam delineados, sugeridos. Ao tratar do teatro Nô, Zeami, maior dramaturgo 

do teatro japonês, afirmava que “escondendo consegue-se a florescência completa”18. Na 

pintura sumi-ê, o artista não necessita pintar as coisas tal como elas são, basta reduzir seus 

elementos a forma essencial.

Era uma vez em Tóquio é um exemplo de arte sugestiva apontada por Tanaka. A narrativa 

se inicia com Shukichi e Tomi organizando suas malas para a viagem que irão fazer. Nesse 

momento, uma vizinha cruza a janela dos dois e eles comentam sobre a viagem. Na cena final, 

15  Haikai de Matsuo Bashô (1644-1694) (RODRIGUES, Alberto Marsicano (Org.). Haikai. São Paulo: Editora Oriento, 1988, p. 
13).
16  “Na arte a importância desse mesmo princípio é ilustrada pelo valor da sugestão: deixando alguma coisa por ser dita ex-
pressamente, o artista dá ao observador uma oportunidade de completar a ideia original, e assim uma grande obra de arte vos 
atrai a atenção até vos tornardes de fato uma parte dela: aí está um vazio para que nele entreis e enchais inteiro com vossa 
emoção estética” (OKAKURA, op. cit., p. 41).
17  TANAKA apud KOELLREUTTER, op. cit., p. 31.
18  Idem, p. 69.
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Shukichi está sentado no mesmo local que na primeira cena, sua mulher, entretanto, já não 

está mais com ele pois faleceu. Novamente passa a vizinha. Rapidamente conectamos uma 

cena a outra e sentimos que, embora o filme esteja terminando, aquele universo continuará 

vivo, porque Shukichi ainda viverá por alguns anos e sua vizinha continuará cruzando sua 

janela.
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RESUMO
Discute-se aqui a função desempenhada pelo design de produção – instância sistêmica e conceitual 
do departamento de arte em obras audiovisuais – com ênfase na produção cinematográfica.  
Configurando-se como a competência de planejamento dos aspectos visuais de uma obra audiovisual, 
contemplando de forma integrada a concepção dos personagens, figurinos, objetos de cena, veículos, 
cenários, etc., é natural que o design de produção atue nas fases de pré-produção, produção e pós 
produção, uma vez que aborda fatores pertinentes a áreas como roteiro, fotografia, montagem, 
finalização e efeitos visuais. Após uma abordagem histórica, passa-se à análise de alguns exemplos 
destacados da arte cinematográficas prodigiosos no quesito em questão. E, finalmente, realiza-se a 
defesa de uma proposta para que a área de estudos relativos ao design de produção seja considerada 
no contexto dos cursos de design no Brasil, não apenas como objeto de estudo, mas também enquanto 
estratégia de desenvolvimento para virtualmente qualquer área relativa ao design, uma vez que o 
audiovisual, em sua atual ubiquidade, seja vetor de utilização, e consequentemente de divulgação, para 
projetos das mais variadas vertentes.

PALAVRAS-CHAVE
Design; design de produção; audiovisual; direção de arte; cenografia

Da direção de arte ao design de produção

Como escreve Peter Ettedgui em Production design and art direction (1999),

é verdade que a direção de fotografia de um filme frequentemente atrai mais 
atenção que o seu design, com o diretor de fotografia recebendo mais da 
glória (e do dinheiro) que o designer de produção. Isto se deve em parte 
ao fato de que as ferramentas básicas da direção de fotografia – câmera, luz 
e sombra – são a matéria-prima básica do cinema. A função desempenhada 
pelo design é menos tangível, como reconhece Richard Sylbert, talvez o 
mais influente dos designers norte-americanos da contemporaneidade: “Se 
alguém diz ‘diretor de fotografia’, você pensa, sim, claro, é o cara que faz o 
trabalho de câmera. ‘Figurinista’ – isso também é fácil de definir. Mas o que é 
um designer de produção? Há uma busca por definição.” (p. 7)

A expressão “design de produção” seria uma tradução da expressão em inglês 

production design. “Direção de arte” é uma expressão equivalente que vem sendo gradualmente 

substituída pela primeira.

1 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
2  Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
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A expressão em inglês surgiu em Hollywood, em 1939, por ocasião do lançamento do 

filme E o vento levou... Inicialmente designado para a função de diretor de arte (set designer, em 

inglês), William Cameron Menzies, que realizou um trabalho tão complexo e detalhado para a 

produção do filme que acabou por motivar a criação pelo diretor do filme, David Selznick, da 

função de production designer, até então inexistente.

No Brasil, segundo nos conta Vera Hamburguer, em Arte em cena: a direção de arte no 

cinema brasileiro (2014), foi no filme O Beijo da Mulher Aranha (1985) que surgiu pela primeira 

vez a expressão “direção de arte”, tendo sido assinada neste caso por Clóvis Bueno. No 

mesmo ano ainda, Adrian Cooper assume a mesma função em A Marvada Carne.

Ainda são escassas as publicações sobre o assunto no Brasil. Além do livro de 

Hamburger - obra que veio preencher uma importante lacuna - surge em 2011 Design e 

linguagem cinematográfica – narrativa visual e projeto, de Ludmilla Ayres Machado. Neste, a 

autora explicita as raízes comuns do design e do cinema, sendo ambos fruto do mesmo 

projeto de modernidade. Machado faz análises minuciosas de quatro obras cujo design de 

produção leva a assinatura do inglês Alex McDowell.

Bem antes, no entanto, o brasileiro Alberto Cavalcanti já abordava questões sobre o 

assunto em seu livro Filme e Realidade (1976), em que ele escreve:

Assim como o diretor deve criar o estilo de cada filme, o cenógrafo deve 
contribuir para a perfeição deste estilo. Se o diretor, para dar vida ao seu 
trabalho, concebe variações nas diferentes sequências, sem fugir à disciplina 
do todo, o cenógrafo deve dar ao conjunto dos ambientes de um filme 
uma espécie de parentesco, sem que isso afete a variedade de cada ‘décor’ 
isoladamente (p. 127). 3

Anatol Rosenfeld, em Cinema: arte e indústria (2002), menciona o significativo 

desenvolvimento da indústria da sétima arte ainda nas duas primeiras décadas do século XX, 

denotando o aumento da complexidade da atividade, como a preludiar o advento do que viria 

a ser denominado por design de produção:

Com o aumento da metragem e a introdução de cenários minuciosamente 

3  O termo francês “décor”, advindo do teatro, equivale à “direção de arte”. Como afirma o diretor de cinema francês Rene 
Clair, em prefácio à obra clássica de Leon Barsacq, Le décor de film, o termo cai bem para o teatro, onde a cena é rodeada de 
paredes que devem ser ocultadas sob algum tipo de decoração. No cinema, no entanto, “a palavra é imprópria, porque o ‘décor’ 
de cinema nunca é uma decoração, é mais uma construção”. Na Itália, o equivalente é “cenografia”. O termo scenographia é 
grego, contendo skéne (tenda, lugar, sombreado, cenário) e graphein (escrever, desenhar, pintar). Skéne designa originalmente 
a parte situada ao fundo da orquestra no teatro antigo. Esse espaço era destinado a abrigar os materiais do teatro. Era uma 
espécie de barraca, sendo o cenário mais simples da maioria das peças gregas. Nele os atores entravam e saíam. Ao longo do 
tempo, essa barraca foi sendo ornamentada e os atores passaram a se colocar sobre um telhado com muro decorado ao fun-
do. Daí surge o termo “cena”, modernamente falando. A cenografia, portanto, designa o embelezamento de um determinado 
espaço ou ambiente gerando cenários (BAPTISTA, 2008, p. 114).

GT | ARTE, TECNOLOGIA E OUTROS ASPECTOS NAS CONSTRUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS
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elaborados progride rapidamente a especialização dos vários departamentos 
cinematográficos. Agora não é mais uma pessoa que pode realizar um filme 
de 2 mil metros. Necessitam-se de equipes, de elementos de grande tirocínio 
em determinado segmento da fabricação fílmica. Há uma diversificação dos 
serviços, surgem os departamentos comerciais, administrativos, técnicos, de 
publicidade, etc. (p. 113)

Percebe-se que convém que um designer de produção – ou diretor de arte – detenha 

variadas habilidades, uma vez sendo ele o responsável por coordenar uma variedade de 

outros profissionais. Profissionais estes que eventualmente dominam os campos específicos 

do design gráfico, design de ambiente e design de produto.4 Em Arte em cena, Vera Hamburger 

corrobora:

Artista multidisciplinar, o diretor de arte lida com matérias plásticas e 
arquitetônicas elaborando uma linguagem específica de cada projeto. 
Delineia relações visuais entre a figura posta em cena, os objetos e o espaço 
na composição de quadros bidimensionais, em movimento e dotados de 
voz própria, intrinsecamente ligados à dramaturgia. O diretor de arte é um 
pesquisador dos elementos que compõem a expressividade visual, atento 
a cada detalhe da construção da imagem, tanto no que diz respeito a sua 
dinâmica interna quanto à visualização de sua edição em sequência (p. 52).

Hamburger se justifica lembrando que

a experiência da elaboração audiovisual é complexa. O que conduz 
naturalmente o espectador a diferentes sensações ou emoções é objeto 
de rigorosa construção, fruto de trabalho coletivo, em que o diretor de 
arte tem papel relevante, ao conferir identidade visual à obra, contribuir 
com a formação de atmosferas visuais distintas em cada cena ou passagem, 
imprimir características plásticas marcantes a cada personagem e cenário (p 
53).

Em consonância com tal percepção, SELIGMANl & LINDEN (2014) consideram o 

design de produção “uma abordagem para organização do processo de realização audiovisual” 

(p. 02)

Para tanto, entendemos o design a partir da perspectiva ampla proposta 
por Richard Buchanan, que vê o design atuando em quatro grandes áreas: 
comunicações simbólicas e visuais; objetos materiais; atividades e serviços 
organizados; e sistemas complexos ou ambientes para viver, trabalhar, 
divertir e aprender (Buchanan, 1992). O processo de realização audiovisual, 
ou o processo de desenvolvimento de produto audiovisual (adotando uma 
visão de engenharia e de design), envolve pelo menos três dessas quatro 
áreas do design: o produto (filme), o processo (filmagem) e o ambiente 
(set de filmagem). Certamente não envolve apenas design, mas sem dúvida 
envolve o design de comunicações simbólicas e visuais, atividades e serviços 
organizados, e sistemas complexos ou ambientes para trabalhar; mesmo 

4 Uma boa proposta de desenvolvimento de pesquisas é detalhar como cada uma dessas áreas do design atuam em suas es-
pecificidades no design de produção.
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que aqueles que o façam não se reconheçam, ou sejam reconhecidos como 
designers (p. 02).

Acrescentamos que o espaço é sempre preenchido por objetos, trazendo a conexão 

natural entre design de produto e de ambientes. Designers de produto em sua formação não 

costumam prever atuar com a criação de objetos que funcionam apenas dentro do universo 

diegético de um filme, assim como os designers de ambiente, condicionados em geral a só 

querer trabalhar com coisas “de verdade”. 

Mas em sua competência metodológica e conceitual, podem responder ao que Bernd 

Löbach (2011) preconiza para o projeto de design em função estética, função simbólica e 

função prática, considerando que essa última é interna ao fluxo narrativo. Talvez a falta de 

percepção de função prática nos produtos internos à um filme cause esse desinteresse pelo 

cinema como campo de atuação. Mas entendendo-se que o real em que se busca uma aplicação 

prática do projeto é o real fílmico, a teoria predominante do design de produto estabelecida 

por Löbach se aplicaria também ao design de produção.

Por exemplo, a arma que o personagem Batman aponta para o rosto do personagem 

Coringa em Batman, o retorno (1989), dirigido por Tim Burton, com design de produção de Bo 

Welch, assim se decodifica em função simbólica por ter a estrutura de vetor que se espera de 

uma pistola. A função estética se apresenta no seu styling de “bat-objeto” e a função de uso é 

permitir o personagem apenas aterrorizar, mas não executar o seu nêmesis, quando ele dispara 

e é revelado tratar-se de um lançador de ganchos com cordas, pelo qual o protagonista sai de 

cena. O objeto de cena foi criado por um ex-estudante de design de produto do KIAD - Kent 

Institute of Art And Design, do Reino Unido.

Já o design de serviços é um campo novo, mas que muito convém à produção 

cinematográfica, tendo em vista que muitos dos seus recursos precisam vir na forma de 

serviços pontuais prestados à empreitada que cada filme é. Por mais que uma determinada 

instância produtiva tenha um caráter seriado que conecta diversos filmes (em série ou não) 

por uma mesma identidade, esses serviços podem ser oriundos de recursos externos ou 

internos.

Por exemplo, a série de filmes O Senhor dos Anéis (de 2001 a 2003), dirigida por Peter 

Jackson, se baseou em serviços prestados internamente pela Weta Workshop, quanto à geração 

de resultantes visuais por meios físicos, e à sua irmã Weta Digital, quanto à geração de imagens 

por meios imagéticos (a automação perspectivista, erroneamente denominada “computação 

gráfica 3D”), em um modelo de prestação de serviço semelhante ao inaugurado por George 

Lucas com a sua Industrial Light and Magic para a criação dos efeitos visuais da série Star Wars 

(1977 a 2018).

Já a base dentro de um vulcão do vilão Blofeld de Com 007 só se vive duas vezes (1967), 

dirigido por Lewis Gilbert, demandou um estúdio tão grande que ainda não existia, sendo 

construído especialmente para ele, catapultando a carreira do designer Ken Adam e criando 

o estúdio denominado 007 nos complexos cinematográficos britânicos de Pinewood. Ao 
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redor das possibilidades tornadas possíveis por esse estúdio, muitos cenários grandiosos de 

diversos filmes foram concebidos e realizados, como, por exemplo, a cena da doca com três 

submarinos de O espião que me amava (1976), da mesma série, também dirigido por Gilbert. 

O enorme estúdio ainda em uso conta um tanque inundável para 5.2 milhões de litros.

Outro exemplo de outsorcing é o modus operandi da inglesa Mackinnon & Saunders, 

especializada em produção de figuras animáveis para stop-motion, conhecida pela prestação 

de serviços para outras produtoras, como a Warner Brothers, no filme A Noiva Cadáver 

(2006), dirigido por Tim Burton. Ela inaugura um modelo de negócio inspirador para 

o design de serviços em função de recursos muito específicos: os bonecos não são vendidos 

para a empresa produtora do filme, pois gerariam reaproveitamento e engenharia reversa 

como aconteceu com os esqueletos do personagem-título de King Kong (1933), dirigido por 

Ernest B. Schoedsack e Merian C. Cooper (LEE (2005) e MICHILIG (2012) apud DUTRA 

(2011). Sua propriedade material é da M&S, enquanto a propriedade intelectual do personagem 

materializada na figura permanece da empresa contratante. Assim, se preserva a integridade 

desses objetos, cuja posse é compartilhada por ambos, contratante e contratado, sendo que 

esse forneceu o serviço da construção do artefato e não a sua a venda (“atividades e serviços 

organizados”), segundo SELIGMANl & LINDEN (2014).

 Os mesmos autores ainda chamam a atenção para o fato de que o design de produção 

é determinante para a identidade do filme:

O espaço que está aparente no interior do quadro, além de configurar a 
identidade visual do filme, pode ser manipulado para comunicar visualmente 
certos aspectos da narrativa. Cenário, luz, figurino, efeitos visuais e elementos 
gráficos são partes que compõem os quadros e, consequentemente, o 
conjunto visual do filme. Ao criar um conceito para agrupar e definir os 
elementos audiovisuais constrói-se uma identidade para o filme, um design 
de produção (p. 02).

E ressaltam a nuance diferencial nos conceitos existentes entre as indústrias 

cinematográficas do hemisfério norte e brasileira:

Na indústria cinematográfica norte-americana esta organização é parte da 
função do production designer, porém no Brasil isto cabe à área de produção 
que convoca a área de direção (diretor, assistentes de direção), a área de arte 
(direção de arte, cenário, figurino, maquiagem) e a área de fotografia (direção 
de fotografia, câmera) para juntos definirem o perfil do filme, de acordo 
com o roteiro, a intenção de direção, o orçamento possível e a vocação do 
filme, ou seja, a questão da exibição. A função de production design amplia este 
trabalho conjugando todas estas áreas numa organização só, harmonizando 
as funções (Idem, p. 04). 

Para BAPTISTA (2008), o design de produção é “a função de pensar a concepção 

visual relativa a locações, cenários, móveis e objetos de um filme” (p. 113). Ele ressalta que o 

profissional desta área atua afinado com o diretor do filme e o diretor de fotografia, formando 
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a tríade responsável pela concepção da identidade da obra:

A função principal do designer de produção é criar, em colaboração com o 
diretor e o diretor de fotografia, uma atmosfera única, um approach gráfico, que 
em cor, em textura, no conjunto da imagem, produza um estilo característico, 
com a intenção de situar o filme num lugar aparte dos trabalhos feitos por 
qualquer outra equipe de cineastas. O designer de produção determina os 
planos fundamentais e faz sketches deles para o câmera e o diretor. Estes 
sketches idealmente incorporam tudo, das luzes à posição dos personagens, 
à escolha das lentes; então seu trabalho se transforma realmente no ponto 
de partida da filmagem do filme (p. 116).

Não se pode ignorar que o design sonoro é tão determinante na identidade de uma 

obra audiovisual quanto seus aspectos visuais. Vale lembrar, com MANZANO (2010), que se 

a partir dos anos 70 “verifica-se um incessante processo de desenvolvimento tecnológico 

do cinema, dentro do qual o áudio é um dos principais ramos que tem observado maior 

progresso” (p. 20), isso vai de encontro à tentativa de “associar o movimento sonoro a um 

movimento visual, buscando sua correspondência” (p. 47). O som, assim, é cada vez mais 

indissociável da imagem.

Sendo que boa parte da estruturação sonora da obra se dá na pós-produção, temos 

mais um argumento a corroborar um conceito de identidade audiovisual. A pós-produção, 

como atesta GOMIDE (2014), se inicia ao fim das filmagens, quando tem início a fase de edição 

ou montagem do filme. E vai englobar áreas como colorização, composição, videografismo, 

efeitos visuais, computação gráfica, etc.; bem como sonorização, trilha musical e efeitos 

sonoros, diálogos e ambientação sonora. Enfim, o design sonoro (p. 74).

É BAPTISTA (2008) ainda quem defende que a expansão do papel das tecnologias 

digitais na pós-produção tem sido determinante para a mudança do conceito de “direção 

de arte” para o de “design de produção”, devido à maior abrangência e complexidade do 

segundo em relação ao primeiro:

Nossa hipótese central é que as novas tecnologias de finalização da imagem 
favorecem a passagem da direção de arte tradicional, em que cenários e 
objetos eram organizados para ser captados por uma câmera, para o conceito 
de production design, em que cenários e objetos continuam sendo organizados 
antes da filmagem, porém são objeto de importantes transformações na 
etapa de pós-produção (p.110).

De fato, COUTO (2004) afirma que “a tecnologia expande os limites da criação ao 

permitir a edição do espaço cenográfico através da composição de imagens de diferentes 

origens” (p. viii).

O design de produção ou direção de arte, portanto, se refere à área responsável 

pelos aspectos majoritariamente visuais, mas não só. Também os aspectos sonoros de uma 

obra audiovisual fazem parte de seu projeto, de sua identidade. Cenário, locação, paisagem e 
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arquitetura, decoração de set, objetos, figurino e maquiagem, efeitos especiais e visuais. Mas 

também os sons, como trilha musical, ruídos e diálogos. Se “o filme também pode ser visto 

como um sistema de identidade visual”, como quer COUTO, acrescentaríamos o áudio à 

afirmação: identidade audiovisual, portanto.

O designer de produção é, pois, o responsável por coordenar essa área, tendo sob 

sua supervisão profissionais como cenógrafo, arquiteto e engenheiro, decorador, designer 

de ambiente, designer gráfico, figurinista ou fashion designer, cabeleireiro e maquiador, 

contrarregra, finalizador de imagem e áudio e designer sonoro, dentre outros. Tudo isso no 

intuito de buscar uma consistência para a visualidade (e também a sonoridade) de uma obra, 

visando denotar uma identidade artística autoral, ou mesmo cultural (BICALHO, 2016).

Minority report

Já citado acima, o livro de MACHADO (2011), ao lado do de HAMBURGER (2014), 

traz necessários novos ares ao tema no Brasil. Daí escolhermos para apresentar aqui, a título 

de exemplo de análise, um caso apresentado nele. Tendo como foco o design de produção 

assinado pelo inglês Alex McDowell, tomamos Minority report (2002), filme dirigido por Steven 

Spielberg.

MACHADO considera o production designer/designer de produção o “profissional 

responsável pelo projeto/desenho da imagem de tudo aquilo que aparece na tela” (p. 75). 

E lembra o fato de o mercado brasileira adotar a nomenclatura de diretor de arte para o 

profissional equivalente. Com a diferença de que o production designer “sobrepõe-se ao diretor 

de arte, pois abrange um número maior de variáveis. A escolha da paisagem ideal, a construção 

dos cenários, a produção dos objetos, o figurino, a maquiagem e os efeitos visuais, tudo isso 

deve contribuir para a coerência narrativa do filme e está a cargo do designer (p. 75-6).

Alex McDowell, pintor de formação clássica, é designer gráfico e atua em videoclipes, 

filmes publicitários e longas-metragens. Seu estilo integra tecnologia digital e desenho 

tradicional. É dele o design de produção em obras como Invasão de domicílio (2006), O terminal 

(2004), e A fantástica fábrica de chocolate (2005), de Tim Burton.

Em Minority report, uma história que se passa na cidade de Washington em 2054, por 

exemplo, há uma mescla expressiva de cenários construídos e realidades digitais. O filme tem 

Tom Cruise no papel do protagonista Jonh Anderton, o líder de uma equipe de policiais da 

divisão Precrime, que, fazendo uso dos Precogs, seres paranormais que preveem os crimes e os 

denunciam antes mesmo de acontecerem, tem a incumbência de banir a criminalidade. Ficção 

científica baseada em conto de Philip K. Dick (de Blade runner, 1982), o filme tem alto teor 

metalinguístico, uma vez que a resolução das tramas dos delitos se dá através da edição, como 

numa ilha de montagem cinematográfica futurística, das sequências desconexas de imagens 

geradas pela paranormalidade dos tais Precogs.
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Figura 1: Edição das imagens fornecidas pelos Precogs e ubiquidade das telas.

Significativo é o fato de o roteiro ter sido concebido pari passu com a visualidade 

do filme. Ou seja, várias soluções do design de produção acabaram por determinar rumos 

da narrativa: “o roteiro foi escrito a partir de aspectos visuais e estéticos potencialmente 

interessantes” (MACHADO, p. 109).5

Dentro da concepção de uma “estética futura que fosse surpreendente, mas ao 

mesmo tempo suficientemente reconhecível para o público contemporâneo” buscou-se uma 

colaboração entre dezenas de cientistas e a equipe artística de McDowell. Segundo o próprio,

como a história transcorre dentro de 52 anos, não achei que teríamos que 
reinventar o mundo para retratá-lo, achei que seria bom ter os melhores 
pensadores de tecnologia, meio ambiente, luta contra o crime, medicina, 
saúde, assistência social, transporte, tecnologia de computadores, em uma 
sala para discutir como seria tudo daqui a 50 anos (apud MACHADO, p. 
110).

O design de produção em Minority report, dentre os trabalhos de McDowell, tem a 

peculiaridade, por se tratar de uma ficção científica, de poder determinar materiais, cores, 

formas, etc., enfim, todas os quesitos de design, em função de fatores preponderantemente 

estéticos, ao invés de ter que prestar contas a uma adequação à realidade. Até porque no 

conto original de K. Dick, “não há um mundo a ser trabalhado; não há equipamentos; não diz 

seus temas; não se tem uma ideia de como o mundo do futuro será” (MACHADO, p. 111). 

Nesse sentido, o conceito estético decidido foi o do olho, da visão, das imagens: varreduras 

5  Tal estratégia é mais recorrente do que às vezes se pensa: sabe-se, por exemplo, que a famosa sequência da escadaria de 
Odessa em O encouraçado Potemkim (1925), de Serguei Eisenstein, só foi concebida por ele ao se deparar com os magestosos 
degraus da cidade ucraniana já na fase de produção da obra. Não constava sequer do roteiro original.
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de retina, cirurgia de globo ocular, aranhas mecanizadas que escaneam, onipresença de telas 

de todos os tipos, até em caixas de cereais, são algumas das recorrências da arte no filme. 

Como afirma MACHADO, “mais do que a visão, talvez o filme discuta a veracidade da imagem: 

acreditar ou não no que a imagem de aspecto fotográfico e realista está afirmando (p. 111).

O ataque à privacidade dos cidadãos comuns proporcionado pela pletora de aparelhos 

tecnológicos de filmagem e registro também é fonte de inspiração para McDowell. Em 

depoimento, ele referencia o ambiente de vigilância prenunciado na obra de George Orwell, 

autor do emblemático 1984, escrito em 1949, como uma previsão:

a privacidade que temos agora desaparecerá em 30 anos, pois a tecnologia 
poderá ver pelas paredes e telhas, invadindo nossas vidas, o santuário das 
nossas famílias. Acho que estas transgressões serão em prejuízo da sociedade. 
Teremos formas de identificação que leem os olhos. Tudo será identificado, 
anunciantes o atacarão. Um quadro de anúncios lerá seus olhos a 182 metros 
e projetará, diretamente, o som e a imagem (apud MACHADO, p. 113).

Arquitetonicamente, o designer se preocupou em apresentar uma cidade de 

Washington não tão descaracterizada que não pudesse ser reconhecida nas telas por seus 

moradores atuais. Afinal, uma cidade não muda tanto em 52 anos que não preserve algo de 

sua história e patrimônio: monumentos importantes, como a Rotunda do Senado, o Capitólio 

e a Casa Branca, são, portanto, observáveis na obra.

A estratégia de McDowell, no entanto, se baseia em combinar o velho e o novo. Assim, 

um ambiente urbano bastante realista se coaduna a ideias tecnológicas de teor prodigioso e 

até extravagante. O prédio sede do Precrime, por exemplo, é todo transparente, em analogia 

com sua finalidade, que é a de desnudar a criminalidade. Analogamente, os seres Precogs 

flutuam numa espécie de gel amniótico cristalino dentro de tanques - estes sim, escondidos 

no centro do edifício. É da forma desse ambiente secreto que o logotipo da organização 

policial é derivado.
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Figura 2: Ambiente dos Precogs e logotipo do Precrime.

A levitação magnética é o método propulsor do sistema de transporte criado para o 

thriller de Spielberg. Veículos mag-lev transitam para um lado e para o outro, bem como para 

cima e para baixo nas laterais dos edifícios. Para tanto, uma empresa especializada em efeitos 

visuais foi contratada para criar sinteticamente todo o design do sistema, seguindo os concepts 

do designer de produtos Harald Belker. “Quando comecei o filme, meu primeiro impulso foi 

antidesign. Não queria que parecesse com algo que veríamos em cinco anos e acharíamos 

ultrapassado”, explica McDowell.

Referenciando inicialmente o conceito central do olho, o design do filme faz uso 

generoso da forma circular. Inclusive as telas em que se dá a edição das imagens fornecidas 

pelos Precogs são circulares; pois segundo McDowell, “o olho humano enxerga em círculos, 

não vemos em quadrados” (MACHADO, p. 115). E para a matriz dessas imagens foi contratado 

um estúdio ficou incumbido de fornecer fluxos de natureza orgânica para as sequências. Um 

segundo estúdio ficou responsável pela combinação dos fluxos sobre as telas redondas.

Outro artifício desenvolvido foi um holograma hiper-realista para os filmes domésticos 

que o protagonista assiste em seu apartamento. O equipamento percebe onde o espectador 

na diegese se encontra e, assim, orienta a projeção para sua posição. Tal estratégia proporciona 

uma ilusão perfeita de interação entre o personagem do filme caseiro e o espectador dentro 

da diegese.

Pode-se dizer que Minority report é em algum grau um filme noir, gênero cinematográfico 

que se caracteriza tecnicamente, dentre outras, pela fotografia em preto e branco e pela 

exploração de jogos de luz e sombra. Seu alto contraste da fotografia, o uso do recurso bleach 

bypass process, que subtrai um pouco da cor e dá um tom pálido à pele dos atores, um figurino 

futurista em tons de cinza, prata e preto, combinado a uma maquiagem limpa e austera, além 

de ângulos de câmera não usuais, sugerem tal aproximação.

Tudo isso dá ao conjunto do trabalho do design de produção de Alex McDowell uma 

coerência eloquente, que vai de encontro ao que Hamburger tem como parâmetro quando 

afirma que “o que une uma equipe de produção de cinema é a criação de um universo visual, 

rítmico e sonoro especial, que ofereça ao espectador a vivência de uma narrativa” (p. 180).
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Mestre Yoda

Em outro exemplo, ilustramos a relação do design de produção com a criação, a 

performance de personagem sintético e a sua técnica empregada em relação com a história 

proposta.

O Mestre Yoda, presente em quatro filmes da série Star Wars é um ícone da cultura 

popular muito conhecido para além dos filmes. Portanto, é difícil compreender a forma como 

foi apresentado originalmente na trama e como ela harmonizava as possibilidades técnicas 

do personagem na época com a concepção narrativa. Hoje todos sabemos que o diminuto 

personagem é um poderoso guerreiro. Mas nem sempre foi assim.

Embora o design de produção de O Império Contra-Ataca (1980), coordenado por 

Norman Reynolds, já estivesse focado em enormes desafios, como por exemplo o próprio 

set pantanoso onde o personagem se apresenta, o que argumentamos aqui é como a solução 

de Stuart Freeborn com a performance de Frank Oz estabelece uma reciprocidade com o 

departamento de história, muito provavelmente estabelecida com a direção segura de Irwin 

Kershner, experiente em documentários com ênfase em dramas sociais.

Stuart Freeborn na época já era um maquiador maduro, criador da maquiagem 

prostética que, segundo a anedota que se conta, não ganhou o Oscar de maquiagem pelas 

suas máscaras de homens-macaco de 2001: Uma Odisséia no Espaço (1969, Stanley Kubrick), 

porquê o júri pensou que eram macacos reais. O fato é que as próteses de mandíbula, maçãs 

do rosto e fronte utilizadas, expandiam o conceito usual de maquiagem deixando o trabalho 

inclassificável pela Academia.

Com uma carreira que começou em 1936, Freeborn também trabalhava com a 

maquiagem convencional de atores – não apenas criaturas fantásticas. Esse conhecimento 

dramático se apresenta na sua escolha de referência para o próprio personagem: Yoda é 

um auto-retrato. Freeborn então com 65 anos inspirou-se no próprio rosto para criar o do 

personagem. 

Figura 3: O veterano Stuart Freeborn modelando o venerável Mestre Jedi.
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Utilizou um material novo na época – a espuma de látex – também utilizada em próteses 

faciais por não agredir a pele, ser leve, flexível e poder receber acabamentos diversos; além de 

copiar muito bem a escultura original na moldagem, gerando uma forte impressão de realismo 

então inédita para personagens sintéticos, como o carismático coadjuvante em questão.

Apesar de real, pelo que a narrativa apresentava do filme anterior na forma como 

ele se relaciona com a mitologia do tipo Dungeons & Dragons, guerreiros seriam humanos e 

gnomos seriam seres frágeis que compensariam sua fraca força física com poderes mágicos e/

ou psíquicos – como se vê, por exemplo, em O Senhor dos Anéis (livros e filmes).

Figura 4: Artes conceituais de Yoda por Joe Johnston, John Mollo e Ralph McQuarrie.

E Star Wars, o jovem aprendiz de guerreiro faz um pouso forçado em um planeta 

pantanoso que resulta em estrago de seu veículo, mantendo-o aparentemente preso à um 

local sem indício de presença “civilizatória”. Enquanto organiza o seu acampamento, surge um 

gnomo aparentemente com inteligência e linguagem sub-humanas, que parece estar presente 

na trama apenas para distrair o protagonista de seu objetivo e criar algum alívio cômico.

Pelo mecanismo psicológico da projeção, nos identificamos com Luke (Mark Hamill) 

em sua impaciência diante da impertinência do diminuto ser. Mesmo assim, seguimos com o 

protagonista para o abrigo da pobre criatura pois ela afirma conhecer o grande guerreiro Yoda, 

à quem Luke procura por orientação do seu antigo mestre, o também guerreiro humano Obi 

Wan Kenobi (Sir. Alec Guiness). É quando o ser (a quem Luke sequer pergunta o nome) lhe 

serve uma refeição repugnante que ele se revela ser quem Luke procura.

Já havíamos “comprado” o personagem como criatura por sua interação magistral 

desenvolvida pelo marionetista Frank Oz e sua equipe de manipulação. E, como Luke, nos 

surpreendemos em perceber que o procurado mestre estava literalmente debaixo do nosso 

nariz o tempo todo. Como devidamente esperar “menos” de um personagem coadjuvante e, 

portanto, esperar o certo em termos de nos identificarmos com a atitude do protagonista? 

Esse momento no filme (que é um segundo ato na trilogia original como um todo) 

fornece os ingredientes da complexificação da sua nova situação: Luke Skywalker é um 

personagem ainda ingênuo enfrentando uma fase já bem mais complexa da Jornada do Herói.

Teríamos aceitado que Yoda é um grande guerreiro pela perspectiva da técnica possível? 

Será que o roteiro poderia ser outro? Mesmo décadas depois, quando nos Episódios II e III 
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vimos o personagem em combate, é sua estatura moral que nos convence de suas capacidades. 

Ele é fruto do encontro das técnicas de construção física, manipulação com o devido acento 

dramático e os diálogos em inglês invertido traduzido para centenas de línguas que hoje 

muitos sabem de cor: “Não somos essa rude matéria, seres luminosos nós somos”; “Guerras não 

fazem guerreiros grandes”, ou “Você me julga pelo meu tamanho? É melhor que não, porquê a Força 

é meu aliado.”  George Lucas inovou em fundir dois arquétipos clássicos da aventura fantástica: 

o gnomo e o guerreiro, criando um dos plot twists mais famosos do cinema. E não é o único 

do filme, perdendo em notoriedade para a revelação do vilão como pai do mocinho.

No documentário o manipulador dos olhos de Yoda, David Barkley, argumenta que 

Frank Oz teve fadigas tão fortes na mão direita que geraram movimento involuntário do 

cenho sincronizado com os lábios (as partes que era controladas por ele).6 Curiosamente, 

esses planos são do início da apresentação do personagem, antes do plot twist. Portanto, 

adequados para uma manipulação mais “muppet”, galhofeira e, portanto, avessa ao que se 

esperava de um poderoso guerreiro Jedi. Esse é um exemplo de gestão da performance: rodar 

primeiro as cenas mais decisivas em torná-lo crível como mestre Jedi, uma vez que são as 

que exigem mais esforço de coordenação e não podem ser comprometidas por uma eventual 

fadiga dos performers.

Em geral, nos referimos à criação narrativa de um filme pelo recurso do roteiro. 

Mas, como seu suporte é apenas verbal, é preciso compreender o potencial dramático de 

cada técnica para compreender como a história se desenvolve. Nessa perspectiva, o design 

de produção faz parte do departamento de história na pré-produção, interagindo com a 

confecção do roteiro no sentido de compatibilizar essas técnicas com o que se espera do 

fluxo narrativo. Esse é um exemplo bem-sucedido do uso de marionete sofisticada, com o uso 

complementar de controles externos por cabos e rádio controle: que viriam a ser reunidos 

sob a designação “animatronics”.

Analisando em retrocesso, as técnicas disponíveis parecem rudimentares e limitantes, 

mas as suas contrafações digitais da atualidade não são apenas tributos das tecnologias do 

agora, mas também o encontro de uma artesania antes física, que precisa então ser transposta 

para o âmbito do digital, assim como a artesania física foi determinante para superar os limites 

dos materiais. Ou seja, a limitação é humana. E mesmo as inteligências derivadas da humana 

sempre tiveram e sempre terão limitações. Balanceá-las com a história é essencial para a 

integridade do produto audiovisual. O design de produção não irá salvar um filme sem boa 

direção, bom roteiro e boas performances. Mas essas instâncias em diálogo com o design de 

produção criam boas histórias ao atribuir uma visualidade e funcionamento sistêmico aos 

demais componentes do enunciado fílmico.

6 Kathy Mullen controlou a mão direita, Wendy Midener controlou as orelhas, enquanto o próprio Frank Oz controlou tam-
bém a mão esquerda.
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Colisões sociológicas: uma introdução à economia estética na moda 

GRIMALDI, Henrique1

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

RESUMO
A teoria social promoveu, desde seus primórdios, tentativas de compreensão das relações existentes 
nos campos culturais. Neste trabalho realizamos uma aproximação entre as perspectivas traçadas 
por Pierre Bourdieu e Michel Callon, no que concerne ao campo cultural e seu funcionamento 
simbólico. Buscou-se apreender como tais estruturas regem o universo da moda; estabelecendo, por 
fim, processos de migração dos mercados de bens simbólicos à uma economia estética. Utilizamos o 
trabalho do britânico Alexander McQueen de modo a comprovar o papel operante dos processos 
de artificação nessa realidade, criando para isso, uma genealogia teórica desde a invenção social dos 
agentes à sua atuação nos mercados de bens simbólicos, passando neste contexto pelas mitologias 
ficcionais de invenção da crença e empréstimo de capital simbólico; fatores extremamente pertinentes, 
dentro do campo social da cultura, nas operações de simbolização e capitalização artística. 

PALAVRAS-CHAVE
Campo; Mercados estéticos; Artificação; Alexander McQueen 

A invenção social dos agentes: campo e capital cultural 

COLISÃO, s.f. 1.Ato ou efeito de colidir; 2. Choque entre dois corpos. Essa definição pontual 

do substantivo denota uma espécie de aceno clarificante sobre a pretensão deste artigo. Ao 

aproximarmos a ideia de colisão ao campo sociológico, o que intentamos demonstrar são seus 

pontos de contato, e mais do que isso, seus pontos de embaralho; momentos em que, após 

a colisão, a matéria assume uma certa inseparabilidade, um tipo de aderência complexa e de 

difícil decantação. Na colisão, trauma. Partes significativas de ambos os corpos envolvidos na 

ação não suportam a sensualidade da fusão, do entrelaçamento; contudo, algumas porções são 

arrebatadas por este efeito, configurando massas uníssonas quase inseparáveis, novas células: 

são estes núcleos advindos do trauma que nos interessam; mais particularmente as amálgamas 

geradas entre a metodologia de dois sociólogos franceses, Pierre Bourdieu e Michel Callon. 

Ante as extensas genealogias traçadas pelos dois autores sobre o campo cultural e 

sua mecanicidade muito específica, centramos nosso olhar em uma proposição particular: a 

produção de valor no contexto das economias de bens simbólicos e sua aplicabilidade ao 

campo da moda. 

Como elemento disparador desta nossa reflexão, faz-se pertinente apreendermos o 

que seriam estes mercados ou economias de bens simbólicos. Para Bourdieu, 

Os bens culturais possuem, também, uma economia, cuja lógica específica 
tem de ser bem identificada para escapar ao economicismo. Nesse sentido, 

1  Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens da Universidade Federal de Juiz de Fora, na linha 
de pesquisa “Arte, Moda: História e Cultura”. henriquegrimaldi@hotmail.com 
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deve-se trabalhar, antes de tudo, para estabelecer as condições em que são 
produzidos os consumidores desses bens e seu gosto; e, ao mesmo tempo, 
para descrever, por um lado, as diferentes maneiras de apropriação de alguns 
desses bens considerados, em determinado momento, obras de arte e, por 
outro, as condições da constituição do modo de apropriação, reputado como 
legítimo (BOURDIEU, 2007, p. 9). 

Portanto, há uma lógica dotada de certa autonomia no que se refere ao bens 

simbólicos, isto é, bens imbuídos de um valor rarefeito cuja sistematização não opera em 

vias verticalizadas, mas sim através de uma dialética impositivamente elaborada que minora a 

operação econômica por si só. Há nos bens simbólicos e culturais a inauguração de um valor 

que não o essencialmente material, algo que dilata a compreensão marxista da mais-valia; é 

da “natureza dos bens simbólicos e da própria produção simbólica”, que este não se reduza 

a “um ato de fabricação material, mas comporte um conjunto de operações que tendem a 

assegurar a promoção ontológica e a transubstanciação do produto” (BOURDIEU, 2002, 

p.168). 

É importante salientar aqui, que diferentemente desta proposta de compreensão dos 

mercados de bens simbólicos, focalizaremos não como “são produzidos os consumidores 

desses bens e seu gosto” (BOURDIEU, 2007, p. 9), mas sim os agentes responsáveis pela 

produção da própria lógica estética mercantilizada. É necessário, primeiramente e sobretudo 

para continuarmos esta reflexão, esclarecer que não nos interessa a discussão de conceitos 

já exaustivamente elaborados por Bourdieu como o de habitus e sua reflexão sobre o gosto 

ilusório – que serve de anteparo às concepções filosóficas de gosto, principalmente às de 

Immanuel Kant – o que em Bourdieu nos incita é exatamente as categorizações sociológicas 

provenientes após estas elaborações mais fundamentais, isto é, o que nos permite compreender 

a idealização de um capital cultural, seu funcionamento e quais as perspectivas relacionais com 

o “capitalismo artista”, para utilizar o termo do também francês, Gilles Lipovestky (2015). 

Como veremos mais adiante, estas operações de imposição de valor simbólico 

que ratificam o istmo entre a materialidade do produto e sua inscrição numa valorização 

que orbita para além do duplo substância/trabalho, estão intimamente relacionadas ao que 

Bourdieu chama de “produção da crença”. Entretanto, antes de compreendermos a migração, 

isto é, a transformação alquímica2 do objeto em símbolo, é necessário verificarmos como se 

estanciam os agentes responsáveis por tais operações. Ao focalizarmos a ascendência deste 

produtores no seio social, demonstraremos um certo modus operandi do campo na elaboração 

destas ficções incialmente pessoais e seu desdobrar posterior no agenciamento emblemático 

de simbolização. 

2  Na “Produção da crença”, Bourdieu aproxima as operações de valorização dos bens simbólicos ao procedimento alquímico, 
estipulando uma certa “alquimia simbólica”, desdobrando-se numa alquimia social do bem em questão (BOURDIEU, 2002). 

GT | MODA E SOCIEDADE
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 Na sociologia bourdieuniana vemos um esforço de afastamento das teorizações de um 

campo meramente abstrato, cujos argumentos tenderiam a rasura devido aos distanciamento 

de seus reais promotores. Ao viabilizar um desmonte do campo como estrutura abstrata, 

verificando suas variáveis e negociando suas reivindicações, Bourdieu não gera apenas um 

diagnóstico do campo-conceito, mas promove uma espécie de prognóstico metodológico de 

compreensão e tratamento do campo-matéria (da ordem de mercado e de seus agentes). 

Busca diretamente nos profissionais que manejam estas estruturas uma reflexão quantificável 

– através de pesquisa estatística – mas ainda maleável (elemento humano), que lhe permita 

apreender suas bases produtivas. 

 Há uma certa concordância – particularmente na sociologia da arte – sobre a 

operabilidade autônoma dos campos, e, o sociólogo norte-americano Howard Becker3 

ilustra bem este contexto ao discorrer sobre as estruturações auto referenciadas de seus 

“mundos da arte”, onde a conjuntura entre artistas, críticos, marchands, galeristas, diretores 

de museus e outros agentes associados à esta realidade, será responsável pela composição 

de uma normatização própria, incumbida da arregimentação interna de suas leis, validações e 

sistemas de circulação. Bourdieu associará essa medida de liberação a um paradigma histórico, 

que compreende “o olhar puro” como “uma invenção histórica correlata da aparição de um 

campo de produção artística autônomo, ou seja, capaz de impor suas próprias normas, tanto 

na produção, quanto ao consumo de seus produtos” (BOURDIEU, 2007, p. 11).  

 Ao remontar o campo como um conluio interessado de agentes sociais que submetem-

se à uma legislação característica e autorregulada, percebe-se que a participação no campo 

está intimamente associada a procedimentos de codificação e decifração, isto é, mecanismos 

artificiais de promulgação conceitual que uma vez internalizados credenciam o sujeito como 

operador da ordem. Aqui encontra-se o abismo, a voragem, entre a experiência primária 

e secundária, alicerçada no que Panofsky delineia como “propriedades sensíveis”. Bourdieu 

assim define este distanciamento substancial que testemunha as distinções estruturais entre 

agentes e não-agentes, 

O espectador desprovido do código específico sente-se submerso, (...), 
por não ter aprendido a adotar a disposição adequada, ele limita-se ao 
que é designado por Panofsky como “propriedades sensíveis”, (...), de fato, 
a possibilidade de passar da camada primária do sentido que podemos 
adentrar com base na nossa experiência existencial para a camada dos 
“sentidos secundários”, ou seja, para a “região do sentido do significado”, só 
ocorre se possuirmos os conceitos que, superando as propriedades sensíveis, 
apreendem as características propriamente estilísticas da obra (BOURDIEU, 
2007, p, 10). 

Reside nesse contexto uma certa dialética distintiva entre agentes – cuja autoridade 

3  Howard S. Becker é um importante sociólogo norte-americano que ao estudar as formatações do universo artístico, propõe 
em alternativa à ideia de Campo de Bourdieu, o conceito de mundos da arte. Vide: BECKER, Howard. Mundos da arte. Lisboa: 
Livros Horizontes, 2010. 
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advém da legibilidade adquirida dos sistemas de codificação – e os não-agentes – que uma 

vez desprovidos de um capital simbólico devido, só adentram a primeira instância do bem, 

estando suscetíveis e dependentes das traduções divulgadas pelos reais detentores (por 

direito adquirido) da decifração. Deste modo, Bourdieu demonstra que, para se empreender 

a transubstanciação ontológica do produto em bem simbólico (por processos de validação, 

transferência de capital simbólico, credenciamento, etc), o sujeito deve dominar uma 

certa epistemologia, um modo do fazer difícil de ser quantificado, mas que o habilita a tais 

procedimentos.  

Como o campo subsiste de sua própria emancipação, de seu autogoverno, não há 

necessariamente um roteiro, nem um comportamento responsivo com o que habita fora 

deste; assim, “ao circunscrever em seu bojo, de modo cada vez mais intenso, a referência à sua 

própria história, (...) ela exige ser referida não a este referente exterior que é a realidade” 

(BOURDIEU, 2007, p. 11). Portanto, impulsiona-se uma espécie de agremiação em que a 

“percepção estética, (...) é necessariamente histórica” (BOURDIEU, 2007, p. 11); e sendo “o 

olho, (...) um produto da história reproduzido pela educação, (...) a disposição estética exigida 

pelas produções de um campo de produção que atingiu um elevado grau de autonomia é 

indissociável de uma competência cultural específica” (BOURDIEU, 2007, pp. 10-11).

 Como vimos, a antinomia fundamental entre experiência primária e secundária só é 

quebrada a partir dos agenciamentos do sujeito – do agente, em específico – ao conjunto 

de códigos e meios de decifração que compatibilizam o campo. Em sua “crítica social do 

julgamento”, Bourdieu trabalha a partir de variáveis e estatísticas as relações entre capital 

cultural e posição social, utilizando-se destes dados como elemento comprovativo da distinção. 

Há, contudo, a percepção de que 

A sociologia encontra-se precisamente no terreno por excelência da 
denegação do social, (...) por trás das relações estatísticas entre o capital 
escolar ou a origem social, (...) dissimulam-se nexos entre grupos que mantêm 
relações diferentes, até mesmo, antagonistas, com a cultura, segundo as 
condições em que foi adquirido seu capital cultural e segundo os mercados 
em que obterá mais lucro (BOURDIEU, 2007, p.17).

 Assim, apesar de existirem pactuações entre capital escolar, ascendência cultural e 

estrato social, sua mera designação como dado tende a minorar a complexidade das relações 

que ali se conformam. Valendo-se da sugestão de Wittgeinstein sobre a constância do 

substantivo para a constância da substância, assume-se um trabalho que, “tomando a própria 

relação como objeto, questiona sua significação sociológica e não a significatividade estatística”, 

substituindo-se a “relação entre uma variável supostamente constante e diferentes práticas 

por uma série de efeitos diferentes” (BOURDIEU, 2007, p. 26). A leitura do fato sociológico 

aqui, habita exatamente o momento em que, apesar de haver uma conexão inegável entre 

a validação fornecida pelo diploma escolar, pelo capital cultural adquirido, dos discursos e 

códigos aprendidos institucionalmente, e, os discursos proferidos para a criação do bens 
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simbólicos e consequentemente seus mercados; ao trata-lo de modo puramente matemático, 

diminui-se a heterogeneidade do dado: a estatística pura será uma meia verdade sem as 

considerações sobre a autonomia da variável humana. 

 É deste modo que a pesquisa de Bourdieu se balanceia; há sim o interesse pela pesquisa 

de campo, a coleta do dado e posteriormente o tratamento do dado e sua tradução através de 

gráficos e tabelas de síntese; entretanto, o que lhe fornece a veracidade e consequentemente 

sua difícil legibilidade é a percepção da variável como transitiva. Ao associar o capital escolar, 

capital adquirido extra-escolarmente e capital cultural herdado, tem-se uma noção das 

relações firmadas entre classe social e ascendência cultural, todavia, a realização de que o 

dado estatístico por si só não fornece uma verdade axiomática das interações no interior 

do campo, conferem à sua pesquisa o elemento humano que às vezes encontra-se alheio nas 

reflexões deste tipo. Cria-se um balanço equilibrado entre o excessivamente matemático da 

tradição sociológica do início do século XX, e o excessivamente humano dos primórdios da 

antropologia moderna. 

 Inegavelmente importante, o capital escolar – capital cultural adquirido – é em sua 

“definição tácita do diploma”, o modo de “assegurar formalmente uma competência específica, 

(...), está inscrito que ele garante realmente a posse de uma cultura geral” (BOURDIEU, 2007, 

p. 28), mas o capital escolar, por si só, aplana a compreensão da atuação dos agentes na 

elaboração dos mercados de bens simbólicos e um de seus ramos, as economias estetizadas. 

Aqui residirá nossa colisão. Será exatamente na tentativa de compreensão, não da invenção 

dos agentes, mas sim de sua atuação no campo, que Bourdieu encontra Callon. Para além de 

traçar as linhagens de formação e estabilização do capital cultural adquirido, Callon busca 

compreender como este realiza suas incisões no campo, estipulando tanto uma coexistência 

quanto uma atualização do pensamento bourdieuniano. 

 Decerto, a invenção dos agentes está intimamente ligada aos modos de capacitação 

cultural, estas ferramentas que irão não só promover a distinção como também fornecerão 

os códigos base para a construção de uma autoridade discursiva nos campos. As construções 

narrativas estão interligadas, como demonstradas por ambos pesquisadores em obras 

anteriores – a já citada aqui, La distinction, critique sociale du jugement de Bourdieu, e The laws 

of the markets de Callon – ao enriquecimento cultural geral (não apenas escolar) que irão 

diferenciar e simultaneamente promover os agentes no campo. Esta temática por conseguinte 

clama uma certa atenção e até mesmo uma possível atualização sob a ótica das profundas 

alterações sociais e processos de desterritorialização ocorridos a partir da segunda metade 

do século XX; entretanto, nossa pergunta aqui é outra. Partindo do pressuposto de que há 

um grupo de agentes “capacitados” e operantes no interior dos diversos campos da cultura, 

nossa intenção é compreender sua atuação na inserção ou imposição de valor simbólico a 

determinados bens.

 Portanto, a presteza desta breve introdução reside mais em situar a ideia já reconhecida 

de agente no campo, do que trata-la criticamente, gerando as bases comuns que fornecem os 
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subsídios para nosso próximo tópico: como a produção da crença (Bourdieu), e o sistema de 

redes ou networking (Callon) atuam na ramificação dos mercados de bens simbólicos, gerando 

o que estamos definindo por economias estéticas? E, no campo da moda, qual o papel de um 

fenômeno sociológico da artificação, na consolidação destas economias? É o que tentaremos 

expor a seguir. 

A produção da crença e o sistema de redes: dos mercados de bens simbólicos às 
economias estéticas 

No contexto dos mercados simbólicos, talvez o processo de mais difícil catalogação, 

e por isso, um dos que mais capte nossa atenção, seja a ideia de “produção da crença”. Esta 

produção da crença está concomitantemente ligada ao apagamento dos fatores demiúrgicos 

da autocriação, isto é, do artista pelo artista, e orbita as relações de retroalimentação através 

da transferência de valor simbólico e sua sequente conversão em valor econômico. Há uma 

certa acreditação dos modos de produção da crença como jogo sociológico de legitimação 

do Outro, de modo que, 

É uma propriedade muito geral dos campos que a competição pelo que aí 
se aposta dissimule o conluio a propósito dos próprios princípios do jogo. A 
luta pelo monopólio da legitimidade contribui para o reforço da legitimidade 
em nome da qual é travada, (...), tendo assim trazido à luz o efeito mais 
bem oculto desse conluio invisível, a produção e reprodução permanentes 
da illusio, adesão coletiva ao jogo que é a um só tempo causa e efeito da 
existência do jogo, pode-se colocar em suspensão a ideologia carismática da 
criação que é a expressão visível dessa crença tácita e constitui sem dúvida 
o principal obstáculo a uma ciência rigorosa da produção do valor dos bens 
culturais (BOURDIEU, 1996, pp.192-193).

 Assim, a fascinação pelo ato criador como ato auto criativo, nada mais é que uma 

insistência social na illusio, uma vontade compartilhada entre os não-agentes pela crença no 

valor superior dos bens da alma. Ao encarar esses bens simbólicos, espirituais (mas não-

religiosos) como um traço comunicacional e desinteressado do criador, comprova-se a 

aderência ao jogo, jogo de enganações que acoberta um fundamento mercadológico: a crença 

produz-se no “desconhecimento coletivo” (BOURDIEU, 2002, p. 162), e ao ser mercado, seu 

fim é econômico. 

  Bourdieu parte das considerações do antropólogo francês Marcel Mauss sobre o 

funcionamento grupal da magia para explicar essa medida social da transformação dos bens 

simbólicos, e nesse ínterim há algo de substancial: a magia não existe apenas na figura do 

mago, seu funcionamento é indispensavelmente coletivo: “é impossível compreender a magia 

sem o grupo mágico” (MAUSS apud BOURDIEU, 1996, p. 195), uma vez que o poder do 

mago advém de uma certa postura ilegítima, socialmente ignorada (desconhecida) e, portanto, 

paradoxalmente reconhecida. Essa aproximação entre o jogo mágico e o campo faz-se mais 
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compreensível na arte, mais especificamente nas primeiras experimentações do movimento 

Dada, quando, 
O artista que, ao pôr seu nome em um ready-made, confere-lhe um preço de 
mercado sem relação com seu custo de fabricação deve sua eficácia mágica 
a toda a lógica do campo que o reconhece e o autoriza; seu ato não seria 
nada mais que um gesto insensato ou insignificante sem o universo dos 
celebrantes e dos crentes que estão dispostos a produzi-lo como dotado de 
sentido e de valor (BOURDIEU, 1996, p. 195).

Percebe-se nesta operação uma constância no coletivo, isto é, no funcionamento do 

campo como um conluio de agentes (magos) detentores do poder de ressignificação, poder 

este advindo do desconhecimento coletivo e da crença produzida pelo status simbólico 

dos agentes sobre os não-agentes. Ao operar uma reordenação das coordenadas sociais do 

produto no campo, ou seja, a saída do produto-item e sua incursão na arte por exemplo (vide 

“A Fonte” de 1917, de Marcel Duchamp), trabalha-se uma espécie de alquimia simbólica cuja 

eficácia encontra-se alheia ao objeto mas centra-se no discurso. 

Começamos a tatear aqui como se dão os procedimentos mágicos na economia de 

bens simbólicos: o agente, o corpo do agente, sua preparação escolar, sua cultura herdada; nada 

representam se não houver aderência ou força no discurso elaborado. Diferentemente das 

concepções marxistas de valoração do produto, a distância entre valor final (como operação 

aditiva entre matéria-prima e mão-de-obra do executante) e valor simbólico, são garantidas 

pelas capacidades discursivas dos agentes promotores do bem, assim, “o discurso sobre a 

obra não é um simples adjuvante, destinado a favorecer-lhe a apreciação, mas um momento 

da produção da obra, de seu sentido e seu valor” (BOURDIEU, 1996, p.197). 

Reside nesses tratamentos uma ideologia da inesgotabilidade da obra; a injeção de 

sentido e valor pelo agente – atuando como comentador incansável de suas qualidades – em 

que “mascara, pelo quase desvendamento que se observa, (...), nas coisas da fé, que a obra é feita 

não duas, mas cem vezes, mil vezes, por todos que se interessam por ela” (BOURDIEU, 1996, 

p.198). Deste modo, na feitura constante da obra como discurso, ocorre um distanciamento 

cada vez mais substancial de seus requisitos materiais, de modo que, a obra, ou bem simbólico, 

torna-se símbolo por excelência numa proporção mais discursiva que material. O agente 

alquimista deve apagar os registros materiais de valor e substituí-los por marcas abstratas de 

cotação em que, 

A parte de transformação propriamente simbólica, aquela operada pela 
imposição de uma assinatura de pintor ou de uma griffe de costureiro, (...), 
recebe valor apenas de uma crença coletiva como desconhecimento coletivo, 
coletivamente produzido e reproduzido (BOURDIEU, 1996, p. 198).

 A produção da crença como idealizada por Bourdieu ratifica um princípio fundador 

dos mercados de bens simbólicos: a imposição de valor. Vimos que, grande parte da imposição 

de valores surge dos mecanismos discursivos dos agentes que contam, inexoravelmente, com 
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o desconhecimento coletivo dos não-agentes, de modo a, partindo de uma crença mágica no 

valor simbólico do item, arregimentar para si (através de um tipo de fé), a especulação devida 

ao mercado, transubstanciando – sendo este o verdadeiro fim – valor simbólico em valor 

econômico.  

 Podemos vislumbrar aqui o sentido categórico de aproximação entre tais estratagemas 

e a alquimia. Da ciência mágica cujo objetivo central seria a produção de uma substância capaz 

de metamorfosear qualquer matéria em ouro, os indícios comparativos são claros: o que 

ocorre simplesmente é a permuta de uma pedra filosofal real por uma discursivo-metafórica 

capaz dos mesmos efeitos. Torna-se visível a importância de uma marcação simbólica do item 

que atuará na imposição do valor subsidiada pela crença, é o caso descrito por Bourdieu 

sobre as diferenças entre um perfume Chanel e um semelhante produzido pela rede de 

supermercados populares Monoprix; o primeiro excessivamente mais caro que o segundo, 

apesar de suas propriedades semelhantes. Para ele a diferença estrutural entre o Chanel Nº5 

e o Eau de Cologne du Monoprix reside exatamente no ato de, 

Produzir um perfume que traz essa grife é fabricar ou selecionar um produto, 
mas é também produzir as condições de eficácia da grife que, sem nada 
modificar à natureza material do produto, transmuta-o em um bem de luxo 
(BOURDIEU, 2002, p. 155). 

 Chega-se aqui, a um ponto crucial: quais são estas condições de eficácia, responsáveis 

pelo reposicionamento simbólico do item? Para explicar essa performance de reinserção 

simbólica, Michel Callon desenvolveu o conceito de networking4. Na teoria das redes, Callon 

reafirma uma autonomia do campo, afastando-o de um conceito abstrato de economia com 

leis generalizantes e promovendo sua especificação como market place (CALLON, 1998). Os 

markets places, funcionariam de modo aproximado ao campo de Bourdieu, autorregulados por 

leis características e liberais, mas de difícil compreensão, uma vez que, inseridos num contexto 

cultural, fatores abstratos (humanos) impossibilitariam qualquer pretensão de abrangência 

integral de seu funcionamento. 

 Ao estruturar-se sobre as inteligíveis condições culturais, Callon distende a teoria 

bourdieuniana ao afirmar que, para além do capital escolar ou capital herdado, a capacitação 

cultural para se atuar nos mercados de bens simbólicos provém em parte de uma dimensão 

inquantificável, cuja compreensão torna-se extremamente obscura devido ao excesso de 

subjetividade dos mercados culturais. Para Callon, é esse that certain something (CALLON, 

1998) que impossibilita as discussões generalizantes sobre os paradigmas dos mercados de 

bens simbólicos. Para lidar com esta dimensão do incalculável, Callon partirá de uma teoria 

que inicia sua compreensão do mercado a partir da predisposição da crença de agentes já 

atuantes. Para ele, 

4  Esta terminologia foi traduzida livremente pelo autor como REDE, portanto, no decorrer da reflexão, encara-se por rede 
este conceito fundado na sociologia de Callon. 
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O mercado é uma coordenação de dispositivos em que a) agentes perseguem 
seu próprio interesse com o objetivo de uma performance econômica, que 
tem por fim, uma operação de maximização e otimização; b) os agentes 
geralmente possuem interesses divergentes que os leva a se envolverem 
em c) transações que sempre irão resolver tal problemática pelo valor 
(CALLON, 1998, p. 3).5

Assim, Callon instrumentaliza nossa compreensão de que, por mais especulativas que 

sejam as leis reguladoras dos mercados estéticos e de bens simbólicos, uma incursão desta 

estrutura em reflexões econômicas muito vagas, reincidiriam numa rasura incompreensível, 

portanto, ao tratarmos tais mercados – nos quais a moda se insere largamente – é indissociável 

a apreensão de uma teoria do produto mercantilizável; e será exatamente estes formatos de 

circulação e validação que irão interessar a Callon. 

Na teoria das redes um conceito torna-se paradigmático, a “mediação” (CALLON, 

1999). A excelência das redes encontra-se exatamente nas inter-relações e pactos firmados 

entre seus diferentes agentes na promoção de um bem ou mercadoria dotada de valor 

simbólico, uma vez que, ante a impossibilidade de se atuar solitariamente no mercado e de 

dominar todas suas instâncias, acordos sociais são formalizados entre os detentores do poder 

simbólico na divulgação e valoração das mercadorias; e, quanto maior a rede de influências 

de tais colaboradores maior será a transubstanciação de valor simbólico em valor econômico 

deste dado bem (CALLON, 1999). 

Bourdieu também contribuirá para esta reflexão da atuação dos agentes no campo ao 

afirmar (sobre o campo da moda) que, “as estratégias que se oferecem aos costureiros, (...), a 

mais conforme à lógica específica do campo da moda é, (...) que consiste em criar nome – pelas 

relações públicas – e vende-lo” (BOURDIEU, 2002, p. 157). A essencialidade de seu método 

reside portanto na interdependência firmada entre criadores e produtores da crença, que ao 

adentrarem o campo, necessitam – para atuar simbolicamente e economicamente neste – 

uma “transferência de capital simbólico, (...), pelos quais um agente ou, mais exatamente, uma 

instituição que age por intermédio de um agente credenciado”, e já devidamente reconhecido, 

“atribuem valor a determinado produto” (BOURDIEU, 2002, p. 162). 

Tal processo reproduz, em suma, uma dialética da cotação, em que produtos culturais 

relativamente novos, para circularem e serem assimilados simbolicamente, carecem da 

aprovação e do impulso quase didático de entes previamente confortáveis ao meio, assim, 

O poder do criador nada mais é que a capacidade de mobilizar a energia 
simbólica produzida pelo conjunto dos agentes comprometidos com o 
funcionamento do campo: jornalistas objetivamente encarregados de 
valorizar as operações de valorização dos criadores (com toda parafernália 
de jornais e revistas que torna possível sua ação); intermediários e clientes, 
antecipadamente convertidos; por fim, outros criadores que, na e pela 

5  Tradução livre realizada pelo autor. 
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própria concorrência, afirmam o valor das implicações da concorrência 
(BOURDIEU, 2002, pp. 162-163). 

Seria ingênuo não identificar as conformidades existentes entre Bourdieu e Callon; 

de algum modo, suas teorias compartilham uma mesma coluna vertebral que compreende a 

atuação social como propulsora de valor simbólico mercantilizável. Entretanto, há uma condição 

fundamentalmente divergente: enquanto na teoria do campo de Bourdieu os agentes assumem 

coordenadas relativamente estáveis, e será esta estabilidade recognoscível a responsável pela 

transferência de valor simbólico; na teoria das redes de Callon a transitividade dos agentes – 

cada vez menos fixos – garantem a valoração, não pelo volume quantitativo dos agentes mas 

sim pelo seu reconhecimento qualitativo. 

Assim, se para Bourdieu, o reconhecimento de um grande artista necessita de um 

conluio interessado entre marchands, críticos, curadores, galeristas, museólogos, editores, 

colecionadores e possivelmente muitos outros profissionais; para Callon este mesmo processo 

depende menos dos agentes e mais das relações. Deste modo, um único curador com acesso 

aos museus, galerias e ao mercado de arte pode ser responsável pela alquimia simbólica que 

reposicionará o artista na estrutura sistêmica das redes. 

Esta perspectiva que minora a necessidade quantitativa dos agentes, substituindo-a 

pela capacidade qualitativa das relações está fundada numa teoria aberta, em que 

De qualquer modo, na análise de rede, os atores não possuem características 
fixas ou essenciais, mas são constituídos e criados pelas próprias formas em 
que se distribuem em rede, (...), em uma desconstrução da teoria estável do 
ator, em vez disso, assumindo a intermediação radical do ator (CALLON 
apud. ENTWISTLE, 2009, p. 33). 6

Essa remasterização do papel do agente – chamado por Callon de ator – estipula uma 

dada atualização da teoria, uma vez que, aos agentes relativamente fechados de Bourdieu 

(cuja teoria remete à uma lógica estruturalista da década de 1970), Callon contrapõe um ator 

aberto, que nas leituras da socióloga britânica Joanne Entwistle (2009) – que em seus estudos 

no campo das agências de modelos masculinos, aproxima-se largamente da teoria de Callon 

–  seria o actant; termo proveniente da linguística e da semiótica que indica qualquer ser que, 

ativamente ou passivamente, participa da ação. Será o actant, esta modalidade atualizada do 

agente que ao circular em posições diferenciadas nos meios de simbolização, irão participar 

de modos diversos dos processos de legitimação e validação de seus produtos. É importante 

salientar que, na figura do actant há um certo desmonte da hierarquia, seu posicionamento 

dentro do market diz menos do que sua atuação no mesmo, assim, o actant não precisa 

ser necessariamente o editor de uma grande publicação, nem um importante marchand, 

sua relevância reside na rede, na possibilidade de levar algo ao conhecimento de outros 

agentes que serão responsáveis por sua validação simbólica. Deste modo, o assistente bem 

6  Tradução livre realizada pelo autor. 
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relacionado, com extenso networking, apresenta uma importância mais significativa que o 

intelectual detentor de grande potencial simbólico mas relativamente isolado. 

O campo ou market, para utilizarmos as terminologias propostas por ambos teóricos, 

encontra-se, então, indissociável de uma capitalização que, ao ocorrer primeiramente numa 

instância simbólica visa promover uma dilatação do valor econômico final. Apesar de algumas 

diferenças cruciais no tratamento dos agentes ou atores de modo mais ou menos fixos, tanto 

Callon quanto Bourdieu, creem numa finalidade maquinal cujo princípio é mercantil. Destarte, 

a obra pela obra, a arte pela arte, tendem a ser eclipsadas por sua incursão automática em 

mercados que em muitos casos realizam a fagocitose do produto e do produtor mesmo 

inerente à vontade deste. 

Há um traço que deve ser considerado na consolidação destes mercados de bens 

simbólicos e em sua passagem para uma economia efetivamente estética. Para o filósofo 

francês Gilles Lipovestky, vivemos no contexto de um hipermodernidade que estabelece um 

desmonte do pós-moderno global sob a perspectiva de uma não-ruptura, mas sim o seguimento 

exacerbado de uma agenda modernista. Este hipermoderno opera pela deglutição, ingerindo 

e costurando conceitos aparentemente irreconciliáveis, miscigenando o que se supõe purista; 

uma ação contratual não-verbal que advém de um meta-movimento de estetização do 

cotidiano (LIPOVESTKY; SERROY, 2015). 

Esta estetização do dia-a-dia nasce a partir de um “interesse desinteressado” e remonta 

à Inglaterra industrial em fins do século XIX, numa reconciliação sistemática entre arte e vida 

promovida pelo Arts & Crafts – influenciado pelo romantismo de John Ruskin e pela euforia 

medievalista de William Morris – em que, aspectos antes renegados do viver passam por 

processos de remodelação estética: para além da casa; mobiliários, louças, livros, veículos e 

vestimentas. A expansão incontornável de uma vida estética é um dos fundamentos utilizados 

por Serroy e Lipovestky como justificativa para a continuação de uma certa agenda moderna, 

que ao aderir os novos formatos tecnológicos, expande-se horizontalmente para as mais 

diversas esferas da vida, caracterizando-se portanto, como um meta-movimento. 

Esta ideologia de um viver-estético ratifica não só um reposicionamento do habitus 

burguês – para utilizar o termo de Bourdieu – mas também exorta a expansão de toda uma 

indústria, e com ela um modelo repensado de capitalismo, cujo método assemelha-se à inserção 

de valor simbólico no produto a partir da cooperação de campos mais espiritualizados: a arte 

sendo, talvez, o principal deles. Para Lipovestky, houveram quatro grandes ondas estetizantes 

desde o surgimento da humanidade: a primeira iniciada na ação do homem primitivo de 

representação da caça e das micro-sociedades, identificada por ele, como artealização ritual; 

a segunda identificada como artealização aristocrática encontra na dramatização medieval 

didática um modus operandi de existência; a terceira, já caracterizada pela consolidação dos 

estados nacionais no ocidente até as complexas operações mercantis na arte; e a quarta, aqui, 

a que mais nos interessa, coordena uma ideia de transestética capaz de moldar o cotidiano 

em lógicas mercantis, inaugurando, em sua reflexão, a epopeia de um capitalismo artista 
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(LIPOVESTKY; SERROY, 2015). 

Ao capitalismo artista adita-se um regime de expansão da visualidade, em que as fronteiras 

disciplinares são dilatadas ou violadas; as existências puristas cedem lugar às coexistências 

apócrifas: “tudo já havia sido feito; o que nos restava era juntar fragmentos, combiná-los e 

recombiná-los de formas significativas” (ARCHER, 2013, p.156). Temos portanto, como uma 

das perspectivas possíveis, a saída dos mercados de bens simbólicos em que as operações de 

simbolização ocorriam por necessidades sociológicas de diferenciação muito internas, para a 

inscrição social em economias estéticas intencionais, em que a compatibilização entre campos 

disciplinares diversos não era só permitida, como também estimulada: com o capitalismo 

artista, a gênese e a consolidação das economias ou mercados estéticos. 

Até então tratamos de teorias pontuais com características generalizantes, objetivando 

demonstrar uma metodologia de estudo aplicável aos mais diversos casos do campo cultural. 

Com o intuito de clarificar tais procedimentos, propomos uma breve reflexão sobre tais 

fundamentações no campo da moda, mais especificamente na moda produzida pelo criador 

britânico Alexander McQueen, falecido em 2010, cuja produção alia-se largamente às lógicas 

de simbolização, legitimação, redes e, para inserir um novo termo, artificação. Portanto, a partir 

das investigações metodológicas em Bourdieu e Callon exploradas até o presente momento, 

um estudo de caso que comprova não só a atualidade de tais questões como também o 

labiríntico e ainda obscuro percurso do bens até seu processo final de transmutação em 

símbolo artificado. 

Alexander McQueen: do capitalismo artista aos processos sociológicos de artificação

Como traço operante da autonomia autorregulada na moda, forma-se uma laboriosa 

relação expressa como antinomia da sucessão, isto é, à uma moda já consolidada e legitimada 

no interior do campo, outra, quase diametralmente oposta que promove uma espécie de 

“ódio à perfeição e a necessidade do mau gosto, por um desses exageros de artistas que 

convêm a tal posição” (BOURDIEU, 2002, p.116). 

Existe aí uma tênue e complicada relação entre dominantes e pretendentes, estes 

segundos, visando gozar os benefícios do campo, devem exigir uma certa atenção, colocar-se 

a prova – mesmo que inconscientemente – de modo a receberem por transferência simbólica 

de agentes já bem posicionados, parte de uma autoridade discursiva de legitimação de suas 

narrativas. Desta forma, 

O pretendente empenha-se em parecer pretensioso, de fato, tendo que 
mostrar e demonstrar a legitimidade de suas pretensões, tendo que prestar 
provas porque não possui todas as credenciais exigidas, “ele exagera”, como 
se diz, denunciando-se, perante aqueles que só precisam ser o que são para 
serem como convêm (BOURDIEU, 2002, p.119). 

Assim, o criador de vanguarda – McQueen sendo um deles – à procura de olhares 
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aprovadores de seus discursos, exerce nessa pretensão provocativa um tipo de hipercorreção 

da linguagem pequeno-burguesa em que se assentam os agentes (estilistas já validados) no 

campo. Ainda sem adentrarmos as especificidades de McQueen, valemo-nos de um exemplo: 

seus desfiles altamente incisivos e desafiadores de uma linguagem canônica à moda. Ao 

repensar a cada coleção a linguagem-desfile, McQueen intenta estabelecer um ponto de vista 

dissonante a um vocabulário conservador, até mesmo seus objetos contaminam-se dessa 

necessidade por atenção, vide sua tentativa de reposicionar a cintura em Jack the ripper stalks 

his victms de 1992, em que o corpo é entrecortado e remodelado, a cintura torna-se a própria 

desvelação do cóccix. 

Há uma mudança reflexiva/estrutural na vanguarda; enquanto o tradicional, o campo já 

definido, desconsidera os efeitos de “choque e surpresa” (BOURDIEU, 2002, p.122), a vanguarda 

vive por eles. Numa tentativa de escavar arqueologicamente uma posição reconhecida no 

sistema, os criadores de vanguarda buscam uma redistribuição da validação, desejam entrar 

no jogo, querem ser reconhecidos ao lado dos criadores tradicionais – cujo valor simbólico 

provêm dos ganhos acumulados em forma de condecorações, valor econômico, etc. – e para 

tanto, entregam-se ao absoluto sacrifício “à arte, e às audácias desinteressadas da afetação” 

(BOURDIEU, 2002, p.124). 

Essa atitude arriscada, isto é, este entregar-se às forças que perturbam o campo, 

denota um comportamento aventuroso e incerto que pode, simultaneamente, desencadear 

o desaparecimento categórico do criador (quando este não agrada efetivamente ao agentes 

responsáveis pela validação e empréstimo de valor simbólico); ou ainda – e é essa sua intenção 

primordial – sua entrada triunfal e seu acesso aos louros da consagração do meio. Daí a 

fragilidade do campo, sua cartografia imprecisa. Ao mesmo tempo que um criador pode ser 

destituído de qualquer credencial de atuação na área ao descontentar um agente operante 

do campo; pode-se perceber nele aquele that certain something (ENTWISTLE, 2009), que lhe 

servirá de moeda de negociação, a compra de uma passe de acesso. 

Vejamos o caso McQueen. Nascido na periferia de Londres, caçula de seis filhos, 

proveniente de uma família operária, cujo capital cultural herdado seria muito parco para 

credenciá-lo a qualquer operação; em 10 anos McQueen tornou-se um dos principais nomes 

da moda mundial, trabalhando em grandes maisons e tendo sua obra amplamente reconhecida 

institucionalmente. Eis aqui a pergunta: Como ocorre tal transposição de um elemento 

massificado alheio ao campo para uma das figuras de maior prestígio em seu interior? Aqui 

colidimos mais uma vez a teoria de Bourdieu sobre os códigos culturais de validação (cultura 

escolar, extra-escolar, etc.) com a proposição de redes de Callon. 

McQueen, nascido Lee Alexander McQueen7, deixa a escola aos 16 anos para trabalhar 

na famosa Saville Row, rua de Londres que converge os maiores nomes da alfaiataria mundial, 

incumbidos inclusive da produção dos ternos da realeza britânica. O criador começa ai, ainda 

7  Abandona o nome Lee por sugestão da editora da vogue inglesa Isabella Blow. Blow afirma que há muito mais força em 
“Alexander” do que em “Lee”, sendo um nome mais condizente com o campo que frequentam (WATT, 2012). 
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em sua adolescência, a acumular uma cultura-do-fazer que, apesar de extra-escolar, é altamente 

reconhecida por sua excelência no campo da moda. Começa ai também o surgimento de uma 

mitologia que o acompanhará e auxiliará na construção de uma imagem-artista: numa destas 

encomendas, McQueen teria costurado palavras “obscenas” no forro dos ternos do Príncipe 

de Gales, um comportamento que já denotava seu alinhamento punk como o próximo enfant 

terrible8 da moda mundial (WATT, 2012). 

Posteriormente contratado para trabalhar com o designer japonês Kojio Tatsuno, 

que possuía suas origens na alfaiataria inglesa, e, em Milão para a conhecida casa Romeo 

Gigli; McQueen dá mais um passo na tortuosa trajetória das validações simbólicas. São 

estas passagens por grifes mais conhecidas que lhe credenciam algum capital simbólico de 

operação no campo; um capital, todavia, ainda muito frágil, esgarçado, sem nenhuma garantia 

de coordenadas mais estáveis. Ao retornar a Londres, completa um mestrado na reconhecida 

escola de artes Central Saint Martins; onde, frente as altas taxas, McQueen ministrava aulas de 

moulage (herança de seus tempos na Saville Row) como compensação das mensalidades.  

Em 1992, ao apresentar sua coleção de formatura, McQueen cai nas graças de Isabella 

Blow – que se tornará, no início de sua carreira, sua principal influência e credencial de 

entrada no campo reconhecido. Blow, naquele momento editora de moda da Vogue britânica, 

compra toda sua coleção pela quantia de cinco mil libras e inicia a circulação de McQueen 

no meio validado, apresentando-lhe jornalistas, empresários, editores, fotógrafos, e é quem 

intermediou seu contrato em 1996 com a maison francesa Givenchy (WATT, 2012). 

Vê-se aqui como são tortuosos os caminhos legitimadores de um campo: o saber 

extra-escolar mescla-se a um valor “tácito de diploma” (Central Saint Martins) e ao empréstimo 

simbólico (Romeo Gigli, Blow, Givenchy): é a convergência por excelência entre as proposições 

de Bourdieu e Callon. Ao acumular certos tipos de saberes, McQueen credencia-se, ainda 

que modestamente, a trabalhar como agente no contexto de um micro-campo; e ao ser 

descoberto, inicia um processo de apropriação/empréstimo de valor simbólico em rede 

(revistas, jornalistas, empresários), que lhe reposicionarão hierarquicamente ante a outros 

pretendentes à legitimação. 

Percebe-se a ausência de um roteiro a ser seguido, e até mesmo de um norte alentador. 

A entrada no campo ou market comporta-se como a conjuntura harmônica e eclipsar de 

fatores. Um that certain something vislumbrado por Blow, aditado a uma vontade pessoal 

sua em reposicionar e emprestar àquele jovem suas credenciais simbólicas de circulação no 

campo, inserindo lhe nas redes que, julgando sua pretensão, o consideram detentor de um 

direito a ser testado, e que, se aprovado lhe fornecerá uma maior cotação simbólica. É uma 

caminhada hierárquica e sinuosa, alheia às autocelebrações e dependente de grupo de agentes 

de consagração, de transformação do banal em símbolo, de um grupo de “jornalistas”, mas não 

só, “que haviam contribuído para a produção da crença coletiva” (BOURDIEU, 2002, p.153). 

8  McQueen foi chamado assim pela imprensa especializada mundial, “a criança terrível” ou “bagunceira” do mundo da moda, 
que veio para desestabilizar os conceitos (WATT, 2012). 
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Essa translação inicial, isto é, a tradução do valor pelos agentes – ou ainda actants, 

nunca fixos, mas transitivos em sua operação de legitimação – é completada pelo fator 

choque, como já esclarecemos, de uma medida de pretensão que informa ao campo uma 

vontade de permanência. O próprio McQueen uma vez questionado sobre a transposição 

da espetacularidade de seus desfiles iniciais para uma abordagem mais simplificada ao longo 

da carreira afirmava que, não havia mais a necessidade daquela postura tão agressiva que lhe 

consagrara, seu interesses agora eram outros (WATT, 2012). O que acarreta essa alternância 

substancial em seu comportamento criativo, da passagem da construção de uma rede em que 

“o desfile, e todos aqueles que o seguiam, eram orquestrados para lhe darem publicidade”9 

(WATT, 2012, p. 57), a uma interpelação mais contida? Bourdieu talvez responderia que, uma 

vez estabilizado no campo, seu valor ainda continuaria dependente de uma medida de choque 

original que lhe santificara, entretanto, atrelada a um predisposição autoral de atuação, isto 

é, como agente confirmado do campo, não necessita mais dos elementos pretensiosos de 

celebração, exercendo a partir daí um “interesse desinteressado” da disciplina. 

Na passagem da pretensão à consagração intermediam-se processos, incisões ainda 

não completamente clarificadas às quais proporemos uma perspectiva. À concordância do 

pertencimento da moda às artes menores cuja lógica funcional atrela-se a uma obsolescência 

programada do valor abstrato do item e seu desempenho cíclico, sobrepõem-se uma outra 

reflexão: a da artificação. Na construção sistêmica dos campos ou mercados – de arte, de 

moda, de literatura – “o costureiro participa de uma arte que ocupa um lugar inferior na 

hierarquia da legitimidade artística” (BOURDIEU, 2002, p. 142), existindo numa concepção 

que é puramente temporal, 

Sobre a distinção temporal entre a moda e o démodé, tal valor é 
inexoravelmente destinado a declinar com o tempo, sem poder contar com 
a subida da cotação que assegura a certos objetos técnicos sua reconversão 
post mortem em objetos simbólicos (BOURDIEU, 2002, pp. 143-144).

Portanto, há uma compreensão destas coordenadas como intransitivas, responsivas 

as suas leis únicas mas impossibilitadas de diálogos com campos alheios. É o que Bourdieu 

chamará de uma “homologia que aproxima as práticas e os discursos de agentes que ocupam 

posições homólogas em campos diferentes”, mas que, “não exclui as diferenças associadas 

à posição que os diferentes campos, enquanto tais, ocupam na hierarquia da legitimidade” 

(BOURDIEU, 2002, p. 141). Basta que um criador recém-chegado ao campo, proveniente 

de uma tradição vanguardista, tente implementar um discurso artístico à sua obra para que 

haja uma reação impositiva e negativa dos agentes qualificados no campo alheio, lembrando 

categoricamente sua posição hierárquica. 

Esta prática distintiva entre os campos, suas divisões muito nítidas, está apta a desfiar-se, 

uma vez que, as “tendências surgidas com a mescla entre moda e arte na contemporaneidade, 

9  Tradução livre realizada pelo autor. 
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(...) ao experimentar fusões entre dois estilos (expressões) é uma marca de comunicação 

visual pós-dualista” (CANEVACCI, 2010, p. 1). Ao revisitarmos a história da moda, vemos 

que na década de 1950, o costureiro Pierre Cardin implementa inúmeras tentativas de 

reposicionamento simbólico de seu trabalho, tentativas estas frustradas continuamente por 

uma reposta agressiva e imperativa da crítica de arte que minimizava constantemente suas 

pretensões. Entretanto, algumas mudanças nos processos artísticos a partir dos anos 1960 

dilatam as perspectivas da arte inserindo-a numa nova modalidade mais processual, “a ênfase 

passou a ser colocada sobre a arte como atividade mais do que como objeto” (SHAPIRO, 

2007, p.140). As diferenciações plausíveis entre o objeto de arte – culto do desinteresse, 

eco ressonante da inutilidade pela inutilidade – e o objeto de moda – cuja funcionalidade 

vestível estava bastante pungente – migram a partir desta década para uma compreensão mais 

expandida em que processo de arte e processo de moda não parecem mais tão divergentes. 

Assim, numa aspiração estrutural de barrar o tempo do sistema-moda, da obsolescência 

programada da tendência, o fenômeno da artificação manifesta-se como uma réplica plausível 

à crítica tradicional de uma arte tradicional (pintura e escultura). A artificação seria “a 

transformação da não-arte em arte” (SHAPIRO, 2007, p. 135); isto é, uma recolocação de 

um corpus de objetos inicialmente desprovidos de valor artístico sob uma nova ótica, um 

deslocamento do conceito social de arte para abarcar novos elementos cujo valor está 

migrando.

Nesse contexto, trabalha-se a hipótese desse fenômeno como desdobramento de uma 

interlocução social entre os campos, ou ainda uma dilatação – advinda de um global ampliado 

– que circunscreve-se na poética do hipermoderno de Lipovestky. Shapiro ainda salienta que 

“o pressuposto elementar da artificação é o da crença no valor superior da arte” (SHAPIRO, 

2007, p. 137), portanto há no cerne deste processo uma reestruturação de valor simbólico, 

uma operação por requalificação das coisas e seu enobrecimento. Esse enobrecimento é 

simultaneamente um reposicionamento simbólico mas também uma reestruturação do 

dispositivo: a incorporação do hip-hop, por exemplo, nos salões e teatros institucionais onde 

pratica-se a dança contemporânea (SHAPIRO, 2007). Na moda de McQueen, essa dimensão 

do dispositivo reestruturado pode ser visivelmente vislumbrado nos formatos expandidos de 

desfile, em que a passarela é ressiginificada como um novo campo de performação artística, 

responsável em parte, por agregar valor simbólico ao artefato: logo não há a roupa como 

item, mas roupas como constituintes de um processo (desfile) que é transformado por 

agenciamentos estéticos em arte.

Vemos aqui a passagem de um capitalismo artista desinteressado, cujo funcionamento 

ratifica uma estetização pura do cotidiano, para um processo sociológico de artificação como 

investimento intencional de valoração simbólica por aproximação. A economia estética na 

moda contemporânea, no que concerne a McQueen pelo menos, não é lugar apenas de um 

viver-estético, mas sim de um viver-artístico, onde a simbolização transubstancia não-arte em 

arte, elevando exponencialmente e ao máximo as possibilidades de transmutação de valor 
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simbólico em valor econômico e barrando as especulações de desvalorização temporais. 
Considerações finais

Para tratarmos a artificação seria necessário explicar detalhadamente os meios de 

migração imagéticos e agenciamentos estéticos possibilitados por uma nova dieta visual 

no contemporâneo; sequência esta que vale por si só uma ampla investigação. Nos atemos 

aqui, apenas a comprovar a realidade desta artificação na moda, como descrito acima, na 

passagem de uma estetização pura do cotidiano para uma inscrição da disciplina quanto arte. 

Comprovamos também que este processo seria impossível sem a aplicação dos conceitos 

desenvolvidos por Bourdieu e Callon, uma vez que nas economias estéticas não há lugar 

para as autocelebrações, mas sim para sistemas de redes e legitimações que, em coro, podem 

alavancar ou destruir as intenções de um criador. 

Talvez McQueen tenha sido um dos criadores contemporâneos a melhor implementar 

os processos de artificação (embora não seja o único – vide Thom Browne, Viktor & Rolf, 

Hussein Chalayan, Arkadius). Sua trajetória meteórica, de filho caçula de família operária à 

um dos maiores nomes do cenário contemporâneo, deve-se em parte a sua inserção em um 

sistema-moda, no qual ainda aplicam-se largamente – apesar de atualizações serem necessárias 

– as teorias sociológicas apresentadas por Bourdieu e Callon.  

Nossa intenção primeira neste encerto foi, não apenas discorrer sobre a ideia de campo 

ou mercado, mas propor uma metodologia de estudo que perspectivasse tais idealizações sob 

um novo olhar, explicando as relações entre valor simbólico, valor artístico e valor econômico, 

e sua aplicabilidade à moda, um dos mercados mais rentáveis do planeta. Estudar tais mercados 

sob uma ótica “purista” seria uma tarefa mais confortável; todavia, tentamos aqui discorrer 

sobre um momento em que os hermetismos não mais existem e a desterritorialização das 

disciplinas torna-se mote. Aproximar moda e arte em todas as suas instâncias denota uma 

inevitabilidade do contemporâneo, algo que nos aponta para uma imprescindibilidade de 

atualização da própria cultura como prática social, num campo em que os agenciamentos 

estéticos artificantes são extremamente volumosos e operam a desconstrução dos limites 

doutrinários da disciplina-moda, promovendo, em substituição, uma epistemologia da moda 

como epistemologia da arte.
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RESUMO
O artigo tem como principal objetivo apresentar uma visão heterodoxa acerca do fenômeno de 
moda no contexto do modo de produção capitalista. Ao comparar esta vertente com a vertente 
idealista, debateremos que apesar de hegemonicamente se pensar a moda como prática profissional 
autônoma, contida nela mesma e desprendida do mundo, ela é na verdade um fenômeno socialmente 
determinado, resultante de práticas e relações sociais. 
Com esta vertente teórica explicada, partiremos para a discussão do papel do designer na indústria 
de moda e como a visão metafísica e passadista atrapalha o real entendimento de nossa profissão. 
Explicaremos de acordo com a vertente histórica o trabalho do designer e tentaremos desmontar 
a visão comum deste como gênio criador, dotado de dom divino e sendo parte mais importante 
do processo, e não apenas mais uma parte dele. Longe de querer rebaixar a necessidade da prática 
criativa do designer na produção de moda, evidenciaremos apenas que a profissão é resultante da 
abrangente divisão do trabalho no modo de produção industrial, que somos recrutados e atuamos 
em apenas uma das etapas de produção da indústria de moda – e que esta é tão importante quanto a 
produção da peça ou da sua distribuição. 
Concluiremos salientando como o entendimento do designer sobre a sua profissão auxilia a 
compreensão da “não liberdade” criativa do campo, da criação do que é socialmente programado para 
que se crie. 

PALAVRAS-CHAVE
moda; materialismo; capitalismo; designer; criação
 
Visão heterodoxa e visão materialista

 Para que se inicie o debate acerca da moda, consideramos necessário que se explique 

o que de fato ela é. É bom que fique claro, que neste artigo a moda será tratada de acordo 

com um viés não idealista, pois para que nos livremos do pensamento hegemônico do meio 

onde atuamos profissionalmente é necessário que a observe de modo crítico, junto à forma 

heterodoxa e a trate como um fenômeno socialmente determinado e resultado de práticas e 

relações sociais. 

À primeira vista a função primordial do vestuário, parece ser expressiva ou decorativa 

dos corpos de homens e mulheres. Existe também por parte dos pares a defesa da noção 

de que a moda, especialmente o vestuário, é uma demanda natural de homens e mulheres 

desde a noite dos tempos, onde as roupas servem para o abrigo das intempérie, contudo 

1 Olívia Blanc Gomes Coelho Gentil; mestranda em Design PUC-Rio; oliviablanc24@gmail.com 
2  Alberto Cipiniuk; doutor; cipiniuk@puc-rio.br
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julgamos que essa visão naturalista é uma falácia. Como veremos mais adiante, os defensores 

dessa noção defendem a naturalização de um arbitrário cultural, de cabeça para baixo. Isto é, 

camuflam ou invertem, por assim dizer, o fato de que as roupas sempre possuíram um valor 

de uso, mas que agora tentam substituir o valor de uso social pelo valor de troca mercantil.

Parece ser unânime entre os designers de moda, por exemplo, que “fazer moda” é 

simplesmente se dedicar aos aspectos estéticos ou decorativos das vestimentas, esquecendo 

(ou até mesmo nunca pensado) de que ela é reflexo do contexto social de onde é feita e para 

quem é feita. Para discutirmos essa forma de pensamento é necessário que a analisemos de 

forma não hegemônica ou heterodoxa.

Até onde podemos enxergar a moda é usada como símbolo de reconhecimento ou 

de pertencimento social, um signo de distinção social. De natureza simbólica, a moda funciona 

como uma espécie de garantia da ordem social e anda junto com os processos de legitimação 

dos acontecimentos ideológicos das sociedades.  Por sua condição externa sobre os corpos 

de homens e mulheres, pode-se dizer que ela introduz em um grupo as crenças e gostos 

de uma camada particular da sociedade – por meio de comunicação e assimilação rápidas, 

atitudes novas que sem ela teriam dificuldade de sobreviver e são absorvidas por quem 

a vê e vive. Pierre Bourdieu (BOURDIEU, 2004) a definiu como uma espécie reflexo ou 

concretização do habitus individual e coletivo, ao mesmo tempo em que é formadora deste. A 

moda mostra com suas nuances de cores, cortes e formas o que acontece, ao mesmo tempo 

é repetida pelas pessoas sem que estas percebam o porquê de uma peça estar sendo usada 

de uma maneira e não de outra.  

Mesmo o filósofo idealista Kant interpretou a moda como um comportamento social, 

pois ela não é e nunca foi um comportamento individual.  Kant a definiu como uma espécie 

de imitação contida na vaidade, pois “ninguém quer parecer inferior aos outros, mesmo nas 

coisas que não têm utilidade alguma”. (ABBAGNANO, 2007: 676). Portanto, parece-nos que 

o filósofo estava definindo a moda como uma espécie de concretização da vaidade humana, 

um processo de distinção social, haja vista que a vaidade é um sentimento abstrato, ela precisa 

se concretizar. Assim e curiosamente verificamos que mesmo um filósofo idealista como ele, 

intuiu a verdadeira natureza da moda e que ela era social.

Apesar de dotada de poder de expressão, de operar a materialização de coisas 

abstratas, não podemos encarar a moda, o trabalho para sua realização, como algo contido 

nele mesmo, desprendido ou descolado da vida em sociedade, ou alguma coisa autônoma ou 

independente do meio social, e nem encará-la como resultado de uma mente criadora, dona 

de um dom divino, conferido a alguns poucos que criam estas novas “vogas” e as evidenciam 

para o restante das pessoas, os infelizes mortais. Nos dias de hoje, nos dias de uma sociedade 

industrial onde vigora a ideologia comercial do modo de produção capitalista, uma peça 

GT | MODA E SOCIEDADE
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de vestuário ou adorno pessoal é sempre produzida de acordo com o contexto social do 

grupo ou classe da sociedade em que se vive e facilitada pelo sistema de produção capitalista. 

Não nos parece possível realizar uma investigação seguida de uma análise verdadeiramente 

científica, preterindo essas circunstâncias histórica. A moda só existe da forma que é por ser 

fruto da sociedade industrial, trata-se de sua condição essencial. Homóloga à dinâmica do 

capital ela evolui e substitui necessidades sociais de uso e gostos rapidamente. Por conta desta 

constante renovação, afirma-se de modo geral que o fenômeno da moda termina por gerar, ele 

próprio, uma indústria importante para o desenvolvimento e crescimento econômico, produz 

riqueza para as sociedades capitalistas, contudo, particularmente na sociedade industrial, 

depois de um exame mais apurado, verifica-se exatamente o contrário. Se consideramos as 

inúmeras denúncias de trabalho escravo, ou mesmo de exploração de trabalho infantil em 

países da periferia do capitalismo, a moda produz exatamente o contrário, isto é, miséria e 

concentração de renda.

Assim, antes de prosseguirmos caberia uma pequena reflexão sobre isso que é a moda, 

para o que ela serve realmente, pois parece-nos que já evidenciamos que ela não é o que 

parece ser, mas outra coisa que tomou o seu lugar. Como explicamos mais acima, o que 

se produziu foi uma inversão, uma coisa foi tomada por outra. Assim o valor de uso social 

foi substituído ou invertido em valor de troca simbólica, sendo que o maior valor de troca 

simbólica da sociedade industrial e do modo de produção capitalista, foi a substituição do 

valor do trabalho realizado, pelo valor de troca mercantil representado pelo dinheiro. Essa é 

uma noção árida e nossa intenção até o final desse artigo é esclarecê-la.

Para os defensores da moda como algo em si mesmo, fora de sua verdadeira situação 

histórica na sociedade industrial, o seu estudo é privilegiado pela questão técnica da noção do 

“novo” ou porque ocorrem, ou como ocorrem, os câmbios estilísticos das peças vestimentárias 

e se desejarmos outros adereços corporais que se incluem nesse contexto. Os sociólogos 

estudam como ela usa da instabilidade, da imprevisibilidade para vender novas peças, enfim 

que ela se vê obrigada a se modificar para que seja vendida. Ora, a primeira reflexão sobre 

esse fato nos faz pensar imediatamente que se ela não fosse para ser vendida, não haveria 

tanta necessidade de ser transformada. Gasta-se muito papel e tinta para descrever estudos 

de caso sobre essas questões. Não que estas não tenham uma relevância, mas em nosso modo 

de ver elas são secundárias, pois não atingem ao ponto nodal do problema. Ao ser estudada 

nela mesma como algo que se gerou a si própria e de modo espontâneo, cria-se, portanto, 

para o termo moda, uma discussão idealista ou metafísica do fenômeno por ele mesmo e 

daí, muitas vezes, a formulação de uma pergunta irrespondível: quem veio primeiro, o ovo ou 

a galinha. Estudada como resultado de transformações sociais e desenvolvida por conta do 

processo de mecanização da indústria no modo de produção capitalista, ela antevê a demanda 

por novas peças de acordo com o consumo ostentatório. 

Plataforma de diferenciação de classes sociais, o que é usado pelas classes altas possui 

uma certa circularidade, pois com o tempo um padrão estilístico, acaba sendo modificado e o 
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que era perfilhado pelos ricos agora passa a ser adotado pelas classes mais baixas, que por sua 

vez, deixa de ser adotado pelas mais altas e assim o ciclo do consumo se renova rapidamente. 

Isso foi o que Simmel (SIMMEL, 2014) estudou. Para ele, a moda e o câmbio dos estilos 

devem ser observados de acordo com seu ritmo de imitação e distinção: as classes inferiores 

adotam as formas das classes superiores.  Segundo ele, é a classe-média urbana que parece 

ser a mais ligada à moda e à tendência de imitação, pode, porém,  apesar de as roupas terem 

a mesma forma (estilo), os materiais, o corte e os adornos são suficientes para manter a 

diferença entre estas classes. Do mesmo modo, algo que Simmel não observou e que julgamos 

que poderíamos afirmar, é que o movimento inverso, posto que circular, também poderia 

ser aventado, pois guardadas as devidas proporções, muitas vezes as classes mais abastadas, 

vão buscar nas expressões culturais que poderíamos chamar de “baixa” cultura, àquelas 

praticadas pelas classes sociais menos favorecidas, valores e estilos por eles considerados 

como “inovadores” ou esteticamente válidos. Um exemplo desta forma de apropriação foi 

o emprego do jeans, antes usado como vestimenta de operários (EINAUDI, 1994, 32: 366), 

hoje o jeans é talvez a peça mais democrática do guarda-roupa existente no mundo: é usado 

por todas as classes sociais, ele é mercadoria de lojas de departamento e também de alta 

costura. Quando vendidos pela alta costura trazem consigo um detalhe de distinção, e esse 

detalhe é tido como o diferencial de “inovação” e mais importante do que toda a produção 

para atender a demanda de massa.

A moda é objeto de estudo de uma importante vertente da sociologia3 porque discute 

como as preferências individuais, que geralmente chamamos de “gosto” se constituem e como 

se transformam em preferência coletiva: a moda manifesta o comportamento individual no 

coletivo e a roupa só é vista como moda quando o público a associa e utiliza. O sociólogo 

francês Gilles Lipovetsky quando pesquisava sobre o campo da moda afirmava: “O próprio da 

moda foi impor uma regra de conjunto e, simultaneamente, deixar lugar para a manifestação 

do gosto pessoal: é preciso ser como os outros e não inteiramente como eles”. (LIPOVETSKY, 

2013, p.:49).

A afirmação de Lipovetsky é sobremaneira importante, pois quando falamos em moda, 

mencionamos um “gosto” ou escolha pessoal, daí verificamos uma espécie de nó cultural pois 

se examinarmos o fenômeno da moda de acordo com a outra vertente teórica, a que não 

é hegemônica, tudo indica que ao contrário, o modo de produção industrial ou capitalista 

é determinante na uniformização ou estandardização do vestuário. A questão de estarmos 

preocupados em indagar se a moda é individual ou coletiva torna-se inútil quando precedida 

pela situação mais abrangente do fato de que o modo de produção industrial é caracterizado 

pela necessidade intrínseca de produção infinita de bens e serviços uniformizados, 

3  Mais uma vez gostaríamos de salientar que os objetos de moda estão sendo estudados pelo viés social, isto é, a moda aqui 
não é um fenômeno de superestrutura, mas partícipe do modo de produção industrial. Assim, consideramos que o objeto 
de moda não possui uso social, mas apenas um valor de troca simbólica, que sob o capitalismo é mercantil. O seu valor é 
quantificado pelo preço, mas nunca por sua necessidade vestidura. Portanto, ainda que possua um valor de troca comercial, 
que produza riqueza para pequenos setores da sociedade, é majoritariamente um produto ou mercadoria e não produção de 
vestimentas para atender um valor de uso social.



IV SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS232

consequentemente, pela inundação de produtos industriais de moda e de todos os outros 

produtos com a mesma configuração gráfica. Assim podemos afirmar que não é a moda que 

gera a indústria da moda, mas de que o modo de produção industrial, a indústria mecanizada, 

que gera a moda.

O designer como gênio criador 

Apesar de dotada de grande poder de expressão, de possuir a capacidade de concretizar 

coisas abstratas como o gosto das pessoas, julgamos que não podemos encarar a moda 

como algo contido nela mesma, desprendida da sociedade, e nem encará-la como um atributo 

divino, conferido por deus para alguns poucos que criam estas novas “vogas” e as evidenciam 

para o restante das pessoas. Uma peça de vestuário ou adorno pessoal é sempre resultado 

de uma intenção e produzida de acordo com o contexto de um grupo social. A moda é a 

materialização dos desejos da sociedade em que se vivemos e é facilitada pelo sistema de 

produção capitalista.

Antes de mais nada, julgamos ser necessário afirmar que o objeto de design é uma 

manufatura, a moda - objeto de nossa investigação -, portanto, é o resultado de uma forma 

de trabalho fruto da sociedade industrial, cujo principal objetivo é aumentar o lucro dos 

capitalistas. Não se trata de uma afirmação vulgar ou simples reducionismo ideológico, mas 

de situarmos a nossa prática profissional no contexto histórico em que ela passou a existir: a 

profissão é oriunda da divisão de trabalhos na fábrica. Gostaríamos de deixar claro que nossa 

intenção não é atacar os capitalistas como pessoas  que não possuem uma ética ou que são 

movidas por pérfidos sentimentos, trata-se de examinar uma estrutura social concreta, algo 

que existe e nos parece ser determinante para o tipo de análise que empreendemos.

É inegável que apesar da existência de mão-de-obra, máquinas, materiais e mercado 

para a venda, é com o design que um produto deixa de ser um amontoado de matérias primas 

para se tornar um objeto que gera mais valia (FORTY, 2007: 298). Conforme afirmamos mais 

acima, o design é um trabalho como outro qualquer, é uma práxis social que envolve um 

modo de trabalhar, um modo de pensar e como consequência - e por ser esta a razão de 

ser do design - surge com produtos mais vendáveis no mercado. A eficácia de nossa profissão 

é comprovada se o produto desenhado resulta em uma economia das horas de trabalho 

necessárias a sua produção e de acordo com a quantidade de produtos daquele mesmo 

modelo que são vendidos. O trabalho do designer não se confunde com o trabalho do artesão 

que fabrica peças únicas, o designer projeta um objeto para que este seja usinado e fabricado 

aos  milhares.

Somos agentes institucionalizados da sociedade industrial: temos que ter conhecimento 

dos processos de fabricação industrial para podermos projetar produtos para ele. Além de 

produzir o objeto industrial, temos a função de produzir o desejo por aquilo que se produz 

industrialmente. O designer, portanto, é cúmplice ou agente intencional da indústria ao criar 
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novos desejos por novos objetos e é capaz que fazer com que algo deixe de ser pensado para 

atender uma função utilitária ou funcional e passe a ser pensado simbolicamente como um 

objeto que será desejado e consumido. Uma camiseta, por exemplo, serve para vestir alguém, 

mas também distingue socialmente quem a veste. Uma camiseta para um trabalhador de 

porto é diferente daquela que será usada por um adolescente de classe-média nos domingos 

de praia. Dependemos deste movimento de distinção e conformidade para existir. Com a 

Revolução Industrial todos os objetos deixam de ser produtos, de possuírem valor de uso 

e passaram a ser mercadorias, geradoras de lucro e reproduzindo a ideologia do grande 

capital. Os designers, para serem eficazes, desenham além dos objetos industriais, objetos de 

desejo para a sociedade, isto é, instrumentos simbólicos que produzem distinção social. O 

design advoga a favor da manutenção dos poderes, já que a partir dos objetos que nos cercam 

mostramos para os outros quem somos e qual o lugar ocupamos socialmente. 

Sobre ser designer 

Como designers, devemos nos livrar do pensamento hegemônico e idealista que trata 

a nossa práxis como desprendida da sociedade e tratá-la como dependente do capitalismo 

e do consumo. Somos livres para criar, desde que esta liberdade seja usada dentro de uma 

contexto pré-determinado (WOLFF, 1982: 36). No caso do designer de moda, cria-se desde 

que se tenha um público preparado previamente e que irá consumir aquilo que foi produzido. 

Se comparamos o Campo do Design com o que Régis Debray pensa acerca do Campo 

da Arte, podemos perceber que a arte – que inicialmente era feita sob encomenda para 

as instituições religiosas, corte e burguesia (DEBRAY, 1993: 234) –  tanto quanto o design 

surgiram por conta de uma demanda do mercado, isto é, de uma demanda social. Mesmo fora 

do contexto capitalista, tanto a arte quanto as roupas eram feitas por encomenda, seguindo 

o “briefing” de quem o encomendava. É importante ressaltar que mesmo no nosso contexto 

atual, nem a arte e nem o design são livres, continuamos a receber briefings de marchands e 

pessoas da indústria, e mesmo quando trabalhamos por conta própria, seguimos os forecasts 

da indústria. Salvo exceções de designers já muito famosos e que portanto têm alguma “licença 

poética” para criar – ou de pessoas que não tem como objetivo de seu trabalho garantir o 

sustento– todos os trabalhadores do Campo da Moda trabalham com o mercado e para 

atender demandas de mercado.

Falando da indústria de moda especificamente, sabemos que peças são criadas 

especialmente para desfiles e não com o intuito de serem vendidas para um público amplo. 

Essas peças normalmente são criadas pelos diretores criativos das marcas e parecem ter como 

objetivo mostrar algum dos “conceitos” da coleção e certamente gerar certa publicidade para 

o restante daquilo que foi mostrado. Por “conceito” entenda-se uma eventual capacidade de 

entrar em circulação comercial, por conta desse tipo de configuração ter sido pensado antes 

para atender uma demanda social, ainda que simbólica e que como vimos, mais voltada à 
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dimensão mercantil. Mas até mesmo esta marca que possui capital ou valor simbólico suficiente 

para desfilar produtos não tão comerciais, se pauta em produtos vendáveis para gerar lucro: 

desfila-se um vestido que só poderia ser utilizado em um baile de gala, mas vende-se vestidos 

para o dia-a-dia. É inegável que para as grandes marcas, é interessante que existam produtos 

de desfile e que se falem deles, é este tipo de publicidade que “agrega valor” simbólico - nesse 

caso o que significa do ponto de vista mercantil - à marca e a coloca em um patamar mais 

alto que as demais.

 Novamente frisamos que esse tipo de peça só é feita por profissionais que já atingiram 

um patamar alto e são reconhecidos por grandes instâncias de legitimação, como revistas 

especializadas e demais designers. Uma marca de moda pequena dificilmente participará de um 

desfile e se por acaso vier a participar, certamente apresentará peças que a maior parte das 

pessoas comprariam e que portanto, resultaria em vendas diretas. A moda de grandes maisons 

quando não é comercial no sentido de sua ampla distribuição, ainda assim é feita pensada para 

gerar maiores lucros e a moda de marcas pequenas, nunca é pensada fora do comercial.

Conclusões

A prática do design não pode ser pensada desprendida do contexto econômico em 

que vivemos e se baseando em formas de trabalho irreais, modos de produção inexistentes. 

Julgamos que essa noção não se sustenta embora, aparentemente, esteja em franco 

desenvolvimento. Essa visão equivocada é reproduzida com grande esforço pelos pares do 

campo, mas não se sustenta quando a opomos a uma argumentação objetiva da situação 

concreta onde ela se encontra. Concluo portanto, que a prática do design, mais do que fruto 

da sociedade capitalista e do sistema de divisão do trabalho nas fábricas, não existe sem 

o sistema econômico em que estamos incluídos. E que é ele quem transforma as relações 

sociais e o mundo em objetos (FORTY, 2007: 330), mas é a indústria capitalista que nos passa 

o briefing do que devemos produzir. Criamos em um contexto histórico concreto e por isso 

não somos completamente livres para criar (WOLFF, 1982: 36), criamos de acordo com o que 

é socialmente programados para criarmos.
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LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. Sao Paulo: 
Editora Schwarcz – Companhia de Bolso, 2013.

SIMMEL, Georg. Filosofia da Moda. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2014.

WOLFF, Janet. A produção social da arte. Rio de Janeio: Zahar, 1982.



IV SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS236

Mediação:  Larissa Andrioli  (UFJF)

ENTRE IMAGENS E PALAVRAS

 09 DE NOVEMBRO DE 2017 | QUINTA-FEIRA

GT



IV SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS 237

Arte e vida em quadrinhos: Frida Kahlo, por Jean-Luc Cornette e Flore 

Balthazar

FREESZ, Luciana1

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

RESUMO
O presente trabalho propõe analisar a novela gráfica Frida Kahlo – Para que preciso de pés quando tenho 
asas para voar? (2016), de Jean-Luc Cornette e Flore Balthazar, a partir de fatos da vida da artista 
plástica mexicana Frida Kahlo (1907-1954) associando-os a algumas sequências que fazem referência 
à sua arte e a pinturas específicas. Na narrativa, são retratados episódios marcantes ocorridos entre 
os anos de 1937 e 1940. Durante esse período, Frida e Diego Rivera ajudaram e hospedaram o líder 
político Leon Trótski e sua mulher Natalia, em sua casa, no distrito de Coyoacán, na parte central da 
Cidade do México. Trótski, opositor ao regime stalinista estava sofrendo uma perseguição política. Para 
nosso estudo, utilizaremos a obra Frida: uma biografia escrita por Hayden Herrera (2011), bem como o 
suporte de teóricos do campo das histórias em quadrinhos, como Will Eisner (2008), Scott McCloud 
(1995) e Santiago García (2012).

PALAVRAS-CHAVE
Frida Kahlo; história em quadrinhos; biografia; arte.

Introdução

Podemos observar que com o aparecimento das graphic novels, ou novelas gráficas2, 

no final do século XX, as histórias em quadrinhos estão ganhando novas abordagens. Se 

anteriormente os quadrinhos eram vistos como algo destinado ao puro e despretensioso 

entretenimento, agora, percebemos a popularização de histórias com o foco (auto)biográfico, 

jornalístico e histórico. Will Eisner, em Narrativas Gráficas (2008 [1996]), nos informa que: 

“Isso começou com o movimento underground de artistas e escritores criando o mercado 

de distribuição direta. [...] Foi o começo do amadurecimento do meio” (EISNER, 2008, p.8). 

Com o amadurecimento do meio, histórias com várias temáticas adultas se disseminaram. 

Neste estudo, iremos nos ater a um ramo ainda pouco comentado em pesquisas científicas, a 

dos quadrinhos biográficos.
Ultimamente, acompanhamos o aparecimento de histórias em quadrinhos que contam sobre a vida de 

personalidades, escritores, músicos, sem falar nas HQs autobiográficas. Como exemplo, citamos Introducing Kafka 

1 Mestra em Letras: Estudos Literários (UFJF). E-mail: lufreesz@gmail.com. 
2  Existe ainda uma questão não resolvida sobre a tradução do termo “graphic novel”. Alguns autores preferem utilizar “romance 
gráfico”, pelas qualidades que os termos “novela” e “romance” apresentam. Não entrando neste debate, no presente trabalho, 
usaremos a expressão “novela gráfica”, adotando a terminologia de Santiago García.
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(1993), de David Zane Mairowitz e Robert Crumb; O Zen de Steve Jobs (2012), de Caleb Melby; Johnny Cash: 

Uma Biografia (2006), de Reinhard Kleist. Fato é que as histórias em quadrinhos baseadas na vida de pessoas e 

fatos reais tem sido comuns na contemporaneidade3. De acordo com Santiago García:

[...] nos anos 1960 os tempos estavam mudando, e foi precisamente 
na segunda metade da década que foram produzidas as rupturas dos 
quadrinhos underground, que teriam também um efeito libertador nos 
quadrinhos convencionais. Assim, desde o final da década começam a ficar 
mais frequentes as tentativas de produzir quadrinhos dirigidos a um público 
adulto, ou pelo menos mais adulto do que o que lia habitualmente Batman, 
Archie e Pato Donald. Todas essas tentativas, embora continuem fortemente 
ancoradas nos paradigmas do gênero (especialmente o thriller de ação ou 
policial, a ficção científica e a fantasia heróica), reclamam um novo nome 
que liberte os quadrinhos do estigma de “comic”, e em vários deles, a partir 
de 1976, começa a aparecer o termo “graphic novel” com mais frequência. 
(GARCÍA, 2012, p. 32)

Em um formato mais extenso, com uma narrativa concluída (diferente dos gibis que 

muitas vezes se apresentam em episódios), as novelas gráficas têm conquistado os espaços 

de pesquisa sobre várias perspectivas. No caso das graphic novels que tratam de biografias, 

notamos que elas são capazes de proporcionar uma leitura imagética diferenciada ao narrar a 

vida de pessoas conhecidas. Com a sofisticação das histórias em quadrinhos, um novo campo 

dentro da arte sequencial começa a aparecer.

Neste trabalho, buscamos analisar a novela gráfica Frida Kahlo – Para que preciso de pés 

quando tenho asas para voar? (2016), de Jean-Luc Cornette e Flore Balthazar, a partir de dados 

apresentados pela biografia de Hayden Herrera, Frida: a biografia (2011). Pretendemos estudar, 

tanto na narrativa quanto na estética do quadrinho, sequências que se conectam diretamente 

a episódios da vida da artista plástica. Objetivamos demonstrar as potencialidades da arte 

sequencial para narrar fatos históricos e da intimidade dessa personalidade. Para tal proposta, 

nossa pesquisa também contará com o aporte de autores do campo das narrativas gráficas, 

como Will Eisner, Scott McCloud e Santiago García. Ainda utilizaremos outros autores que 

abordam as questões da biografia como uma forma narrativa.

Frida Kahlo: trechos de uma biografia

Os estudos relativos às biografias mesclam duas áreas: a da História e a da Literatura. 

Para Mary del Priore, a biografia é uma forma de contar os feitos de um indivíduo, de estuda-

lo (PRIORE, 2009, p.8). De acordo com a pesquisadora, na biografia:

o indivíduo é, ao mesmo tempo, ator crítico e produto de sua época, seu 
percurso iluminando a história por dois ângulos distintos. Um explícito, pela 
iniciativa voluntária do observador que propõe uma análise da sociedade na 

3  No Brasil, as biografias em quadrinhos aparecem nas décadas de 1950 e 1960, principalmente através da editora EBAL, que 
publicou revistas contando a vida de personagens como Américo Vespúcio, Pedro Álvares Cabral, Tiradentes entre muitos 
outros (RITTES, 2017).



IV SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS 239

qual o personagem está inscrito. O outro, implícito, avaliado no percurso do 
personagem que ilustra, por sua vez, as tensões, conflitos e contradições de 
um tempo, todos essenciais para a compreensão do período. Neste caso, o 
indivíduo encarna, ele mesmo, tais tensões.
E quanto à escrita das biografias? Graças ao gênero, o historiador se 
tornou um escritor que se dirige a um público que aguarda uma narrativa 
de acontecimentos encadeados e uma intriga codificada por fatos reais, 
interpretados. Ao fim das contas, a estrutura da biografia se distingue 
daquela do romance por uma característica essencial: os eventos contados 
pela narrativa do historiador são impostos por documentos e não nascidos 
da imaginação. A história, afirmou peremptoriamente Paul Veyne, nada mais é 
do que “uma narrativa verídica”. (PRIORE, 2009, p.11)

A biografia de Hayden Herrera fornece dados substanciais para compreendermos a 

personalidade e a estética da artista Frida Kahlo. Resumidamente, descreveremos a vida de 

Frida para uma compreensão maior dos trechos selecionados da novela gráfica.

Magdalena Carmen Frieda Kahlo Calderón foi uma das personagens mais marcantes 

da história do México. Frida4, que adotou o nome do meio sem a letra “e”, nasceu no dia 6 

de julho de 1907 em Coyoacán, México. É filha do famoso fotógrafo judeu-alemão Guillermo 

Kahlo e de Matilde Calderón y Gonzales, descendente de índios. Ela sempre foi apaixonada 

pela cultura de seu país e tinha uma forte ligação com as tradições mexicanas, o que fica 

explícito para nós ao repararmos em sua maneira de vestir e em suas várias pinturas, que 

incluiam elementos simbólicos comuns à cultura popular mexicana.

Aos seis anos, ela contraiu poliomelite, o que a deixou acamada por muitos dias. Kahlo 

teve, como sequela, um dos pés atrofiado e uma perna mais fina que a outra, que ela escondia 

frequentemente sobre saias ou vestidos longos. Porém, o acontecimento mais dramático, 

que alteraria os rumos de sua vida aconteceu em 17 de setembro de 1925. Na época, Kahlo 

estudava medicina na primeira turma feminina da escola Preparatória Nacional. Durante a 

volta para casa, ela e seu namorado Alejandro Goméz Arias, sofreram um grave acidente. O 

ônibus em que eles estavam, se chocou com um bonde elétrico. O acidente foi bastante sério 

e a deixou a beira da morte. Frida teve uma barra de ferro transpassada pelo seu abdômen e 

sofreu múltiplas fraturas, inclusive na coluna vertebral. Mesmo após várias cirurgias, ela teve 

complicações em sua saúde, que a acompanhariam por toda a vida. Além disso, ela também 

ficou impossibilitada de gerar filhos.

A Frida pintora surge exatamente durante o período da sua recuperação. A pedido 

de sua mãe, um espelho foi instalado sobre sua cama e um cavalete foi adaptado para que ela 

pudesse pintar deitada. Assim, a jovem mexicana deu início a sua vasta produção de retratos e 

autorretratos. A respeito da preferência pela temática de retratar-se a si mesma, ela afirmou: 

“Eu pinto a mim mesma porque estou quase sempre sozinha, porque sou o assunto que 

conheço melhor.” (HERRERA, 2011, p.98)

4  Frida decidiu não escrever o nome conforme o original alemão para se desvencilhar da origem germânica.
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Nos dois anos seguintes ao acidente, Frida toma a decisão de levar três de seus 

quadros a Diego Rivera, pintor reconhecido da época (ela o conhecera quando frequentava a 

Escola Preparatória Nacional em 1922), para que os analisasse.

No dia 21 de agosto de 1929 eles se casam. Frida estava então com 22 anos e Rivera 

com 43, iniciando um relacionamento complexo e conflituoso. Em 1930, Kahlo engravidou e 

sofreu seu primeiro aborto, algo que a deixou muito abalada e teve reflexos em algumas de 

suas pinturas. Ela sofreu outros dois abortos.

Em 1937, Diego e Frida recebem o russo Leon Trótski e sua esposa, Natalia Sedova, 

no México. Leon Trótski estava sendo perseguido e ameaçado pelo governo de Stálin. O casal 

Rivera ofereceu-lhe abrigo em sua casa no México. Nesse intervalo de tempo, Frida manteve 

um romance com Trótski, seu caso de amor mais famoso. 

O casal de artistas mexicanos estava habituado a receber pessoas ilustres. Sobre a 

recepção de convidados conhecidos internacionalmente, Herrera afirma que:

A casa dos Rivera em San Angel era a meca da intelligentsia internacional. 
Escritores, políticos, fotógrafos, músicos, atores, refugiados, ativistas políticos 
e gente com dinheiro para gastar em obras de arte peregrinavam até as 
casas rosa e azul na esquina da Palmas com a Altavista. John Dos Passos e 
Waldo Frank estavam entre os visitantes estrangeiros que procuravam os 
Rivera. Entre seus conterrâneos, Frida e Diego podiam contar com amigos 
como o presidente Lázaro Cárdenas, o fotógrafo Manuel Álvarez Bravo e a 
bela estrela do cinema Dolores Del Río. Embora a fama de Rivera causasse 
inveja em algumas outras celebridades mexicanas, a maioria recorda com 
prazer sua convivência com Rivera e Frida, que, em seu vistoso traje tehuano, 
comandava um ambiente heterogêneo, mas geralmente boêmio. Na casa rosa 
de Rivera invariavelmente havia uma festiva comida (almoço) ao meio-dia, 
servida numa mesa comprida e enfeitada com flores, frutas e louças de barro. 
Marjorie Eaton, que no outono de 1934 esteve no México a convite de Rivera, 
relembra: “Fui almoçar, e, um macaco-aranha sentou-se na minha cabeça e 
roubou uma banana da minha mão. Tive de ficar equilibrando o macaco, cujo 
rabo estava enrolado no meu pescoço, enquanto mostrava meus desenhos”. 
(HERRERA, 2011, p. 240)

Por meio de um esquema completamente sigiloso, o casal Leon e Natalia Trótski foi 

levado para a casa azul de Coyoacán, onde viveriam sem pagar aluguel pelo período de dois 

anos. Na chegada de Trótski, a recepção foi feita por Frida, pois Diego, não pôde ir devido a 

um problema nos rins. O marido de Frida ficou internado por alguns dias e enquanto isso, ela 

era a encarregada de ciceronear o casal de russos.

Neste período, o relacionamento entre Trótski e Kahlo foi entremeado pelas questões 

políticas e pessoais dentro do círculo de amizades dos dois.

A partir de 1938, Frida viajou para Paris e em seguida para Nova York, realizando 

exposições e alcançando sucesso e fama internacionais.

Em 1942, ela começa a escrever um diário. Sua saúde começa a piorar e sua coluna 

novamente será operada. No início dos anos 1950, suas dores aumentam intensamente e 
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Frida passa a andar de cadeira de rodas. Em 1953, Lola Alvarez Bravo, organizou a primeira 

exposição individual de Frida no México. A artista mexicana comparece deitada numa cama, ela 

estava debilitada e sua perna direita havia sido amputada até o joelho. Em 1954, Kahlo contraiu 

uma pneumonia e, contrariando as indicações médicas, participa de uma manifestação contra 

a intervenção norte-americana na Guatemala. Frida faleceu neste mesmo ano, aos 47 anos de 

idade, no dia 13 de julho.

 A graphic novel de Cornette e Balthazar

Frida Kahlo – Para que preciso de pés quando tenho asas para voar? Foi publicada no Brasil 

em 2016. O romance gráfico de autores belgas, conta com o roteiro de Jean-Luc Cornette e 

ilustrações de Flore Balthazar. Frida Kahlo é uma narrativa gráfica cujo ritmo da leitura acontece 

de maneira intermitente. Os fatos biográficos representados ficcionalmente na história em 

quadrinhos de Cornette e Balthazar são descontínuos, e, muitas vezes o leitor passa de um 

requadro a outro sem qualquer tipo de descrição ou explicação. Nessas transições, temos às 

vezes, apenas uma informação temporal (mês e ano) e a localização geográfica. 

É interessante remarcar que a novela gráfica apresenta, de maneira fragmentada aspectos 

marcantes da vida de Frida Kahlo. Na totalidade da narrativa, são apresentadas situações 

referentes aos diálogos com o marido Diego; às relações extraconjugais; à bissexualidade da 

artista; às questões políticas do período; ao convívio com pessoas famosas e influentes da 

época; ao deslocamento pelas casas e cenários tipicamente mexicanos; às viagens realizadas 

para o exterior; à presença de quadros significativos do período; e, por fim; à própria Frida 

artista dedicando-se à pintura.

A história em quadrinhos biográfica de Cornette e Balthazar mostra os eventos a 

partir do ano de 1937, ano em que, Diego Rivera, também artista e marido de Frida Kahlo, 

acolhe o refugiado político Leon Trótski em sua casa, inserida no distrito de Coyoacán na 

parte central da Cidade do México. A novela conta, em requadros sincronizados, eventos 

presenciados por Frida nesse período de três anos. Frida Kahlo é um texto que nos apresenta 

destinos que se cruzam e se entrelaçam constantemente. 

Representação ficcional

As histórias em quadrinhos podem contar de uma forma particular “narrativas verídicas” 

(PRIORE, 2009, p.11), pois, com sua linguagem específica, tem a capacidade de misturar e 

alternar cenas e situações que ocorrem em um mesmo período. Para Scott McCloud: “Os 

quadros das histórias fragmentam o tempo e o espaço, oferecendo um ritmo recortado de 

movimentos dissociados. Mas a conclusão nos permite conectar esses momentos e concluir 

mentalmente uma realidade contínua e unificada” (MCCLOUD, 1995, p.67). Ao “concluir 

mentalmente” a realidade de Frida, compreendemos sua história e os momentos, tranquilos 

e turbulentos, pelos quais ela passou.
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A narrativa de Cornette e Balthazar se inicia com a mobilização de Diego Rivera para 

organizar a recepção de Leon Trótski no México. Instalado em Coyoacán, o russo se envolve 

intimamente com Frida, algo que, na narrativa sequencial é tratado de maneira visual, pois 

as imagens transformam “fatos verídicos”, nas cenas de sexo ou carícias. Na sequência em 

quadrinho abaixo, o relacionamento entre o intelectual e a artista está caminhando para um 

desfecho. No primeiro quadrinho, vemos Trótski de pé perto da porta e Natalia, sua esposa, 

sentada na cama, entristecida. Nesse momento, Natalia já havia descoberto o caso entre 

os dois. No segundo quadrinho, observamos um recorte “ilustrado” da pintura Autorretrato 

dedicado a Leon Trótski, que mostra, em close, a “carta-dedicatória” de Frida para o intelectual 

russo. Lemos na carta: “Para Leon Trótski, com todo meu afeto, dedico esta pintura em 7 de 

novembro de 1937. Frida Kahlo, San Angel, México”. No requadro seguinte, Trótski admira a 

pintura. Ao lado da página da novela gráfica, está o quadro original, que está presente na cena 

ilustrada.

(CORNETTE, 2016, p.46) Autorretrato dedicado a Leon Trótski, 1937.
Óleo sobre tela, 71 x 86 cm

A partir dessas constatações, percebemos como os autores do quadrinho representaram 

este momento histórico. De uma maneira rápida e unindo texto verbal e não-verbal, a história 

em quadrinhos assume toda a conclusão de um momento na vida de Frida, sintetizando-o 

em três requadros. Alternando os quadrinhos a todo o momento para os personagens, como 

Frida, Trótski e Diego, o leitor, a partir de um texto com quadrinhos fragmentados vai unindo 

as “peças” como num quebra-cabeças.

Vejamos a figura abaixo: 
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(CORNETTE, 2016, p.48)

No trecho acima, Frida é uma personalidade em ascensão. No segundo requadro 

da direita, ela expressa a sua opinião e seu desejo de querer ser reconhecida como uma 

“personalidade interessante”. Esses quatro quadrinhos são responsáveis por nos mostrar 

o grau de parceria e cumplicidade entre a artista e Diego Rivera. Ainda, no início, vemos o 

interior da casa do casal, numa representação ilustrada do ambiente original.
Na sequência abaixo, observamos a conversa entre “as personagens” Frida Kahlo e André Breton:

(CORNETTE, 2016, p.52)

Ao olhar para o texto não-verbal, notamos que a ilustradora desenha todos os traços 
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da personagem Frida, em seu estilo marcante. A pintora é concebida a partir de linhas rápidas 

e curvas, em traços bastante limpos e estilizados. Nesse sentido, Flore Balthazar executa uma 

representação caricatural de Kahlo, caracterizando-a em sua maneira bastante particular de 

se vestir, inserindo o habitual traje tehuano. Mais do que uma roupa, o traje era também uma 

manifestação artística, uma atitude performática. De acordo com Herrera:

Desde o instante em que se casaram, Frida e Diego começaram a desempenhar 
papéis importantes no cenário teatral da vida um do outro. Usar trajes 
tehuanos era parte da autoinvenção de Frida como personalidade lendária e 
companheira e contraste perfeito para Diego. Delicada, exuberante e bonita, 
ela era o ornamento necessário para o marido descomunal e feio – a pena 
de pavão no chapéu Stetson dele. E embora desempenhasse alegremente 
o papel de donzela indígena para Diego, isso não passava de um autêntico 
artifício. Ela não mudou sua personalidade meramente para se adequar ao 
ideal de Diego, mas sim inventou um estilo pessoal altamente individual para 
dramatizar a personalidade que ela já possuia e que, ela bem o sabia, Diego 
admirava. No fim das contas, Frida criou uma personagem tão espirituosa e 
extravagante que muita gente julgava que a pena do pavão era mais atraente 
(e mais cativante) que o próprio chapéu.
De fato, o traje de tehuana de Frida tornou-se uma parte tão essencial de 
sua persona que várias vezes ela o pintou sem a dona. A vestimenta servia 
como substituto dela própria, uma segunda pele nunca totalmente assimilada 
pela pessoa escondida sob ela, mas tão integrada a ela que, mesmo quando 
era tirada conservava algo da pessoa que a usava. (HERRERA, 2011, p.143) 

Retomando a cena, vemos que André Breton julga que Frida pode ser considerada uma 

“surrealista”.  Entretanto, tal como na vida real, a pintora nunca se considerou a partir dessa 

corrente artística. Parte de sua revolta com essa atribuição pode ser compreendida com as 

informações oferecidas por outra biógrafa da artista, Andrea Kettenmann. Segundo a autora:

Apesar de interessada em conhecer o círculo de artistas centrados à volta 
de Breton, ficou muito desiludida com os surrealistas: “Não fazes ideia do 
tipo de animais que estas pessoas são”, escreveu ela a Nickolas Muray em 
fevereiro, cheia de desprezo pelos artistas parisienses. “Fazem-me vômitos. 
São tão desprezivelmente ‘intelectuais’ e podres que já não os consigo 
suportar. [...] Valeu a pena vir até cá só para ver porque é que a Europa 
está a apodrecer, porque é que todas essas pessoas – que não prestam para 
nada –  são a causa de todos os Hitleres e Mussolinis. Aposto contigo a 
minha vida em como vou detestar este lugar e esta gente enquanto viver. 
(KETTENMANN, 2006, p.51)

Continuando a leitura do quadrinho, Frida menciona o nome “Fulang-Chang”, referindo-

se ao seu macaco-aranha doméstico. A partir dessa remissão, lembramos que os animais são 

frequentes em suas pinturas e, a figura do macaco5, é a mais recorrente, pois aparece nas telas 

Autorretrato com macaco (1940), Autorretrato com macaco pequeno (1945) e Autorretrato com 

colar de espinhos (1940).

5  Fulang-Chang aparece ilustrado na capa e em vários requadros na narrativa.
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Ao final da página, Frida provoca Breton, ainda sobre a questão surrealista. A discussão 

será retomada mais a frente na graphic novel, no entanto, o questionamento que sucede a 

questão surrealista é a respeito do seu vínculo com o partido comunista. Nesse trecho, André 

Breton reinicia seu argumento: “Frida é mesmo uma surrealista. Ela pode aderir aos combates 

do comunismo, e ao seu em particular, Leon6. Mas nunca será uma verdadeira comunista” 

(CORNETTE, 2016, p.55). Na página seguinte, Kahlo se irrita com a afirmação de Breton e 

grita: “Eu não sou surrealista!” (CORNETTE, 2016, p.56). As discussões anteriores permitem-

nos visualizar os debates artísticos e políticos que estavam ocorrendo no período. Nesse 

sentido, a graphic novel exibe, de maneira bem humorada esses embates.

A página do quadrinho abaixo faz referência ao episódio em que Frida estava angustiada 

e entristecida com seu marido, por causa dos vários casos que ele tinha com outras mulheres 

e cortou os cabelos. Ao lado, temos a reprodução do quadro Autorretrato com cabelo cortado 

(1940). Essa parte é interessante por nos trazer um convite à reflexão sobre as representações 

das identidades.

Página de Frida Kahlo
(CORNETTE, 2016, p.97)

Autorretrato com cabelo cortado, 1940.
Óleo sobre tela, 40 x 28 cm

Nos requadros à esquerda, vemos que Frida corta seus cabelos que eram bem 

compridos, veste um traje masculino e pinta um autorretrato diferente dos anteriores. 

Testemunhamos na narrativa uma fase de angústia, depressiva, na qual Kahlo toma a atitude de 

mudar sua aparência e se autorretrata7. Nos dois últimos requadros, também contemplamos 

uma cena que reproduz a pintura do autorretrato verdadeiro. Ao ler essa “transição”, o leitor 

tem a possibilidade de visualizar o questionamento da artista sobre sua própria identidade 

enquanto artista, pintora e mulher.

Philippe Lejeune afirma sobre o autorretrato:

Vejo, aliás, o autorretrato como uma situação particular, ligeiramente 

6  Dentro da narrativa, nessa conversa estão presentes Frida Kahlo, Diego Rivera, Leon Trótski, Jacqueline Lamba e André 
Breton.
7  Complementando: “e nada impede que um pintor se represente, como Velásquez em As meninas, como os outros devem 
vê-lo” (LEJEUNE, 2014, p.277)
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extravagante. Bruscamente, no meio do gênero mais codificado (o retrato), 
irrompe uma centelha (que às vezes só existe no espírito do espectador) 
que revela de maneira vertiginosa a essência da arte: a autorrepresentação 
do homem (e não a representação do mundo), o autorretrato passa a ser 
assim uma alegoria da própria arte. (LEJEUNE, 2014, p.283)

Neste gesto íntimo de pintura, exposto na novela gráfica, os leitores se aproximam 

da narrativa real da vida da artista mexicana. Também é interessante remarcar o cuidado na 

representação feita por Flore Balthazar, pois a ilustradora exibe a artista observando a si 

própria.

Constatamos ainda que, na novela gráfica, estão inseridas cenas históricas como os 

encontros da pintora mexicana com outros artistas e intelectuais do período, que faziam 

parte de um grande círculo de conhecidos do casal Rivera. Ademais, observamos a transição 

e os processos de criação de obras como O Suicídio de Dorothy Hale (1938), e diálogos com 

Marcel Duchamp, Wassily Kandinsky e Pablo Picasso, durante o período em que a pintora 

esteve em Paris. 

Considerações finais

A partir da análise da novela gráfica Frida Kahlo – Para que preciso de pés quando tenho 

asas para voar?, percebemos que ela é uma tumultuosa narrativa sequencial que mescla arte, 

vida e política. Ao olhar para o quadrinho biográfico da artista Frida Kahlo, compreendemos 

que Cornette e Balthazar fizeram uma reconstituição de cenas que fazem referências tanto 

às obras quanto a questionamentos acerca da arte de Frida.

Nesta breve análise, vimos como os quadrinhos tem um papel relevante na 

reestruturação de biografias de personalidades históricas. Frida Kahlo é uma história em 

quadrinhos que mostra, de maneira descontraída e também experimental, uma nova forma de 

contar as vivências de uma mulher real, que durante toda a sua vida conheceu e teve contato 

com outras pessoas que fizeram parte da História. 
Acreditamos serem necessários mais estudos e maiores abordagens sobre as narrativas gráficas 

biográficas, pois este é um campo ainda pouco explorado. Além disso, pensamos que as graphic novels possuem 

um amplo papel educacional, pois oferecem a possibilidade de aproximação de leitores de quadrinhos ao mundo 

da arte, dos artistas e de suas produções artísticas. Ao ler um quadrinho biográfico, o leitor é motivado a saber 

mais sobre a personalidade e o contexto histórico da pessoa biografada e das suas obras.
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RESUMO 
Tendo seus primeiros registros datando da metade do século XIX, os quadrinhos estiveram sempre 
ligados ao impresso. Entretanto, na década de 1980, começam a surgir as primeiras produções de qua-
drinhos em suportes digitais. Com o uso de recursos como a integração de outras mídias a sua compo-
sição, além do uso da tela infinita e da interatividade, muitas criações de quadrinhos digitais flertam com 
o experimentalismo. Um caso notório é o de Homestuck. Publicada entre 2009 e 2016 no site www.
mspaintadventures.com e idealizada por Andrew Hussie, a trama segue as aventuras de um grupo de 
quatro amigos que decide jogar um RPG online e os desdobramentos de sua empreitada. A obra afasta-
-se em diversos pontos das convenções dos quadrinhos, além de lançar mão dos recursos disponíveis 
na mídia digital e estabelecer diálogos com outras linguagens e artes – em especial com os referentes 
aos jogos eletrônicos e à literatura.  Diante dessas considerações, este artigo analisará Homestuck en-
quanto um caso de narrativa híbrida, que combina diferentes mídias e apropria-se das linguagens de 
diferentes artes. Traremos, a fim de embasar nossa discussão, considerações teóricas de Edgar Franco 
(2013), Henry Jenkins (2012), Espen J. Aarseth (1997), Jay David Bolter (1991), Marcel Castells (2000), 
Thiery Groensteen (2015). Katherine Hayles (2012), George P. Landow (1997),  Janet Murray (2003) e 
Walter Ong (1998).

PALAVRAS-CHAVE
Narrativas híbridas; quadrinhos digitais; hipertexto; Homestuck.

Introdução

 As histórias em quadrinhos, entendidos enquanto forma de arte, têm uma história ainda 

bastante recente. De acordo com Thiery Groensteen (2009), poder-se-ia afirmar que seus 

primeiros registros seriam os cartuns de Rodolphe Troppfer, na década de 1830. Desde então, a 

nona arte passou por diversos momentos, bons e ruins, até sua consolidação, reconhecimento 

e legitimação, indo de pontos altos, como a chamada era de ouro dos anos 1930, época em que 

surgem os quadrinho de super-heróis, passando pela caça à s bruxas dos anos 1950, até que se 

chegasse ao estabelecimento do formato graphic novel e do recém-conquistado prestígio diante 

de um público maior. 

Diante de uma multiplicidade de temas e gêneros que se pode encontrar nos quadrinhos, 

não há como negar que os mesmos sempre estiveram associados ao suporte impresso desde 

seus primórdios. As primeiras tirinhas eram publicadas em jornais dominicais; muitas histórias, 

até mesmo hoje em dia, ainda são compiladas (ou até mesmo lançadas diretamente) em forma 

de almanaque ou álbum. Sendo assim, não é de se estranhar que maioria as convenções que nos 

1 Doutoranda em Letras – Estudos Literários pela Universidade Federal de Juiz de Fora / Professora do ensino básico, técnico 
e tecnológico no Instituto Federal do Rio de Janeiro – Campus Avançado Resende. Email: maiaralvim@gmail.com
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permitem identificar uma narrativa enquanto história em quadrinhos estejam intrinsicamente 

ligadas às limitações e possibilidades do papel. Groensteen (2015), em O sistema dos quadrinhos,  

livro em que o estudioso entende os quadrinhos enquanto linguagem e advoga a favor de uma 

semiótica  dos quadrinhos,  buscou encontrar uma definição para esta forma de arte, bem 

como delimitar suas convenções.  Para o francês, os HQs seriam uma combinação original 

de uma, ou mais, matérias de expressão e de um conjunto de códigos, o qual se constitui no 

interior das imagens,  de maneira específica, ao manter a associação das figuras a uma cadeia 

narrativa cujas ligações se espalham pelo espaço. 

Outros teóricos também propuseram-se a encontrar uma definição possível. Para 

Santiago Gárcia (2012), os quadrinhos podem ser vistos enquanto objetos sociais, os 

 quais seriam definidos mais por seu uso comum do que por critérios formais. Já para o 

veterano Will Eisner (2015), os quadrinhos apresentariam uma sobreposição de imagem e 

palavra, o que exige do leitor habilidades interpretativas tanto visuais quanto verbais. Definições 

a parte, é importante ressaltar que há uma série de características que permitem comumente 

identificarmos algo como uma história em quadrinhos, tais como o uso de balões de fala, e 

quadros dispostos em sequência e do uso, em maioria das vezes, de imagens e textos para 

composição da narrativa. 

Entretanto, com o advento das tecnologias digitais, não é de se espantar que os autores 

de quadrinhos, assim como os de literatura ou as artes visuais, também se aventurassem a 

explorar as possibilidades desse novo meio para sua criação. Como lembra Edgar Franco 

(2013), os primeiros experimentos com quadrinhos digitais se dá nos anos 1980, duas décadas 

após o surgimento da internet, a qual, tal qual nos lembra Manuel Castells, “originou-se de 

um esquema ousado, imaginado na década de 60 (...) para impedir a tomada ou destruição 

do sistema norte-americano de comunicações pelos soviéticos, em caso de guerra nuclear” 

(CASTELLS, 2000, p. 25-26), e na mesma época em que surgem os primeiros computadores de 

uso doméstico.

Com novas tecnologias, dispõem-se também novas ferramentas e possibilidades para 

os quadrinistas, uma vez que, agora, podem incorporar elementos de outras mídias a suas 

composições. Essas obras, as quais combinam elementos como sons, vídeos, a exploração do 

espaço da tela (a “tela infinita” de que fala Scott McCloud), além da valorização do elemento da 

interatividade, são chamadas por Franco (2013) de HQtrônicas, uma definição que seria mais 

abrangente do que a denominação que quadrinhos digitais normalmente recebem: webcomics 

– os quais serviriam apenas para designar as histórias hospedadas em websites e lidas online. 

Independente do termo escolhido para falar a respeito de tais obras, é inegável que as 

mesmas possuem características que as afastam do que normalmente se entende por histórias 

GT | ENTRE IMAGENS E PALAVRAS
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em quadrinhos, aproximando-se e apropriando-se de elementos oriundos de outras formas 

e arte. No contexto em que se inserem, não é de se espantar que se apresentem enquanto 

híbridos de outras formas de artes. Essa tendências já se verifica há algum tempo, como aponta 

Figueiredo (2010), ao falar de narrativas de transitam por diversos meios e suportes – o 

que não é exatamente atual, mas que estaria em maior evidência por conta das tecnologias 

digitais. Para a pesquisadora, estaríamos vivendo uma “revolução dos suportes”, ligada ao uso 

de tecnologias que não apenas o livro par a veiculação de narrativas. Além disso, como pontua 

Murray (2003), por conta de todas as alterações que vivenciamos no que se refere às artes por 

conta das novas tecnologias, é de se esperar que, cada vez mais, os limites entre narrativa e 

jogo – e entre leitor e autor – enfraqueça-se. Afinal, como acredita Castells (2000),  a história 

seria constituída por longos períodos de calmaria, entrecortados por eventos importantes, 

rápidos, que pautam como será o próximo período de eventos estáveis – logo, pode-se afirmar 

que estamos diante de uma dessa revoluções de que o teórico fala.

Com tais considerações em mente, neste artigo, discorreremos brevemente sobre o 

diálogo estabelecido entre as linguagens dos quadrinhos, dos jogos e da literatura na construção 

da narrativa eletrônica Homestuck, da autoria de Andrew Hussie. Nosso objetivo é apresentar, 

através da análise dessa obra, um possível exemplo de como diferentes artes podem interagir 

e unir-se para a constituição de uma obra híbrida, hipertextual e interativa. Esperamos que, ao 

final de nossos apontamentos, possamos demonstrar como as fronteiras entre as diferentes 

artes encontrar-se-iam difusas no contexto das novas tecnologias. Também pretendemos 

apontar como narrativas como Homestuck poderiam estar apontando para a possibilidade de 

surgimento de um novo tipo de obra, típica da cibercultura – entendida aqui nos termos de Lévy 

(1999), ou seja, enquanto uma reunião de relações sociais, produções artísticas, intelectuais e 

éticas dos humanos articuladas entre si através de redes conectadas por computadores -  e 

somente possível no contexto dessa.

Sendo assim, apresentaremos uma breve contextualização a respeito do que se trata 

a obra em questão; em seguida, partiremos para nossos apontamentos acerca dos pontos de 

intersecção entre artes na mesma, seguidas de nossas conclusões.

Do que se trata, afinal, Homestuck? 

O jornalista Mordicai Knode, em artigo escrito e postado online em 2012, define 

Homestuck como a primeira grande obra hipertextual de que tinha conhecimento. De acordo 

com o autor,  

Homestuck é uma história contada por Andrew Hussie usando toda abrangên-
cia e escopo das ferramentas que a internet oferece, tanto tecnologicamente 
quanto culturalmente. Superficialmente, Homestuck usa o formato básico da 
história gráfica quadro-a-quadro e subverte em algo diferente. Ao invés de 
imagens estáticas, muitos dos quadros são gifs animados, alguns mais obvia-
mente e outros mais sutis. Momentos de clímax são frequentemente filmes 
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em Flash, enquanto trechos de exposição são colocados na forma de “chat 
logs”. Isso não é nem metade. A natureza multidisciplinar de Homestuck vai 
além; ilustração, animação e literatura estão lado a lado de músicas e jogos 
verdadeiramente jogáveis (KNODE, 2012, tradução nossa)2.

A consideração de Knode auxilia-nos a providenciar uma explicação básica do que se 

trata a narrativa de Andrew Hussie, e antecipa muitos dos pontos que abordaremos a seguir. A 

narrativa, cuja publicação iniciou-se em 2009, é composta por quadros, dispostos ao longo das 

mais de onze mil páginas com a qual a obra contava quando concluiu-se, em 2016, entremeados 

por vídeos, músicas, telas jogáveis e animações. A história é a quarta aventura disponibilizada 

por Hussie no site MS Paint Adventures – sendo a segunda a ser concluída. Sua premissa, assim 

como a de suas antecessoras, é apresentar-se como uma espécie de jogo em que os leitores 

deveriam construir a história, a partir de uma situação apresentada pelo criador/webmaster,  

mandando sugestões de quais ações e eventos deveriam se suceder com os personagens na 

tela. O estilo dos desenhos, como alude o título do website, é uma referência ao finado software 

de edição de imagens nativo do sistema operacional Windows, o Microsoft Paint Brush, conhecido 

por suas limitações e por ser utilizado, em geral, para criar desenhos simples e sem grande grau 

de elaboração artística ou estética.

A proposta de Hussie de submissão de comandos pelo público funcionou por algum 

tempo. Ao abrir a página inicial de Homestuck, os leitores deparam-se com um jovem rapaz, 

de pé em seu quarto, aguardando pelo momento em que será nomeado – uma alusão ao 

cliché encontrado no início de diversos jogos de RPG. De fato, quem acompanhou a narrativa 

desde o princípio dispôs dessa possibilidade de interferir diretamente no desenrolar dos 

fatos, escolhendo não apenas o nome dos personagens, mas também suas ações. Entretanto, 

a popularidade da trama foi tamanha que, em determinado momento, Hussie viu-se obrigado 

a desativar a opção de submissão de comandos, uma vez que o número de visitas estava 

desestabilizando o site e ocasionando que o mesmo ficasse fora do ar. Isso não representou o 

fim da participação do público, o qual ainda era atendido, até certo ponto, através de posts em 

comunidades de fãs online em mídias sociais, fóruns e páginas pessoais. 

A trama gira em torno de um grupo de quatro amigos que decide jogar um RPG 

online chamado Sburb, que muito se assemelha a jogos já famosos como Earthbound e The 

Sims. O grande diferencial encontra-se no fato de que, uma vez iniciado o algoritmo do jogo, 

desencadeia-se uma série de eventos que culmina com o fim do mundo real. Os protagonistas 

escapam por estarem presos na realidade do jogo, o qual devem jogar e terminar a fim de 

voltarem para casa e criarem um novo universo. Porém, para a surpresa do grupo, há outros 

2 Trecho original: Homestuck is a story told by Andrew Hussie using the full breadth and scope of the tools the internet 
provides, both technologically and culturally. Superficially resembling a webcomic, Homestuck takes the basic format of a 
panel-by-panel graphic story and twists it into something else. Instead of static images, many of the panels are animated .gifs, 
some obviously and some subtly. Moments of climax are often Flash movies, while pieces of exposition are often told in the 
form of “chat logs.” That isn’t even the half of it. The multi-disciplinary nature of Homestuck goes deep; illustration, animation 
and literature are alongside music and actual playable games. Disponível em http://www.tor.com/2012/09/18/homestuck-is-the-
first-great-work-of-internet-fiction/. Acesso em 13 de abril de 2016.

http://www.tor.com/2012/09/18/homestuck-is-the-first-great-work-of-internet-fiction/
http://www.tor.com/2012/09/18/homestuck-is-the-first-great-work-of-internet-fiction/
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jogadores, pertencentes a outras realidades e linhas temporais, também presos na realidade 

virtual a que chamam de espaço paradoxo. Alguns revelam-se aliados; outros, como inimigos 

determinados em sabotar o sucesso do grupo. 

Além de todos os atrativos lúdicos de que a narrativa dispõe, a trama também mostra-se 

como um caso a parte.  A narrativa engloba diferentes pontos de vista de diversos personagens, 

dispostos nas mais diferentes linhas do tempo, épocas e realidades. Não é de se espantar que 

um dos assuntos preferidos dos fãs da obra seja, justamente, os personagens e, em especial, 

seus romances, os quais exploram através de fanarts e fanfics. 

Homestuck: uma obra hipertextual 

Uma vez que temos uma ideia do que aborda a obra de Hussie, fica ainda um segundo 

ponto a ser abordado, partindo da fala de Knode: o de que seria Homestuck uma das primeiras 

grandes obras hipertextuais de que se tem notícia.

Apesar da afirmação do jornalista poder ser questionada, uma vez que negaria uma 

tradição de narrativas eletrônicas  que antecederam – que conta com exemplos como Patchword 

Girl, de Shelley Jackson, e Afternoon: A Story, de Michael Joyce.  Entretanto, ao contrário de suas 

antecessoras, que foram inicialmente disponibilizadas em mídias como o CD-Rom, Homestuck 

está disponível online, e somente pode ser lida em um navegador com acesso à rede mundial 

de computadores.

Também faz-se necessário definir o que seria um hipertexto. Como lembra George P. 

Landow em Hypertext 2.0 (1997), o termo foi cunhado por Theodor H. Nelson na década de 

1960 para se referir a um tipo de texto que ramifica-se, permitindo escolhas ao leitor. Além 

disso, o texto seria não-sequencial, compondo-se de unidades de leitura a que Landow chama 

de lexias,  termo que o estudioso toma emprestado de Roland Barthes – o qual, por sua vez, 

o define como 

uma série [de] fragmentos breves e contíguos, os quais chamaremos de lexias, 
pois são unidades de leitura. (...) A lexia incluirá às vezes algumas palavras, 
às vezes várias frases; será uma questão de conveniência: basta que a lexia 
seja o melhor espaço o possível em que possamos observar significados; sua 
dimensão, empiricamente determinada, estimada, dependerá da densidade de 
conotações, variáveis de acordo com o momento do texto: tudo o que ped-
imos é que cada lexia tenha pelo menos três ou quatro significados para ser 
enumerados (BARTHES, s/d, p. 13).3

Assim, um dos grandes trunfos do hipertexto é a possibilidade de escolhas para o leitor, 

3 No original em inglês: “a series of brief, contiguous fragments, which we shall call lexia, since they are units of 
reading. (…) The lexia will include sometimes a few words, sometimes several sentences; it will be a matter of 
convenience: it will suffice that the lexia be the best possible space in which we can observe meaning; its dimen-
sion, empirically determined, estimated, will depend on the density of the connotations, variable according to the 
moments of the text: all we require is that each lexia should have at most three or four meanings to be enumerated” 
(BARTHES, s/d, p. 13).
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que pode optar por qual ordem lerá a narrativa, sendo, assim, cada leitura uma experiência 

única e singular. A navegação é feita através de hiperlinks, como pontua Murray:

Um conjunto de documentos de qualquer tipo (imagens, textos, gráficos, tab-
elas, videoclipes) conectados uns aos outros por links. Histórias escritas em 
hipertexto podem ser divididas em ’páginas’ que se desenrolam (como apa-
recem na world wide web) ou em ’fichas’ do tamanho da tela (como nas pilhas 
de Hypercard), mas elas são melhor descritas com segmentadas em blocos de 
informação genéricos chamados lexias (ou unidades de leitura). (...) As lexias 
são geralmente conectadas umas às outras com ’hiperlinks‘(ou ’palavras em 
destaque‘), isto é, termos exibidos em cores diferentes para avisar o leitor/
espectador que elas conduzem a outro lugar (MURRAY, 2003, p. 64).

 Sendo assim, é fácil entender porque Homestuck caracterizar-se-ia como hipertexto: 

trata-se de uma narrativa construída de diferentes tipos de documentos, distribuídos ao longo 

de lexias que se ramificam e interligadas por links, através dos quais se pode navegar de maneira 

relativamente livre, sendo, assim, cada experiência de leitura única. Uma narrativa hipertextual 

evidencia em sua essência a tendência apontada em nossa introdução à hibridez e à fluidez de 

fronteiras entre artes, narrativas e jogos, o que condiz bastante com a natureza da obra de 

Hussie.

Antes de ser identificada como uma narrativa hipertextual, entretanto, o público leitor 

atribui a Homestuck  a nomenclatura de webcomic interativa. Tal denominação faz sentido, 

contando que a história apresenta elementos que permitiriam identifica-la como pertencente 

a uma tradição de quadrinhos digitais: é composta primariamente por imagens e textos que se 

relacionam na construção do significado, dispostos em quadros que, embora não se apresentem 

em sequência na mesma página, seguem-se um ao outro no link para a página seguinte. 

Porém, ao mesmo tempo que a obra de Hussie apresenta-se como um quadrinho digital, 

uma webcomic ou, até mesmo, nos termos de Franco (2013) uma HQtrônica, é interessante 

notar como a mesma, por sua natureza hipertextual, apresenta um profícuo diálogo com outras 

duas tradições narrativas: a dos videogames e a da literatura.

Uma história sobre um jogo ou um jogo sobre uma história? – dialogando com a liter-
atura e os jogos

A temática dos vídeo jogos apresenta-se como uma tônica na narrativa de Homestuck 

desde  sua concepção – afinal, a proposta inicial do site que a hospeda é publicar narrativas 

na forma de mock games. A trama toda ocupa-se de descrever as desventuras do grupo de 

jogadores no universo de Sburb, fazendo alusões a elementos tipicamente encontrados em em 

jogos, os quais seriam bastante familiares a seus leitores. Trata-se de uma obra já concebida 

com um público-alvo bem definido: jovens entre quinze e trinta anos, os quais nasceram e 

cresceram durante uma época de pleno desenvolvimento e acesso às novas tecnologias digitais, 

consumidores de jogos diversos enquanto crianças, muitos dos quais fazem parte de suas 
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mitologias pessoais. Personagens como Mario (da série de jogos Super Mario Bros, da Nintendo) 

e Sonic (personagem de uma série de jogos bastante popular nos anos 1990, da Sega), e 

situações como as de jogos como Zelda e Final Fantasy constroem seu imaginário, e quaisquer 

referências que se remetam aos mesmos é facilmente identificada por essa audiência. Trata-

se de um leitor que está intimamente ligado a essas convenções, e que cresceu acostumado 

às convenções desses jogos. Logo, uma narrativa que os mencione, ou que se aproprie de 

elementos intrínsecos a suas constituições, não lhes causarão espantamento. Pelo contrário, 

serão prontamente acolhidas, referenciadas e apreciadas. 

Tal geração também cresceu sob o advento da web 2.0 – a internet participativa, feita 

(até certo ponto) pelo próprio usuário, e a qual construiu sua própria cultura, permeada 

por vídeos e imagens virais.  Homestuck  é um produto direto desse contexto, uma vez que 

se constrói como uma grande paródia dessa ainda jovem tradição. Entendemos, neste texto, 

paródia de acordo com os termos de Linda Hutcheon (1991), ou seja: como um canto paralelo, 

uma repetição com diferença, a qual se propõe, ao mesmo tempo que se apropria e atribui 

novo significado ao colocar-se paralelamente ao mesmo, visto que não pretende desmerecê-lo, 

mas enaltecê-lo. 

A obra em questão tece relações intertextuais profícuas com essa tradição, ao mesmo 

tempo que se constrói de diversas reflexões irônicas a respeito da mesma, a começar pela 

página inicial da narrativa. Ao serem apresentados ao personagem principal, ainda sem nome, os 

leitores são remetidos a tela inicia de um sem número de jogos de RPG eletrônicos, nos quais 

sua primeira ação deverá ser nomear o personagem principal, o qual encontra-se, tal qual o 

protagonista de Homestuck,  de pé em seu quarto, em seu aniversário, o cabalístico dia em que 

algo incrível acontecerá e quebrará a normalidade de sua vida.

Andrew Hussie, Homestuck, 2009. Fonte:http://www.mspaintadventures.com/?s=64.

4Reprodução do texto presente na imagem:“A young man stands in his bedroom. It just so happens that today, the 13th of 
April, 2009, is this young man’s birthday. Though it was thirteen years ago he was given life, it is only today he will be given a 
name!  What will the name of this young man be?”. Em livre tradução: “Um jovem rapaz está de pé em seu quarto. Acontece 
que hoje, dia 13 de abril de 2009, é o aniversário desse jovem. Apesar de ter nascido há treze anos, apenas hoje ele receberá 
um nome! Qual será o nome desse jovem rapaz?”.

http://www.mspaintadventures.com/?s=6
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 Entretanto, o diálogo com os videogames não se encontra somente na construção de 

alusões e referências intertextuais. Em seu caráter hipertextual, a obra dispõe de recursos 

narrativos dos jogos eletrônicos em sua constituição, tais como a opção de se escolher com 

qual personagem jogar, ou quando é dada ao leitor a opção de se alternar o ponto de vista 

narrativo, ou ainda o uso da segunda pessoa – tal qual podemos evidenciar no texto da ima-

gem acima – visto que o personagem deve ser “controlado” pelo leitor/jogador. Lexias inteiras 

são compostas por pequenos jogos de luta, nos quais se deve controlar o personagem contra 

algum inimigo, ou ainda de mapas a serem explorados, em que o leitor é convidado a andar 

por cenários da história, interagir com outros personagens e encontrar relíquias, tudo com o 

objetivo de se aprofundar na narrativa.

Há, ainda, trechos da narrativa somente acessáveis através do descobrimento de um 

código de acesso, ou password, o qual deve ser desvendado através de dicas dispostas ao longo 

da história, e sem o qual não se acessa, por exemplo, o fim da história. Sendo assim, o leitor é 

convidado a negociar significados com o autor. Neste ponto, é interessante notar que processo 

semelhante – o de decodificação e interpretação de textos – encontra-se em textos literários. 

O que nos leva ao segundo ponto de diálogo: o com a literatura.

 Para Wolfgan Iser (2002), autores jogariam com seus leitores, e o texto seria o campo 

do jogo. Como pontua, “assim o texto é composto por um mundo que ainda há de ser identifi-

cado e que é esboçado de modo a incitar o leitor a imaginá-lo e, por fim, a interpretá-lo” (ISER, 

2002, p. 107). Logo, o objetivo final seria o estabelecimento de significados, os quais podem 

diferir de leitor para leitor, o que justificaria o fato de se haver diferentes leituras possíveis 

para um texto. Podemos também entender que Hussie estaria propondo um jogo com seus 

leitores, que devem explorar a narrativa a fim de construírem, eles próprios, suas percepções 

e significados para a narrativa. 

 Esse jogo não se evidencia apenas na necessidade de se descobrir códigos de acesso 

para que seja possível se avançar na narrativa: grande parte da ação em Homestuck encontra-se 

na forma de texto, indo desde descrições e situações aos diálogos entre os personagens. Um 

ponto particularmente intrigante encontra-se na descrição da mitologia que permeia o espa-

ço paradoxal, em especial aos papéis que o jogo atribuiria a cada personagem. Tal qual num 

jogo tradicional de RPG, aos personagens são atribuídas classes, como a de mago, cavaleiro, 

bruxa, gatuno, e assim por diante. Entretanto, apesar de apresentar o que chama de classes 

básicas (doze, no total: bruxa, sílfide, mago, aia, pajem, cavaleiro, gatuno, vidente, ladrão, herdei-

ro, príncipe, bardo)  e classes mestras (duas: musa e lord), pouco é apresentado a respeito das 

habilidades e papéis de cada uma dessas ocupações na mecânica do jogo. Além do sistema de 

classes, já familiar ao público geek que acompanha a trama, Hussie ainda joga mais um elemento 

na equação: a cada jogador também é atribuído um aspecto que o rege, tal como tempo, ou 

espaço, ou ainda luz.  Isso leva os leitores a desenvolverem leituras atentas atrás de pistas. Ao 

juntar tais pistas, os fãs desenvolvem teorias – as quais muitas vezes compartilham com o resto 

da comunidade – do que constituiria cada uma das classes, como as mesmas contribuiriam 
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para a mecânica do jogo e, ainda, como as mesmas serviriam para explicar a personalidade e a 

jornada de cada um dos personagens. Logo, o fato de Hussie pouco desenvolver explicitamente 

a mecânica do universo que apresenta a seus leitores os motiva, na verdade, a querer entender 

mais a fundo a narrativa, num exercício ativo de construção e negociação de significados.

 Assim como o caso dos jogos, Homestuck dialoga profundamente com obras diversas 

da literatura mundial, estabelecendo relações intertextuais. Dentre essas, uma das mais notá-

veis é o Mágico de Oz, de L. Frank Baum. Originalmente publicado em 1900, e posteriormente 

desdobrado em uma série de outros romances e filmes,  o livro narra as aventuras de Dorothy, 

menina que se vê levada a uma terra estrangeira por uma catástrofe, da qual só pode sair após 

o encontro com o regente do local, o mágico do título, o qual encontra após uma jornada 

acompanhada de personagens curiosos e com problemas que também devem ser soluciona-

dos. 

 O paralelo com a obra de Hussie evidencia-se de maneira bastante clara, afinal Homes-

tuck também é a história de um jovem - no caso, John Egbert, o qual recebe o papel de Herdei-

ro do Vento na mecânica do jogo, o que pode aludir ao fato e que Dorothy é levada a Oz por 

um furacão. Além disso, ambos são associados à cor azul, sendo que essa associação, no caso 

de Dorothy, é posterior à adaptação cinematográfica da 1939, em que a personagem, vivida 

por Judy Garland, traja um vestido azul. Para sair da terra estranha a que é transportado, John 

conta com a ajuda de um grupo de personagens que, tal qual o Homem de Lata, o Espantalho 

e o Leão Covarde, também devem encontrar respostas e soluções para seus dilemas pessoais.  

No fim das contas, tal qual Dorothy deve confrontar o mágico da cidade verde, John e seus 

amigos veem sua esperança de sair do mundo de Sburb nas mãos e um curioso personagem, 

que se esconde no fim de uma estrada amarela, atrás de uma cortina, associado à cor verde 

e que, envergonhado, esconde sua verdadeira identidade – tal qual o mágico de Baum. O per-

sonagem em questão é o alienígena Caliborn/Caliope, dois irmãos de temperamentos e sexos 

opostos que ocupam o mesmo corpo, cada qual estando no controle quando a outra metade 

está adormecida. Enquanto a metade feminina, Caliope, quer ser amiga dos protagonistas e 

auxilia-los, Caliborn trama em destruí-los. Os nomes desse personagem, inclusive, aludem ao 

protagonista do romance Middlesex,  de Jeffrey Eugenides.

Considerações finais

 Ao longo deste breve artigo, pudemos analisar alguns aspectos que evidenciam o diá-

logo estabelecido, na obra Homestuck, entre as linguagens e convenções dos quadrinhos, da 

literatura e dos jogos eletrônicos. Pudemos ver como não apenas os aspectos formais destas 

artes interseccionam-se, mas também como estabelecem-se relações de paródia e intertex-

tualidade – sendo que ambas referem-se a aspectos relacionados, mas diferentes – com obras 

ou convenções que permeiam as artes envolvidas. 

 Ao observar o entre lugar que obras como Homestuck ocupam – um local nas fronteiras 
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fluidas tão comuns às obras na contemporaneidade – algumas considerações podem ser feitas. 

O experimentalismo que marca esse tipo de narrativa, somado a seu caráter lúdico, interativo 

e participativo, poderia apontar para o surgimento de outras obras igualmente hipertextuais e, 

logo, híbridas, as quais somente seriam possíveis no contexto em que estão inseridas. Dentre 

tais exemplos, é possível citar a webcomic brasileira O diário de Virgínia, de Cátia Ana. 

 Tais obras não seriam possíveis em outro momento histórico – não somente pela 

questão das tecnologias disponíveis que tornam possíveis sua produção e leitura, mas também 

por suas características. Tratam-se de obras que contam com a participação ativa de seus lei-

tores, os quais são convidados a decodifica-las e a construir leituras sem as quais não conse-

guem avançar na narrativa, construindo um jogo pelo significado entre público e autor. Nesse 

contexto, a colaboração é um aspecto fundamental, sem o qual não se é possível avançar: os 

leitores, reunidos em uma grande comunidade online, discutem e negociam, juntos, os rumos 

e as leituras da obra, a fim de, poderem eles também, juntos, voltar para casa com John e seus 

amigos. Tal esforço conjunto só se faz possível por conta da rede de computadores que une os 

leitores; logo, pode-se sugerir que obras como Homestuck são características do contexto de 

cibercultura em que se inserem, dificilmente sendo possíveis fora do mesmo. 
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Considerações sobre o espaço e o corpo na dança em realidade aumentada 
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RESUMO
A pauta desse estudo se firma no interesse de expandir as discussões sobre processos de criação em 
dança contemporânea que se debruçam sobre perspectivas tecnológicas atuais. Para tanto, neste artigo 
pretende-se apresentar a dança mediada pela tecnologia de Realidade Aumentada com o intuito de 
atribuir  o diálogo e reflexão sobre as transformações de espaço que permeiam a contemporaneidade, 
destacando os conceitos de espaços híbrido e aumentado. A realidade aumentada, enquanto conceito 
e ferramenta tecnológica, transfigura os limites conceituais de virtual e orgânico na medida em que 
camadas virtuais são sobrepostas ao mundo físico, permitindo que o ambiente passe a existir de duas 
formas distintas e ao mesmo tempo. Nessas aplicações e experimentos em dança, um novo paradigma 
de espaço emerge, dissemelhante daquele que dá suporte para uma experiência imediata do corpo 
biológico e também do outro que se constitui exclusivamente por meio de interfaces tecnológicas. A 
partir de uma construção coreográfica ancorada no movimento de corpos materiais e imagens digitais, 
postulam-se hipóteses sobre as possíveis formas de atuação do corpo nesse espaço. A investigação, 
portanto, estará ancorada em estudos que reconhecem o “virtual” como parte da vivência do espaço 
contemporâneo, um espaço indubitavelmente híbrido, que hoje se infiltra e amplia a produção e o 
campo de conhecimento de dança multimídia.

PALAVRAS-CHAVE
Dança digital; realidade aumentada; espaço híbrido; corpo.

Apresentação das ideias

Face ao desenvolvimento das tecnologias digitais e a aproximação de profissionais 

de distintas áreas de conhecimento, muita vezes confundidos em um mesmo encargo num 

contexto contemporâneo e tecnologizado, faz-se necessário observar e indagar como 

tais aperfeiçoamentos técnicos, e conceitos por eles engendrados, estão transfigurando 

os gestos e as performances da vida cotidiana. No cenário artístico, como um reflexo das 

transformações na sociedade, contemplamos cada vez mais artistas mergulharem em novas 

práticas e processos criativos que tecem poéticas singulares a partir da exploração das 

possibilidades estéticas dos mecanismos digitais. Partindo desta observação, esse artigo tem 

como proposição a construção-elaboração de uma análise sobre a dança digital, examinado-a 

na sua estruturação como linguagem e investigando-a como um produto do diálogo com 

tempo. 

A problemática central do estudo reside no questionamento sobre o uso do espaço 

híbrido e espaço aumentado na criação artística, tendo como objeto de análise os espetáculos 

de dança que acontecem na atualidade, em contínuo afloramento a partir de 2010, e que 

1 Graduada no Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente é me-
stranda no programa de pós-graduação Artes, Culturas e Linguagens na mesma instituição. Email para contato: danielatorresli-
ma@yahoo.com.br
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mailto:danielatorreslima@yahoo.com.br
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de modo recorrente tem sido intituladas por seu criadores como “dança em realidade 

aumentada”. Além de observar como esses espetáculos tem trazido diferentes nuances à 

construção coreográfica, como hipótese, postulo a idéia de que para a leitura dessas obras é 

necessário o atentamento para questões que vão além do processo de criação empreendido 

pelo criador de dança, abrangendo também os fatores que constroem relações de sentidos 

na contemporaneidade. Atenta-se, para tanto, à questões que envolvem os agenciamentos da 

arte com a experiência da tecnologia na criação de uma nova concepção de espaço, no qual 

os limites conceituais de real e virtual são dissolvidos na medida em que camadas de dados 

dinâmicos são mesclados ao espaço físico, e onde afetos e formas de presença passam a ter a 

interatividade e instantaneidade como palavras-chave.

De que modo as imagens do cotidiano nos colocam face a face com o nosso atual 

regime estético e as possibilidades de experiência nele inscritas? Como artistas multimídia e 

coreógrafos têm incorporado uma noção de espaço híbrido e espaço aumentado na criação 

de dança contemporânea? Como os bailarinos podem ver seus movimentos como uma forma 

de mapeamento topológico de sua experiência corporal e percepção do próprio corpo 

em relação à interface? Consideramos, pois, fundamental, iniciar a pesquisa a partir destes 

questionamentos, que também ocorrem como direcionadores desse estudo, o qual surge, 

sobretudo, da intenção de investigar e criar hipóteses sobre espetáculos em dança digital 

ainda tão pouco explorados teórica e conceitualmente.

Sistema de realidade aumentada aplicado ao estudo

De acordo com os apontamentos de Birringer (2003), o interesse em promover o 

diálogo entre dança e tecnologia não é uma particularidade de nosso tempo. Levando-se 

em consideração as produções que datam do início do século XX sob um guarda-chuva 

conceitual de cine-dança e videodança, principalmente com os filmes surpreendentes de Maya 

Deren2, há de se presumir que a busca por outras poéticas e suportes que emergem com as 

possibilidades estéticas tecnológicas sempre atraiu a atenção e curiosidade da comunidade 

de artistas de dança. 

Para além da combinação usual entre movimento e música, o emprego de elementos 

audiovisuais, como efeitos sonoros, efeitos de luz e projeções visuais em performances de 

dança tem permitido que coreógrafos e dançarinos reinventem experimentações sensíveis em 

2  Após sua aparição em meados da década de 1940, os filmes de Maya Deren foram descritos pelo crítico de dança John Martin 
como “choreocinema”, um neologismo que tentou explicar duas das preocupações temáticas de Deren: o corpo humano em 
movimento e o processo de filmagem em si. Em Study in Choreography for Camera, ela realizou plenamente sua visão de liber-
tação do corpo humano do espaço teatral rígido e real, apresentando um dançarino que se move sem esforço dentro e entre 
diferentes ambientes através da edição de filme.



IV SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS262

ambientes específicos, e investiguem as potencialidades do corpo e do espaço em diferentes 

mediações. Um exemplo proeminente da colaboração entre arte e tecnologia foi o espetáculo 

de dança Variations V3, criado em 1965 em uma parceria entre o coreógrafo Merce Cunningham 

e o músico John Cage. A performance encorajava que os dançarinos desencadeassem sons 

através da interação com sensores dispostos no palco, ao mesmo tempo, elementos visuais 

distorcidos e vídeos pré-gravados eram projetados em uma tela posicionada ao fundo do 

tablado (MILLER, 2001). Fischer (2016) considera o experimento tecnológico de Cunningham 

e Cage como o rudimento das aplicações do conceito de Realidade Aumentada, tomando-a 

em um sentido amplo, uma vez que a dança ao vivo foi “aumentada” com elementos virtuais, 

pelos sons eletrônicos desencadeados pelos sensores e projeções virtuais interativas.  

Figura 1. Variations V, de John Cage e Merce Cunningham/ 
Sveriges Radio, Hamburg, Germany, 1966.

As últimas duas décadas trouxeram à tona performances de dança que foram criadas 

em espírito semelhante, integrando novas tecnologias à medida em que surgiam no horizonte 

científico. A realidade aumentada, enquanto tecnologia, foi possibilitada a partir das mudanças 

mais profundas da revolução digital, as quais facilitaram o processamento de dados de sensores, 

bem como mídia audiovisual por meio de computadores. Tornou-se viável, então, a análise ao 

vivo de informações captadas de objetos reais e a criação de gráficos computacionais e áudio 

em tempo real com base em hardware básico (FISCHER, 2016). 

De acordo com Kirner (2009), a tecnologia de realidade aumentada, aos moldes 

definidos pela pela ciência da computação, tem o processo de formação de imagem virtual 

alicerçado, essencialmente, em 4 tópicos, que aqui analisaremos com base em espetáculos de 

dança: 

3  Apresentada pela primeira vez em 1965, Variations V é um verdadeiro testemunho das experiências de 1960 com “inter-
media” - uma convivência e atravessamento de gêneros artísticos em mediação tecnológica. Na performance, doze pólos 
eletrônicos sensíveis ao som dividem o cenário; onde o som é desencadeado pelos movimentos dos dançarinos e depois al-
terado ou adiado pelos músicos.  Billy Klüver criou a segunda fonte de som, que implicava células fotoelétricas na parte inferior 
dos pólos, que provocam o som, enquanto as sombras dos dançarinos interrompiam sua fonte de luz.O vídeo é materialmente 
integrado ao espetáculo, com projeções de Stan VanDerBeek e distorções de TV superpostas pelo Nam June Paik envolvendo 
os dançarinos (MILLER, 2001).
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1- O bailarino é posicionado em frente à câmera e é tomado como objeto-referência 

do mundo real.

2- Uma câmera com sensores de movimento (kinetics) capta as informações obtidas 

e as envia, em tempo real, para o software que gerará o objeto virtual.

3- O software, já programado para retornar imagens virtuais pré-programadas, 

processa e dispara as informações visuais interagindo com o movimento do bailarino que foi 

mostrado à câmera.

4- O dispositivo de saída exibe o objeto virtual em sobreposição ao real, como se 

ambos coexistissem em um mesmo espaço. 

Durante o processo de observação e análise dos espetáculos de dança selecionados, 

fez-se necessário a investigação profunda de uma definição de Realidade Aumentada que 

abrangesse essas produções, uma vez que debruçam-se sobre uma visualização projetiva dos 

elementos virtuais, característica a qual, para alguns autores, torna-se argumento suficiente 

para desconsiderá-las como aplicações de um sistema de realidade aumentada, visto que 

não são utilizados outros dispositivos tecnológicos para visualização do objeto virtual 

3D. À vista disso, a fim de facilitar o entendimento desse estudo, e tendo observado uma 

crescente utilização da expressão “dança em realidade aumentada” dentro do panorama de 

dança digital, partiremos da definição cunhada por Ezequiel Zorzal (2009), cuja exposição 

considera, categoriza e explica minuciosamente os modos de visualização desse sistema. 

Nessa concepção, os sistemas de realidade aumentada são divididas entre: sistema de visão 

ótica direta; sistema de visão direta por vídeo; sistema por vídeo, baseado em monitor; e 

sistema de visão ótica por projeção.

O sistema de visão ótica direta utiliza óculos ou capacetes com lentes que permitem 

o recebimento direto da imagem real, ao mesmo tempo em que possibilitam a projeção de 

imagens virtuais devidamente ajustadas com a cena real. Uma maneira comum de se conseguir 

essa característica é usar uma lente inclinada que permita a visão direta e que reflita a projeção 

de imagens geradas por computador diretamente nos olhos do usuário.

O sistema de visão direta por vídeo, utiliza capacetes com microcâmeras de vídeo 

acopladas. A cena real capturada pela microcâmera é misturada com os elementos virtuais 

gerados por computador e apresentadas diretamente nos olhos do usuário, por meio de 

pequenos monitores montados no capacete.

No sistema de visão por vídeo baseado em monitor utiliza-se uma webcam para 

capturar a cena real. Depois de capturada, a cena real é misturada com os objetos virtuais 

e apresentada no monitor. O ponto de vista do usuário, normalmente, é fixo e depende do 

posicionamento da webcam.

 Nos casos analisados nesse estudo utiliza-se o quarto tipo de visualização, o sistema 

de visão ótica por projeção, no qual o sistema recorre a superfícies do ambiente real para 

projetar as imagens dos objetos virtuais. Nestas aplicações não são utilizadas nenhum outro 

tipo de equipamento auxiliar, no entanto esse sistema é muito restrito às condições do espaço 
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real,  como a topografia e iluminação ambiente.

A figura abaixo ilustra a configuração do palco nesses espetáculos de dança: 

Figura 2. Diagrama adaptado de sistema de visualização por projeção (FISCHER, 2016)

A performance da dança Hakanaï, realizada em 2015 por Adrien Mondot e Claire 

Bardainne, é um dos exemplos recentes do que tem sido feito sob a designação de dança em 

realidade aumentada. No espetáculo, um dançarino é cercado por um cubo transparente onde 

gráficos projetados interagem em tempo real com o movimento gesticulado pelo bailarino. 

(BARDAINNE; MONDOT, 2015)

Figura 3. Espetáculo Hakanai, 2015 - Adrien Mondot e Claire Bardainne

Já a performance Nautilus, realizada em 2016, tem um caráter experimental. Criada 

em uma colaboração entre artistas, estudantes e pesquisadores de três universidades 

Suíças (a saber,  Universidade de Ciências Aplicadas e Artes da Suíça Ocidental - HES- SO, 

Universidade de Friburg - UniFR e Universidade das Artes de Bern - HKB), o espetáculo visa 
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mergulhar os espectadores em um mundo no fundo do mar. Sob o som das águas difusas, as 

bailarinas interagem com plânctons e com suas imagens duplicadas aos longo de 8 minutos 

de apresentação.

Figura 4. Avatar  de uma dançarina (magenta) interagindo com plâncton (branco) no ambiente Nautilus (FISCHER, 2016)

Com base nesses princípios e delimitações de realidade aumentada apresentada, 

inferimos que a conexão em tempo real entre o mundo físico e o mundo digital difere 

fundamentalmente de uma sincronização entre dançarinos e mídia pré-gravada. Em vez de se 

concentrarem em uma perfeita sincronização entre dança e música, ou dança e visualização, os 

dançarinos são instigados a afetar o meio ambiente e reagirem novamente na mudança dele. 

A construção coreográfica nesses ambientes digitais, portanto, contempla tanto o movimento 

dos corpos dos dançarinos quanto nas imagens gráficas desencadeadas por eles, de modo 

a pensar que essas performances são orientadas por uma visão artística, em que a ciência 

forneceu um serviço à arte em forma de nova tecnologia.

O espaço aumentado como parâmetro de estudo

Nos seus estudos e análises do corpo como uma matéria-prima que se molda em 

função de contextos histórico e social, Le Breton (1992) pontua que o corpo pertencente 

e implicado a uma conjuntura específica estará sempre sujeito à uma determinada política e 

cultura, e consequentemente, provocará no indivíduo a incorporação das relações espaciais 

vigentes, “materializando as subjetivações das identidades possíveis, e simbolizando a tonalidade 

de sua relação com o mundo” (LE BRETON, 1992). Deriva-se dessa reflexão que o espaço 

não é um mero arranjo estático de superfícies de dimensões físicas determinadas, é um site de 

relações contingentes, um documento dinâmico da vida humana, dentro e sobre o qual várias 

camadas de atividade, afeto e informação operam de uma só vez, e a dança, como uma relação 

contínua do corpo com o espaço carrega imagens desse movimento de troca. Nesse sentido, 

uma mudança de paradigma de espaço na sociedade, do porte da ocorrida com as teorias da 

física moderna e com a ascensão tecnológica ocorrida ao longo dos séculos XX e XXI, será 
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sempre repercutida na sociedade na forma de transformação cultural (MISI, 2004). Portanto, 

refletir sobre um corpo que dança, é ao mesmo tempo refletir sobre um espaço; sobre os 

aprendizados e mudanças que permeiam a sociedade. 

A iniciar um estudo sobre o espaço, abordaremos duas extremidades de concepções 

e investigações. De um lado, Gaston Bachelard (1994) examina o relacionamento emocional 

entre um espaço e o indivíduo que o ocupa, explora como a imaginação enche um espaço com 

espírito e significado, e reciprocamente, como o espaço evoca sensações, memória e fantasia 

na imaginação de seus ocupantes. Ele adota o papel de fenomenologista, a partir de uma 

perspectiva do estudo filosófico do afeto, da percepção e da cognição - isto é, da consciência 

- como experimentado na primeira pessoa. A fenomenologia de Bachelard dá primazia à 

imaginação porque é inextricável da percepção e da cognição: um único estímulo sensorial 

pode desencadear uma série de associações, memórias e imagens sinestésicas, e que neste 

caso, não tão distantes das imagens criadas nos espetáculos de dança em realidade aumentada 

apresentados anteriormente. Esta produção imaginativa, para Bachelard, significa que, para 

experimentar um espaço, nunca podemos vivenciá-lo como apenas um espaço, pois nunca 

estaremos meramente em um espaço reduzido às suas dimensões físicas. Nossas experiências, 

memórias, especulações e vivências estão sempre em camadas impressas no topo desse lugar, 

porque as trazemos conosco: habitamos o espaço, e fazemos dele um espaço híbrido de 

memórias e relatos (virtuais) que se mesclam às extensões orgânicas (BACHELARD, 1994).

Na outra extremidade, Lev Manovich (2006) analisa a concepção de espaço que 

permeia um mundo tecnologizado. Ao ver a implosão dos espaços físico e digital, referiu-

se como “espaço aumentado” o lugar em que vivemos hoje, cuja superfície é sobreposta 

de dados dinâmicos que interferem e influenciam o cotidiano. Nessa perspectiva, a forma 

como concebemos e interiorizamos o mundo é moldada pela existência do espaço virtual 

e a coexistência dele em nossas atividades (como já incorporada pelo uso de smartphones, 

o ambiente de documentação digital, comunicação por mediação de redes, entre outros 

exemplos), de modo que o autor justifica o uso do termo “realidade aumentada” no contexto 

sociológico mais amplo da interação social, fluindo entre a definição da ciência computacional 

e da física.

A fenomenologia do espaço poético de Bachelard assemelha-se estranhamente à 

descrição de Lev Manovich sobre o espaço aumentado. Os limites são fluidos, as escalas são 

relativas, a localização ocorre em campos sobrepostos e a tomada de sentido é imaterial. Mas 

há uma diferença crucial: nada disso é imaginário. A realidade aumentada de Manovich condiz 

com um espaço que tornou-se real em sua visualização, ultrapassando a imaginação.  

Em relação a produção de dança, de acordo com Santana (2011), a busca por uma 

experiência em dança tecnológica tem sido instigada por um movimento de integração com 

um espaço que hoje é permeado e transformado cada vez mais pelas possibilidades estéticas 

tecnologicas, que permitem, inclusive, o deslocamento da percepção do movimento corporal 

de um fluxo contínuo com o espaço em si para esses contínuos cruzamentos entre o espaço 
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real, espaço projetivo e espaço virtual. Assim, aquilo que aos mais desavisados parece somente 

uma sucessão aleatória de formas digitais na dança em realidade aumentada, aqui foi exposto 

como sendo o resultado de um processo de significação, no qual os nuances da dança digital 

aparecem como um resultado natural dos processos de comunicação entre o corpo e 

sociedade. 

Considerações finais

Tentar compreender o contemporâneo, o tecnológico, o artístico e os tipos de práticas 

e discursos que estas instâncias produzem hoje constitui-se uma tarefa necessária a fim de 

analisarmos e discutirmos as novas experiências estéticas que elas podem engendrar. Somos 

agora convidados, então, a pensar de forma crítica o momento histórico em que vivemos e 

considerar a emergência de um novo paradigma de espaço na contemporaneidade. Quando 

falamos em mudança de paradigma, falamos de uma transformação substancial na visão de 

mundo da sociedade, falamos de uma ruptura de antigos valores e da emergência de uma nova 

percepção da realidade, como analisada nas definições de espaço aumentado e no conceito 

amplo de realidade aumentada abordado por por Fischer (2016), Manovich (2009) e Milgram 

(1994). 

A evolução atual da ciência da computação, assim como a emergência do uso de 

elementos como hardwares, softwares, câmeras e sensores de dados, impactaram de forma 

considerável as possibilidades de criação em complexos, imaginativos e dinâmicos diálogos 

entre espaços digitais-virtuais e corpo. Nesse panorama, os modos de produzir e articular os 

discursos na área da dança refletem hoje uma visão sistêmica que se desenvolve a partir do 

conhecimento básico das características constitutivas da respectiva área da dança e de suas 

inter-relações com uma sociedade tecnologizada. Evidencia-se, portanto, que essa relação não 

se caracteriza pela simples fusão de dança-tecnologia, mas como uma contaminação desses 

campos, num processo que reflete uma formulação filosófica de mundo que hoje se baseia em 

uma noção de espaço híbrido e espaço aumentado.
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Do Harlem para o mundo: o fenômeno do Lindy Hop entre os jovens de 

ontem e de hoje 

VAISMAN, Diana1

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)

RESUMO
A dança é um meio de comunicação, um veículo para coesão social e uma fonte de liberdade e 
resistência. O Lindy Hop, dança social afro-americana que é objeto deste trabalho, nasceu no final dos 
anos 1920, no Harlem, em Nova York, influenciado pelo Charleston, pelo Sapateado e pelo Breakway. 
Mais do que um mero entretenimento, era uma verdadeira válvula de escape para os jovens negros 
das classes trabalhadoras. Embalada pelo som do swing jazz, a dança causou um verdadeiro pânico 
moralista, mas ficou muito popular entre os jovens, virando um estilo de vida, um divisor geracional 
e, em uma época de forte segregação racial, uma base comum entre negros e brancos. Em declínio a 
partir da década de 1950, a dança renasceu em meados dos anos 1980, possibilitando a existência de 
uma cena internacional vibrante nos dias de hoje. Esse artigo busca construir um histórico da relação 
entre Lindy Hop e juventude, além de mostrar como danças podem contribuir para mudanças na 
sociedade, da moda à quebra de barreiras sociais.

PALAVRAS-CHAVE
lindy hop; swing jazz, dança; juventude; cultura vintage 

Introdução

A dança está intimamente ligada à música e ao movimento do corpo, porém, é muito 

mais do que isso: é um meio de comunicação artístico e físico, que pode expressar diversos 

sentimentos (BATIUCHOK, 1988). Baiak (2007 apud VARANDA, 2012, p. 125) define a 

dança como “uma linguagem universal, através da qual o corpo se expressa, e os humanos se 

entendem”, uma arte que tem um importante papel na sociedade, que é o de “unir homens, 

natureza e de ser muito maior do que nós”. A dança é, portanto, um veículo para coesão social 

(BATIUCHOK, 1988), capaz de despertar emoções, prazeres e socialização (FONSECA, 2008).

 A antropologia mostra que a humanidade, desde os tempos mais remotos, utilizou 

a dança como linguagem corporal (NANNI, 1995) para se comunicar com outras pessoas 

(VOLP, DEUTSCH E SCHWARTZ, 1995) e também para se expressar em ritos religiosos, 

por conta de seu caráter místico (CAVASIN, 2003). Varanda (2012) lembra que o homem 

primitivo dançava para celebrar, para reverenciar forças superiores, para ter êxito na caça, 

para solicitar chuva e para pedir fertilidade para a terra e para a própria espécie. Como 

destaca Verderi (2009), em forma de rituais, dançava-se por tudo que tivesse algum significado. 

1  Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da PUC-Rio. Bacharel em Comunicação Social pela 
PUC-Rio (2013). E-mail: vaisman.diana@gmail.com
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Assim, como conta Portinari, a dança seria a mais antiga das artes.

De todas as artes, a dança é a única que dispensa materiais e ferramentas, 
dependendo só do corpo. Por isso, dizem-na a mais antiga, aquela que o ser 
humano carrega dentro de si desde tempos imemoriais. Antes de polir a 
pedra, construir abrigo, produzir utensílios, instrumentos e armas, o homem 
batia os pés e as mãos ritmicamente para se aquecer e se comunicar. Assim, 
das cavernas à era do computador, a dança fez e continua fazendo história 
(PORTINARI, 1989, p. 11).

Da pré-história até os dias de hoje, a dança tem estado presente em culturas nos mais 

diversos lugares do mundo (KASSING, 2014), uma vez que faz parte da natureza do homem, 

ou seja, é uma manifestação instintiva (TONELI, 2007). Levi Strauss (1993) escreveu sobre a 

importância da colaboração entre culturas diferentes para o desenvolvimento de histórias 

cumulativas, o mesmo vale quando o assunto é a evolução da dança. De acordo com Kassing 

(2014), países por todo o mundo possuem danças tradicionais que são fruto de sua história 

e das mudanças políticas e sociais pelas quais as pessoas que as dançam passaram, como 

migrações e guerras. O Lindy Hop, dança social que é objeto deste trabalho, assim como todas 

as formas culturais, resulta da união de diversas práticas (HANCOCK, 2007), uma vez que 

mistura a postura e os ritmos africanos com a tradição europeia das danças realizadas em par 

(STEARNS; STEARNS, 1968 apud STRICKLAND, 2014).

 Embalado pelo som do jazz, que, como lembra Berendt (1991), também nasceu nos 

EUA a partir do encontro de diferentes culturas2, o Lindy Hop foi inventado no final da década 

de 1920, no Harlem, em Nova York (GABBARD, 1995 apud DEIMIQUEI; LIBERALI; ARTAXO, 

2013). Nos anos 1930 e 1940, o Lindy Hop ganhou espaço na cultura norte-americana como 

estilo dominante de dança (RENSHAW, 2002), sendo reconhecido como a “dança nacional 

dos EUA” (UNRUH, 2012, p. 29) e se espalhando pelo mundo através das tropas norte-

americanas durante a Segunda Guerra Mundial (UNRUH, 2012) e por meio de diversos filmes 

produzidos por Hollywood (MONAGHAN, 2001). Com as mudanças de estilos musicais, as 

danças também mudam, o que, como conta Unruh (2012), fez com que o Lindy Hop entrasse 

em declínio a partir dos anos 1950. Porém, a partir de meados da década de 1980, começou 

um novo período na história do Lindy Hop conhecido como revival (renascimento), que 

possibilitou a existência de uma cena internacional de Lindy Hop vibrante nos dias de hoje 

(MCMAINS; ROBISON, 2002 apud STRICKLAND, 2014).

O nascimento do Lindy Hop e sua popularização entre a juventude

 Como observa Nanni (2003, p. 7), “as danças, em todas as épocas da história e/ou 

espaço geográfico, para todos os povos é representação de suas manifestações, de seus 

‘estados de espírito’, permeios de emoções, de expressão e comunicação do ser e de suas 

2  Como explica Berendt (1991), para o jazz nascer, a música africana teve que encontrar a música europeia em Nova Orleans, 
ou seja, em solo americano. São três continentes envolvidos.



IV SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS 271

características culturais”. Portanto, o Lindy Hop também é um produto do seu tempo e, assim, 

é importante pensarmos nele a partir do contexto em que ele foi criado (Engelbrecht, 1983). 

Nos anos 1920, o Harlem estava vivenciando um período de “fermentação cultural” por 

conta da chegada de muitos negros americanos vindos do sul do país, que conviviam ali 

com imigrantes pobres vindos da Europa (PARISH, 1999). Segundo Batiuchok (1988), por ser 

uma vizinhança em transição, o Harlem precisava de um novo centro de equilíbrio para essa 

comunidade afro-americana cada vez mais coesa. O centro, que antes era providenciado pela 

igreja, passou a ser os salões de dança, como o Savoy Ballroom. 

Como conta Engelbrecht (1988), foi no Savoy que o Lindy Hop nasceu. Nele, grandes 

músicos e dançarinos negros criaram modas e estilos que se espalharam pelo mundo e 

definiram um período. Localizado no coração do Harlem, na Lenox Avenue, o Savoy ocupava 

um quarteirão inteiro. Porém, mais do que um lugar geográfico ou uma construção, ele era a 

alma de uma vizinhança, a personificação de uma comunidade e de uma época (ENGELBRECHT, 

1988). Existiam outros clubes e salões de dança, mas o Savoy era único. Era a verdadeira casa 

do Lindy Hop, atraindo multidões desde a sua inauguração, em 12 de março de 1926 (SPRING, 

1997). Pessoas de diferentes regiões, classes sociais e origens etnoculturais tiveram a chance 

de experimentar o swing jazz3 e o Lindy Hop em primeira mão lá, uma vez que o Savoy era 

um salão de dança bastante inclusivo (SPRING, 1997). Motivo de orgulho para a comunidade 

do Harlem e parada obrigatória para quem estivesse visitando Nova York, era um ambiente 

elegante e luxuoso, mas acessível a todos (SPRING, 1997).

 É curioso pensar que os anos mais prósperos do swing coincidem com o período 

da crise causada pela queda da bolsa em 1929, porém, como lembra Engelbrecht (1983, p. 

4), “dançar ao som de bandas ao vivo era uma das atividades noturnas mais baratas e mais 

populares durante a Depressão”. De acordo com Unruh (2012), mais do que uma fonte da 

diversão, dançar Lindy Hop nessa época era também uma verdadeira válvula de escape para 

os jovens negros das classes trabalhadoras, uma forma de fugir da rotina das longas horas de 

labuta. Ao entrar nos salões de dança do Harlem, esses jovens tinham a segurança de poder 

ser eles mesmos em vez daqueles que seus patrões gostariam que eles fossem. Através da 

dança, os jovens se libertavam das discriminações que sofriam por conta de sua raça, classe 

social e gênero, recuperando seus corpos como fonte, não apenas de trabalho, mas também 

de prazer (UNRUH, 2012).

 Isso é um exemplo do que afirma Luiz Alvarez (apud UNRUH, 2012, p. VII) quando 

escreve que “as práticas culturais cotidianas das pessoas, incluindo a moda, a música e a 

dança, estão frequentemente entre os recursos mais comuns que utilizam para ganhar força, 

melhorar a sua vida e moldar a sociedade em que vivem”. De modo semelhante, Kelley 

(1996 apud UNRUH, 2012) constata o potencial de resistência das atividades de lazer e 

3  Novo estilo de jazz que começou a se desenvolver no final dos anos 1920 em Nova York. O swing (que em inglês significa 
“balanço”), também é a denominação genérica aplicada aos diversos estilos para dançar músicas tipicamente norte-americanas, 
como o jazz, o blues e o rock’n’roll (DEIMIQUEI; LIBERALI; ARTAXO, 2013).
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destaca o importante papel que elas têm na construção de identidades. Sob esse ponto de 

vista, vemos como o Lindy Hop desempenhava um papel mais importante do que o de mero 

entretenimento para os jovens do Harlem, era também uma fonte de liberdade e resistência 

(UNRUH, 2012).

 De fato, muitas vezes, a dança traz um sentimento de rebeldia, estimulando novas 

propostas e invenções (BARRETO, 2004). Como recorda Spring (1997), o desenvolvimento 

do Lindy Hop foi o ponto culminante de um processo que produziu níveis cada vez maiores 

de energia na dança social ao longo dos anos 1920. O Lindy tem forte influência do Charleston 

(STRICKLAND, 2014), dança de origem afro-americana que virou um fenômeno nacional 

depois de aparecer no musical Running Wild, na Broadway, em 1923 (SPRING, 1997). O 

Charleston revolucionou a dança nos EUA ao romper com as formas europeias tradicionais 

da dança de salão, como a Valsa e o Foxtrot, nas quais os dançarinos tinham um contato 

permanente um com o outro do início ao fim da dança, ficando sempre em uma posição 

fechada (GIVEN, 2015). Por sua vez, o Charleston podia ser dançado individualmente ou com 

o parceiro, porém, quando dançado em dupla, normalmente, os dançarinos ficavam separados, 

em posição aberta. Com uma estética libertadora, essa dança, que surgiu na primeira onda 

do feminismo moderno, desafiava o pressuposto de que as mulheres eram frágeis e imóveis, 

estimulando movimentos estranhos e rápidos (WADE, 2011).

 Como conta Unruh (2012), o Lindy Hop também trouxe definições alternativas 

de gênero. Para as mulheres negras da classe trabalhadora, essa dança proporcionou uma 

oportunidade para que elas celebrassem uma feminilidade diferente daquela divulgada pela 

mídia, que dizia que as mulheres não deviam trabalhar e que valorizava apenas as brancas. Nos 

salões de dança, por sua vez, a beleza negra era celebrada (HUNTER, 1997 apud UNRUH, 

2012). 
Cansadas das longas horas de trabalho nas casas de famílias brancas, dos 
discursos que diziam que elas deviam ser castas e religiosas, do preconceito 
que sofriam por conta do seu gênero e da sua cor de pele, essas mulheres 
colocaram seus sapatos de dança e recuperaram seus corpos - mesmo que 
apenas por uma noite por semana (UNRUH, 2012, p. 40).

Da mesma forma, os homens negros da classe trabalhadora que dançavam Lindy 

Hop estabeleceram uma masculinidade em oposição àquela branca e patriótica da era da 2ª 

Guerra Mundial (UNRUH, 2012). Em meio a tanta discriminação econômica e social, muitos 

homens começaram a adotar o zoot suit, terno com calças e ombros largos, como uma forma 

de marcar a sua masculinidade em uma cultura que repetidamente se referia a eles como 

meninos e lhes negava oportunidades de emprego (UNRUH, 2012). Além disso, como lembra 

Unruh (2012), o Lindy Hop era tão importante para aqueles que usavam o zoot suit que essa 

roupa foi moldada pelas necessidades que a dança trazia: as calças eram afuniladas, o que 

impedia que os dançarinos pisassem nelas, enquanto os paletós e as calças eram largas, o que 

permitia fazer os movimentos acrobáticos tão característicos dessa dança (DANIELS, 2002 

apud UNRUH, 2012). 
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 Influenciado pelo Charleston, pelo Sapateado e pelo Breakway, nasceu o Lindy Hop, 

cujo passo mais característico é o swing out, movimento que combina as posições abertas e 

fechadas, possibilitando o improviso e as brincadeiras próprios das swing dances (STEVENS, 

2011 apud DEIMIQUEI; LIBERALI; ARTAXO, 2013). No swing out, os dançarinos distanciam-se 

um do outro, ficando conectados por um braço apenas, momento chamado de breakway, no 

qual podem improvisar antes de retornar novamente para o parceiro (HANCOCK, 2013). 

Por conta da distância entre os dançarinos e dos largos movimentos de quadris, muitos 

salões de dança em Nova York colocavam avisos proibindo o swing out nas pistas (PAINS, 

2015). Porém, foi graças à oportunidade de improvisação que o swing out proporcionava que 

o Lindy Hop se desenvolveu como uma dança singular, que libertava os dançarinos dos rígidos 

limites das danças de salão tradicionais, permitindo que eles incluíssem na dança elementos 

da personalidade de cada um (GIVEN, 2015). Como observa Shorty George Snowden (apud 

RENSHAW, 2002, p. 69), um dos pioneiros e principais nomes do Lindy Hop: “Qualquer coisa 

que você sonhasse poderia ser incluída no breakaway, você testava todos os tipos de coisas”.

 Segundo Given (2015), a improvisação conferiu ao Lindy Hop um caráter de 

performance, além de dança social. Os dançarinos estavam livres para responder de acordo 

com as reações dos espectadores, o que ajudou no desenvolvimento de passos cada vez 

mais difíceis e espetaculares. Por ser uma conversa fluida entre dançarinos e audiência, essa 

dança transformava-se rapidamente, pois os dançarinos estavam testando novos passos 

constantemente, que podiam ser incorporados ou não, dependendo da resposta do púbico. 

Em 1935, como descreve Parish (1999), Frankie Manning inventou os passos aéreos. A partir 

daí, muitos homens passaram a “jogar suas parceiras no ar, por cima das suas costas, entre suas 

pernas” (ERENBERG, 1998 apud RENSHAW, 2002, p. 69). Porém, a maioria das pessoas que 

frequentavam os salões para dançar Lindy Hop não executavam os movimentos aéreos, pois 

esses exigiam uma habilidade técnica muito além da média (ENGELBRECHT, 1983).

 Como observa Batiuchok (1988), alguns jovens foram se profissionalizando, era possível 

ganhar dinheiro em competições e trabalhar com dança em clubes e teatros. Assim, para 

muitos, o Lindy Hop virou um estilo de vida, já que era um entretenimento barato, além de uma 

fonte de renda. O Savoy, por exemplo, era a casa dos Whitey’s Lindy Hoppers, dançarinos que 

reinaram como melhor grupo de Lindy Hop da segunda metade dos anos 1930 até meados 

dos anos 1940 (MANNING; MILLMAN, 2007). Segundo Caponi-Tabery (2008), foi com eles 

que o Lindy ultrapassou os salões e começou a ser dançado também em teatros e cinemas. 

De acordo com Unruh (2012), suas performances espetaculares em filmes, como A Day at the 

Races (1937) e Hellzapoppin’ (1941), teatros e salões por todo o mundo ajudaram a espalhar o 

Lindy Hop pelos mais diversos lugares dentro e fora dos EUA (MANNING; MILLMAN, 2007).

 Como destacou Marcellino (2001 apud SARTO, 2007), o lazer tem grande importância 

na vida moderna, uma vez que os valores nele vivenciados contribuem para mudanças de 

ordem moral e cultural. Um dos avanços que o Lindy Hop trouxe, segundo Batiuchok (1988), 

foi um certo afrouxamento das barreiras raciais, ainda tão presentes nos EUA nas primeiras 
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décadas do século XX. O Savoy, principal salão de dança no Harlem entre os anos 1920 e 1940, 

já era integrado décadas antes do movimento pelos direitos civis (STRICKLAND, 2014). Mais 

do que isso, como observa Parish (1999), o Savoy foi, provavelmente, a primeira instituição 

nos Estados Unidos onde brancos e negros entraram pela porta da frente para dançar juntos. 

De acordo com o autor (1999, p. 52), “não havia preconceitos; os dançarinos podiam pesar 

mais de 130 kg, ser brancos ou ter apenas uma perna - isso não importava no Savoy, se eles 

pudessem dançar”. As bandas de jazz também foram as primeiras a integrar negros e brancos 

entre seus músicos (BATIUCHOK, 1988), uma década antes das organizações esportivas e 

militares fazerem o mesmo (SAVAGE, 2009). O critério para que alguém ganhasse respeito 

e prestígio no Savoy e em outros salões integrados não era baseado em classe social ou cor, 

mas na habilidade de dança e no talento musical (BATIUCHOK, 1988). 

 Jon Savage (2009) mostra que músicos negros como Count Basie e Duke Ellington 

eram vistos como exemplos por muitos jovens afro-americanos. Em uma época em que 

o esporte ainda não estava livre da segregação racial, o jazz, tanto como música quanto 

como dança, era o primeiro caminho para a fama possível para esses jovens (PARISH, 1999). 

Porém, como enfatiza Ake (2000, p. 229), “assim como tudo nos Estados Unidos, ‘liberdade’, 

‘esperança’ e ‘participação’ são muitas vezes igualmente sonhadas, mas raramente igualmente 

experimentadas”. Na prática, muitos negros nas bandas integradas, apesar de adorados nos 

palcos, eram tratados como lixo fora deles (SAVAGE, 2009). Músicos negros também ficavam 

de fora da maioria dos programas de rádio (UNRUH, 2012), pois as emissoras tinham medo 

que potenciais patrocinadores e as audiências do sul do país boicotassem os seus programas 

(SAVAGE, 2009). Além disso, o racismo institucionalizado também fazia com que os músicos 

negros fossem impedidos de tocar nos concertos mais lucrativos e sofressem humilhações 

diárias (AKE, 2000). Assim, como escreve Ake (2000), as bandas afro-americanas, responsáveis 

pelo sucesso do jazz, nunca receberam o respeito, a exposição na imprensa ou os ganhos 

financeiros de maneira igual aos seus pares brancos.

 Por conta de sua origem afro-americana, o jazz e suas danças também sofriam 

preconceito de parte da sociedade americana, que os considerava perigosos (SAVAGE, 2009). 

Porém, o jazz tornou-se a língua franca da juventude americana, o que ajudou na proliferação 

de salões de danças nos EUA. De acordo com Savage (2009), nos anos 1920, o jazz e suas 

danças eram um divisor de gerações. Isso porque, como define Rogers (apud UNRUH, 2012, 

p. 32), “o verdadeiro espírito do jazz é uma alegre revolta contra a convenção, o costume, 

a autoridade, o tédio e mesmo a tristeza”. Desse modo, o jazz, símbolo internacional de 

modernidade, ficou muito popular entre os jovens, oferecendo uma base comum entre negros 

e brancos (SAVAGE, 2009), mas sendo vítima, assim como o Charleston e o Lindy Hop, de muitos 

comentários adversos (SAVAGE, 2009). Crease descreve a visão que muitos pais tinham do 

Lindy Hop como uma ameaça para seus filhos.

O Lindy era uma dança perigosa na América dos anos trinta, e era ainda 
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mais perturbador porque misturava raças e classes. Brancos e negros se 
misturavam em salões de dança e casas noturnas, chamados de “black and 
tan clubs”, onde reinava o Lindy. Os guardiões da moral pública, como o Dr. 
John J. Lallio, do Philadelphia College of Osteopathy, estigmatizaram o Lindy 
como um retorno para “a guerra e danças religiosas das tribos primitivas”. 
Pais ansiosos escreveram para publicações como a Hygea, uma revista da 
American Medical Association, para perguntar se dançar Lindy Hop levava 
a uma fraca postura, delinquência ou perversão sexual; Hygea respondeu 
que a dança indicava que alguns membros da geração mais jovem estavam 
se desintegrando sob o estresse causado pelo “desemprego, falta de 
dinheiro, confusão política e desorientação pessoal” (CREASE, 1986 apud 
BATIUCHOK, 1988, p. 54).

Essa histeria moralista, entretanto, só serviu para aumentar ainda mais a atração que o 

jazz exercia sobre a juventude (SAVAGE, 2009). Se, como conta Savage (2009), nos anos 1920, 

os jovens dos EUA tinha recebido uma atenção sem precedentes, sendo considerados os 

“clientes do amanhã”, com a quebra da bolsa, em 1929, esse privilégio sumiu. A popularidade do 

swing nos anos 1930 mostrava que, após passar anos em desvantagem na Grande Depressão, 

a juventude dos EUA começava a recuperar o status privilegiado que tinha perdido (SAVAGE, 

2009). Como mostra Savage, o entusiasmo que o swing trouxe foi importante para energizar 

os Estados Unidos depois de quase uma década perdida.

O entusiasmo destes jovens fãs do jazz oferecia um otimismo e uma energia 
muito necessários: um tônico para um país cansado. ‘O swing é a voz da 
juventude esforçando-se para ser ouvida neste nosso mundo de rápidas 
transformações’, o New York Times opinou no início de 1939. ‘O swing é o 
ritmo do nosso tempo. O swing é real. O swing está vivo.’ (Savage, 2009, p. 
351).

O swing acelerou o compasso da vida dos jovens, era uma música animada, física, da 

qual se podia participar (SAVAGE, 2009). Savage (2009) ressalta que o espanto e o julgamento 

que muitos jornalistas demonstravam diante de eventos de swing só dão destaque ao fato de 

que os adolescentes estavam operando em um comprimento de onda bem distante daquele 

dos adultos. Mais do que liberdade musical e física, o swing era a verdadeira emancipação 

dos teens, um capítulo novo na história da juventude e também da comunicação de massa 

(SAVAGE, 2009). 

 O rádio, mídia que mais crescia nessa época, foi fundamental para o aumento da 

popularidade do swing (SAVAGE, 2009). Ouvindo música nos seus quartos ou nas jukeboxes, 

os jovens descobriram que ter acesso ao swing era algo fácil e rápido. A partir de 1937, 

desenvolveu-se todo um mundo adolescente em volta do swing, com gírias, modas, revistas 

e herois próprios (SAVAGE, 2009). Como conta Savage (2009), o Lindy Hop fez com que as 

gírias dos músicos de jazz se espalhassem pelo público jovem. O autor apresenta o Hepster’s 

Dictionary (1938), de Cab Calloway, um glossário que cobria diversos aspectos da cultura do 

swing: os músicos eram os cats, os fãs eram alligators ou jitterbugs, uma pessoa que não entendia 
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as gírias era square4. Esses termos também foram disseminados por várias revistas voltadas 

para os fãs do swing, como Swing, Cats Meow, Jam Session e Jitterbug. Além dessas gírias, Parish 

(1999) observa que os nomes dos passos também formavam um rico vocabulário, que era 

bem atrativo e tinha grande poder de síntese. Alguns exemplos de nomes de passos são: 

Shorty George, Spank the Baby, Camel Walk, Dead Man’s Walk, Fall of the Log5.

 Unruh (2012) conta que o aumento da popularidade do Lindy Hop entre a juventude 

branca fez com que o Lindy Hop passasse a ser cada vez mais associado à cultura norte-

americana. A Segunda Guerra Mundial também contribuiu para isso, pois dançar era uma 

importante forma de recreação dos soldados, espalhando, assim, o Lindy Hop dentro e fora 

dos EUA (UNRUH, 2012). Se, anos antes, quem dançasse Lindy Hop era mal visto por estar 

gastando seu tempo com atividades de lazer em vez de contribuir, através do trabalho, para 

a guerra, quando os soldados começaram a dançar Lindy Hop, tudo mudou (UNRUH, 2012). 

Como lembra Unruh (2012), passaram a dizer para as mulheres que dançar com os soldados 

era um dever patriótico. Assim, o Lindy Hop passou a representar mais a liberdade nacional 

do que a liberdade individual dos negros, tanto que, em 1943, a dança foi tema de um artigo 

da revista Life entitulado “O Lindy Hop: uma Verdadeira Dança Folclórica Nacional Nasceu nos 

EUA”, com dançarinos brancos na foto de capa (UNRUH, 2012). 

 Ironicamente, ao mesmo tempo em que a guerra ajudou a disseminar o Lindy Hop pelo 

mundo, ela também contribuiu para que ele saísse de cena (GIORDANO, 2007 apud UNRUH, 

2012). Isso aconteceu por vários motivos, entre os quais a imposição de uma taxa de vinte 

por cento que deveria ser paga pelos locais de entretenimento para ajudar nos esforços 

de guerra, o que levou ao encerramento das atividades de vários clubes e salões de dança 

no Harlem (BATIUCHOK, 1988), e a convocação de muitos músicos e dançarinos, como o 

próprio Frankie Manning, para o exército norte-americano (UNRUH, 2012). Além disso, a 

música também mudou. A partir de meados dos anos 1950, o rock passou a ser o estilo mais 

popular entre os jovens, o que trouxe novas formas de dança (STRAW, 2001), que adaptavam 

vários passos do Lindy Hop (UNRUH, 2012). Com fenômenos como o Twist (PARISH, 1999) e 

a música Disco (RENSHAW, 2006), as pessoas passaram a se interessar cada vez menos pelas 

danças de salão, sentindo-se mais confortáveis para dançar sozinhas do que com um parceiro 

(UNRUH, 2012).

O revival do Lindy Hop: juventude e cultura vintage

 O Lindy Hop nunca morreu oficialmente, mas, depois dos anos 1950, passou a ser 

dançado e ensinado apenas em pequena escala (UNRUH, 2012). De acordo com Unruh 

(2012), foi no final da década de 1980 que o interesse pela dança renasceu, dando início a um 

4 Tradução dos termos para o português: cats (gatos), alligators (jacarés), jitterbugs (besouros nervosos), square (quadrado).
5  Traduzindo os nomes desses passos para o português, ficaria mais ou menos assim: “Pequeno George”, “Espanque o Bebê”, 
“Caminhada de Camelo”, “Caminhada do Homem Morto”, “Queda do Tronco”.
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novo capítulo na história do Lindy Hop: o revival (renascimento). Esse fenômeno, porém, estava 

inserido em um contexto maior de fortalecimento de um estilo e de uma estética do passado 

nos EUA. Em um período em que o número de desempregados e moradores de rua estava 

cada vez maior e o perigo da AIDS complicava as interações sociais, a juventude foi atraída 

para esse movimento que celebrava uma época que teria sido, supostamente, mais simples 

(UNRUH, 2012). 

Nesse contexto, na Califórnia, músicos começaram a tocar um estilo chamado de 

neo-swing. Como conta Renshaw (2002), muitos deles tinham raízes nos movimentos Ska, 

Rockabilly e, principalmente, no Punk. Segundo o autor, podemos ver vários elementos do Punk 

no swing revival, como a recusa a confiar nas instituições da indústria musical e a postura de 

desafio aos padrões sociais ligados à moda e à aparência pessoal. A atitude DIY (Do It Yourself 

ou, em português, “Faça Você Mesmo”) do Punk, que permitia a combinação de peças novas e 

usadas, misturando roupas modernas e antigas, influenciou diretamente a forte presença do 

estilo vintage no swing revival (RENSHAW, 2002).

 De acordo com Renshaw (2006), ao apropriar-se da música, da dança e das roupas da 

swing era, cada participante dessa subcultura construía uma identidade única para si mesmo, 

resistindo aos padrões ditados pela mídia e pela indústria cultural. Adotando e consumindo 

elementos da cultura americana dos anos 1930 e 1940 que pareciam esquecidos, rebelavam-

se contra a cultura mainstream e contra a lógica do capitalismo. Porém, de acordo com o 

autor, não rejeitavam completamente o consumo, comprando roupas, móveis, bicicletas e os 

mais diversos produtos relacionados ao passado, sejam eles vintage ou retrô6. De acordo com 

Renshaw (2006), ao comprar esses produtos, buscava-se transgredir as imposições da cultura 

popular, mas, ao fazer isso, também adotava-se a verdadeira natureza da mesma, que é utilizar 

o consumo como estratégia de construção e apresentação de identidades singulares.

 Como relata Renshaw (2006), aos poucos, a cena cresceu e, no final dos anos 1990, 

o swing deixou de ser uma subcultura alternativa e voltou a ser mainstream (UNRUH, 2012), 

com filmes como Swing Kids (1993) e Swingers (1996), a participação da banda de neo-swing 

Big Bad Voodoo Daddy no intervalo do Super Bowl de 1999 e comerciais como o “Khaki’s Swing” 

(1998), da GAP (HANCOCK, 2007). Apesar do foco que o cinema e a mídia impressa estavam 

dando para as swing dances nos anos 1990, esse anúncio da GAP foi o principal responsável 

pelo frenesi que levou ao pico do revival (STEVENS, 2011 apud UNRUH, 2012), uma verdadeira 

“swing tsunami”, como descreve Judge (2000 apud UNRUH, 2012), que atingiu um público 

quase 10 vezes maior do que o do filme Swingers. 

 Apesar da cena swing da Califórnia não ter o Lindy Hop como foco, ela foi essencial 

para que ele voltasse a ter um espaço de destaque na mídia (UNRUH, 2012). Porém, esse 

movimento é apenas parte da história do revival. Simultaneamente a ele, a partir de meados dos 

6  Segundo Yamanari (2011 apud YAMANARI, 2013), o termo vintage, originalmente associado a safras de vinhos, refere-se a algo 
que foi produzido no passado, que tem alta qualidade e que não é encontrado facilmente, já a palavra retrô está relacionada a 
algo produzido nos dias atuais, mas que utiliza a aparência de objetos vintage.
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anos 1980, dançarinos em diversos lugares do mundo passaram a se interessar pelo Lindy Hop. 

Como conta Parish (1999), com a popularização dos videocassetes, grupos como o Rhythm 

Hot Shots, na Suécia, e o Jiving Lindy Hoppers, na Inglaterra, estavam estudando sequências de 

Lindy Hop em filmes de Hollywood como Hellzapoppin’ (1941). O mesmo estava acontecendo 

na Califórnia, onde, depois de assistir a filmes como A Day at the Races (1937), os dançarinos 

Sylvia Sykes, Jonathan Bixby, Erin Stevens e Steven Mitchell decidiram viajar para Nova York 

para aprender sobre as origens do Lindy Hop (STEVENS, 2011 apud UNRUH, 2012). 

 No dia 23 de março de 1986, no The Cat Club, em Nova York, aconteceu um momento 

surreal na história do Lindy Hop, em que esses quatro dançarinos, além de Frank Manning e 

Norma Miller, ambos destaques do Whitey’s Lindy Hoppers nos anos 1930 e 1940, participaram 

de um baile organizado por Terry Monaghan, do Jiving Lindy Hoppers, e por Robert Crease, da 

New York Swing Dance Society (UNRUH, 2012). Ryan Francois, que também estava presente 

no evento, narra o que aconteceu: “Nós estávamos procurando o Frankie Manning e os 

Whitey’s Lindy Hoppers originais... Mas o que foi incrível foi que todos nós chegamos no Cat 

Club ao mesmo tempo. Por algum motivo, tivemos a mesma ideia no mesmo momento e não 

nos conhecíamos” (PENER, 1999 apud UNRUH, 2012, p. 155-156). A partir daí, Steven Mitchell 

e Erin Stevens começaram a ter aulas informais, mas regulares, com o mestre Frankie Manning, 

que estava trabalhando nos Correios (PAINS, 2015), e passaram a ensinar Lindy Hop, assim 

como Sykes e Bixby, na Califórnia (UNRUH, 2012).

 Quando a notícia de que Frankie estava dando aulas se espalhou, começaram a chegar 

pedidos de jovens de diversos lugares que queriam aprender com o mestre (MANNING; 

MILLMAN, 2007). Assim, aos setenta e dois anos, Frankie começou um novo capítulo em sua 

ilustre carreira, virando um verdadeiro embaixador do Lindy Hop pelo mundo. Como conta 

Pains (2015), em 1987, Frankie viajou para a Suécia para dar aulas para a companhia de dança 

Rhythm Hot Shots, que, entusiasmada com o resultado, o convidou para ser o principal instrutor 

do Herräng Dance Camp, em 1989, no mesmo país. Esse evento anual já acontecia desde 1982, 

mas não tinha muita popularidade, porém, com a participação de Frankie Manning, que foi a 

todas as edições do evento até 2007, começou a chamar atenção de cada vez mais pessoas. 

Atualmente, de acordo com Pains (2015), “o Herräng é o maior evento de swing dances do 

mundo, recebendo anualmente cerca de três mil dançarinos de mais de 40 nacionalidades”, 

inclusive muitos brasileiros.

 De acordo com Madison (2014), o Lindy Hop virou um intercâmbio artístico 

transcultural, com um número cada vez maior de eventos por todo o mundo, como 

acampamentos, competições e workshops.  Strickland (2014) destaca que uma das principais 

diferenças entre a cena original do Lindy Hop e a do revival tem relação com a forma de 

difusão da dança. Enquanto, nos dias de hoje, o principal meio de propagação é através de 

aulas, nos anos 1930 e 1940, os passos e até movimentos complexos, como os aéreos, eram 

popularizados a partir da imitação, não existindo uma educação formal (STEARNS; STEARNS, 

1968 apud STRICKLAND, 2014). Há uma razão simples para explicar a importância das aulas 
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na cultura atual: as pessoas não sabem mais dançar com um parceiro (GIORDANO, 2007 

apud STRICKLAND, 2014).

 Segundo Renshaw (2002), o Lindy Hop oferece uma alternativa aos cansativos e 

tediosos passos que as pessoas dançam socialmente na cultura popular contemporânea, 

além de possibilitar um tipo diferente de interação social (RENSHAW, 2002). David Afonso7, 

dançarino e professor de Lindy Hop em Lisboa, também destaca o importante papel que essa 

dança desempenha.
Em uma sociedade onde estamos cada vez mais interligados virtualmente, 
sinto que existe falta de um contato próximo, um contato mesmo físico 
entre as pessoas, e a dança permite esse nível de ligação, que eu acho que é 
tão importante para o relacionamento humano.

De acordo com Strickland (2014) as muitas e cada vez mais avançadas tecnologias 

contribuíram para diminuir o interesse das pessoas por danças, de um modo geral, porém, 

por outro lado, atuam como ferramentas essenciais para a propagação do Lindy Hop. Se, nos 

anos 1980 e 1990, os videocassetes foram essenciais para que as pessoas pudessem ver, 

gravar e compartilhar filmes antigos que tinham performances de Lindy Hop, a internet foi 

responsável por ampliar e fortalecer ainda mais a cena. Como destaca Almonte (2014), sem 

a internet, o mundo do Lindy Hop seria muito menor e bem menos espalhado do que é hoje. 

Muitos grandes eventos de Lindy Hop surgiram junto com o Youtube, um alimentando o outro. 

Em 2014, cinco anos após a morte de Frankie, para comemorar o século que o dançarino 

completaria se estivesse vivo, foi feito um vídeo em que grupos dos mais diversos lugares, 

como Austrália, Coreia do Sul, Estônia, Argentina e EUA, aparecem dançando uma coreografia 

clássica do Lindy Hop.  Essa homenagem, chamada de Global Shim Sham for Frankie, mostra 

como existem diversas cenas locais de Lindy Hop, as quais fazem parte de uma comunidade 

mundial.

 Como descreve Unruh (2012), ao começar a dançar Lindy Hop, ela descobriu um 

caminho para fazer amizades em qualquer lugar que fosse no futuro. Para Cátia Fonseca8, 

dançarina e professora de Lindy Hop em Lisboa, a dança é o idioma comum dessa comunidade. 

Segundo ela, “é impossível nós pensarmos em ir a algum lugar sem vermos se existe Lindy 

Hop. Nós sabemos que vamos chegar lá e vamos sentir que temos algo em comum e vamos 

nos comunicar com aquelas pessoas mesmo que não falemos a mesma língua”. De acordo 

com o Strickland (2014), o Lindy Hop vive, nos dias atuais, em um ambiente que valoriza a 

comunidade e em que a música, mais do que trilha sonora, é uma forma de fortalecer e nutrir 

relações sociais.

 Perto de completar um século de idade, o Lindy Hop é um fenômeno mundial, «uma 

forma de arte, uma expressão de alegria e uma comunidade social» (MADISON, 2014, p. 75). 

7 Em depoimento presente no anúncio produzido pelo OBS Lab, em 2017, para o banco português Caixa Geral de Depósitos, 
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=zzP_Ozm5vlI.
8 Em depoimento presente no anúncio produzido pelo OBS Lab, em 2017, para o banco português Caixa Geral de Depósitos, 
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=zzP_Ozm5vlI.
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Como observa Madison (2014), com os avanços da tecnologia, o mundo parece ter se tornado 

um lugar menor, no qual o Lindy, ao mesmo tempo em que foi beneficiado pelas possibilidades 

de conexão trazidas pela internet e pelas redes sociais, também ajuda a fazer com que pessoas 

de diferentes lugares descubram mais sobre aqueles com quem dividem o planeta. Ignorando 

as barreiras linguísticas, culturais e políticas, o Lindy Hop é hoje um impulso para a conexão 

entre pessoas dos mais diversos lugares do mundo, promovendo, além da música e da dança, 

paz, compreensão e união (MADISON, 2014).
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Inventário de cicatrizes: diálogos por uma experiência decolonial

ALVIM, Mayara Helena1

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

RESUMO
Baseado em pesquisas em torno do corpo brasileiro e suas danças, “Inventário de Cicatrizes” trata 
da orientação de um processo de criação artística que busca desenvolver com seus participantes 
a construção de uma presença localizada, ou seja, o reconhecimento de si contextualizado a seu 
processo histórico e social a partir da investigação autobiográfica das marcas que gravam memórias no 
corpo. Este processo guarda referências ao método de pesquisa em dança BPI (Bailarino-Pesquisador-
Intérprete), criado por Graziela Rodrigues e aos estudos entre Corpo e Ancestralidade de Inaicyra 
Falcão dos Santos. Hoje, “Inventário de cicatrizes – corpo e memória” é atravessado pelos eixos: 
Nascimento - poética e política; Autobiografia e Experiência; e Compartilhamento Artístico, em relação 
aos quais, neste texto, desejo aprofundar reflexões na relação com estudos de Hanna Arendt, Jorge 
Larrosa, Giorgio Agamben e Renata de Lima Silva entre outros. Este trabalho apresenta a trajetória 
desta investigação, sua fundamentação e seu desenvolvimento atual em busca de sentidos decoloniais.

PALAVRAS-CHAVE
corpo/dança; memória; autobiografia; decolonialidade;

 Diante de experiências no Movimento Estudantil e em programas e projetos de 

extensão universitária (como o Programa Teia e o Observatório de Movimentos Sociais 

da Zona da Mata Mineira) durante meus estudos de graduação em Dança na Universidade 

Federal de Viçosa, me pus a questionar sobre a vitalidade de fazeres artísticos e poéticos em 

espaços de militância. A partir disso, posso dizer que sinto que estes fazeres são incorporados 

de diferentes maneiras em diferentes organizações, passando desde dinâmicas do Teatro do 

Oprimido até a Mística -  jargão utilizado em meio à militância para designar instrumentos de 

motivação, vontade, disposição e satisfação de ser parte da grande coletividade em luta.

 Estas investidas têm por motivação, a consideração da necessidade de que as 

experiências subjetivas ganhem espaço, ainda que timidamente, diante da urgência de demandas 

estratégicas, táticas, enfrentamentos e de solução de necessidades de sobrevivência em que 

estas organizações se instauram. À procura de conexões entre o campo das artes e estas 

diferentes possibilidades de organização é que pude experimentar que elaborações em torno 

do corpo brasileiro vindas da pesquisa em dança fossem compartilhadas com não-bailarinos. 

O vivenciar destes espaços, para mim, tornou mais nítida a dicotomização entre corpo 

e intelecto a que estamos ontologicamente submetidos, mesmo em espaços onde buscam-se 

1  Mestre em Educação PPGE-UFJF e Licenciada e Bacharel em Dança UFV, mayalvim@gmail.com

GT | CORPO E DANÇA
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transformações para a realidade, seja como militante no destaque de habilidades intelectuais 

e discursivas ou como artistas, onde as elaborações corporais em torno da cultura popular, 

chegavam a nós, bailarinos, sem atentar exatamente para a potencialidade que tinham no 

sentido de nos contextualizar histórica e socialmente. 

Assim, a partir da organização de oficinas, minicursos, místicas, encontros etc., 

venho desenvolvendo experimentações no sentido de estimular fazeres artísticos que 

entrecruzem momentos como pesquisa autobiográfica, a pesquisa/desenvolvimento gestual 

e o compartilhamento poético. O primeiro deles tem intuito de proporcionar um mergulho 

nas individualidades a partir da observação das marcas ancestrais que os corpos carregam e 

suas repercussões sociais, apontando questões raciais, estéticas etc.; o segundo atenta para 

o que Graziela Rodrigues (1997) organizou como Anatomia Simbólica ao longo de extensa 

pesquisa sobre o corpo brasileiro em suas danças populares: uma organização recorrente 

de posturas e qualidades de movimentos que reflete padrões e possibilidades que geração 

pós geração vão se diluindo fora das tradições; o terceiro momento busca que a experiência 

de investigação pessoal e ancestral não se centre em construções individualizantes, mas 

encontrem ressonâncias coletivas, de modo que o compartilhamento em forma de arte seja 

uma possibilidade de tecer encontros transformadores de maneira mais ampla e integral. 

 Estes momentos de diálogo, costumeiramente apontaram para memórias de infância, 

racismo, discriminação de classe ou apagamento de memórias ancestrais subalternalizadas. 

Trazê-las à tona, acredito, é um modo de tornar evidente e acessível que não só fazeres 

artísticos ou políticos, mas a vida mesma se constrói diante da seletividade colonial da 

memória, dos aparatos padronizadores capitalistas e de apropriações morais, estéticas e 

culturais silenciadoras. Diante disso, como veremos, a produção de Inventários de Cicatrizes 

tem organizado o levantamento, complexificação e compartilhamento de memórias a 

partir do corpo, entendendo que é nele (e igualmente na linguagem) onde se edificam os 

modos de dar significados às experiências, que “O corpo não vive suspenso nos universos 

de experimentações. Ele está impregnado de dispositivos de poder que podem garantir a 

sua sobrevivência ou não” (GREINER, 2012) e que, portanto, os modos como lidamos com 

ele e suas implicações artísticas ou sociais como um todo deflagram e são deflagradas por 

dispositivos biopolíticos. 

 No âmbito da pesquisa em dança (e, portanto, no corpo), duas investigadoras se 

destacam no trato com a memória, especialmente a de classes e etnias não dominantes: são 

elas Inaicyra Falcão dos Santos e Graziela Rodrigues, ambas professoras do Instituto de Artes 

da Unicamp que a partir de disciplinas, grupos de pesquisa, publicações e criações cênicas vem 

influenciando as práticas e estudos sobre dança no contexto sagrado e da cultura popular. 

 Inaicyra Falcão dos Santos procura as matérias-primas para a criação artística na 

relação do corpo dos intérpretes com sua ritualidade ancestral, ou seja, das memórias que ao 

longo de anos de história familiar, cultural e social são descarregadas em nossos corpos: “O 

corpo é um portal que, simultaneamente, inscreve e interpreta, significa e é significado, sendo 
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projetado como continente e conteúdo, local, ambiente e veículo da memória” (Martins, 2002, 

p. 89 apud SANTOS, 2009). 

 Ela encontra na própria pele negra a matriz ancestral iorubá de sua movimentação. 

Rompendo com a ideia de aproximação com a dança afro a partir do aprendizado/cópia de 

movimentos ritualísticos, propõe uma procura pela sacralidade essencial de cada ser humano 

com o intuito de criar um corpo coletivo que conecte a contemporaneidade e a tradição.

 Graziela Rodrigues, a partir de uma longa e profunda investigação das danças da 

tradição populares, principalmente as de matriz afro-diaspórica, constitui o método Bailarino-

Pesquisador-Intérprete. Este método reúne técnicas e interpretações acerca de suas 

observações e busca colocar bailarinos, normalmente inseridos em técnicas formais de dança, 

a desconstruir estilos predeterminados e dar lugar à criação de personagens que tenham 

como fundamento o diálogo entre a própria história e a (con)vivência junto às manifestações 

culturais. 

Orientadas sob essas influências, as disciplinas de Folclore e Danças Brasileiras do 

Curso de Dança da UFV carregaram alguns elementos importantes de cada uma destas 

investigações no período de minha participação como aluna e que seguem acompanhando a 

presente proposta.

Do método Bailarino-Pesquisador-Intérprete de Graziela Rodrigues, tomou-se algo 

da etapa Inventário no Corpo2, em que se estimula a investigação de memórias afetivas e o 

acionamento de um imaginário ancestral capazes de refletir-se em e a partir de estruturas 

corporais/cênicas. 

No eixo Inventário do Corpo, são desenvolvidas inúmeras atividades para 
a busca de dados sobre a história cultural e social. [...] A pesquisa realizada 
começa a revelar aos alunos dados da sua cultura velada, que são “crenças 
omitidas pelos familiares e mesmo origens mais humildes que se quer 
ignorar” (RODRIGUES, 2003, p. 84). São comuns descobertas de parentes 
que foram ou são integrantes de manifestações populares (congadeiros, 
umbandistas, foliões de Reis), bem como de parentes que pertenceram ou 
pertencem a segmentos sociais distintos (benzedeiros, roceiros, curandeiros). 
(MELCHERT, 2010, p.23)

 

Este despertar para memórias silenciadas e para as afetações cotidianas das marcas 

ancestrais me foram muito reveladoras durante a disciplina. Para compartilhar isto em 

experiências mais pontuais como oficinas ou encontros, o dispositivo de inventariar cicatrizes 

e marcas ancestrais  aparece como uma possibilidade de aproximação acessível a qualquer 

pessoa.  

Já da pesquisa de Inaicyra Falcão dos Santos, algo que me chamou atenção foi que 

a possibilidade de entender a incidência da memória cultural sobre o corpo de modo 

2  Para uma descrição detalhada das práticas e resultados deste eixo recomendo a tese A descoberta da cultura velada e dos 
gestos vitais: um aprofundamento no eixo Inventário no Corpo do Método BPI (Bailarino-Pesquisador) de Ana Carolina Lopes Melchert 
publicada em 2010.
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universal e não folclorizado ou exótico nos coloca frente a uma condição educativa em que 

as experiências ancestrais são atualizáveis, presentificáveis em nossos corpos. 

A partir dos estudos de Rudolf Laban na elaboração de ações básicas do esforço, em 

que todo movimento humano é sempre constituído dos mesmos elementos, seja na dança, 

no trabalho, nos rituais, etc. a pesquisadora compreende que os movimentos que via na 

dança dos orixás em rituais religiosos estavam associados a movimentos cotidianos que todo 

homem tem em qualquer cultura (SANTOS, 2016). Ela afirma, ainda, que estes movimentos 

vão se transformando na medida em que a sociedade vai se industrializando e, a partir desta 

noção, conclui que a dança está fundida ao meio cultural, ao que me apraz reconhecer que, 

portanto, a experiência corporal da cultura é compartilhável, acessível e mutável. E, embora 

toda sua investigação esteja voltada para a composição artística, me importa considerar a 

existência de conexões entre corpos contemporâneos e tradicionais capazes de produzir a 

emergência de memórias silenciadas nos mais diversos âmbitos da vida. 

Diante disso é que hoje buscamos nos aprofundar na aproximação do corpo 

com a memória a partir das marcas corporais de ancestralidade dirigindo-nos a estudos 

temáticos denominados Nascimento – políticas e poéticas, Autobiografia e experiência, e 

Compartilhamento artístico.   Estes estudos compõem um curso de cerca 25 horas 

oferecido na Escola Práxis de Arte e Cultura3, onde artistas de diferentes linguagens colaboram 

com esta investigação experimentando uma série de dinâmicas e estímulos à pesquisa sobre 

os quais buscarei refletir nos parágrafos seguintes. 

 Em “A condição Humana”, Hanna Arendt atenta para a impossibilidade de conhecer 

a natureza humana em sua relação com a pergunta “quem somos nós”. “Seria como pular 

sobre a própria sombra” (ARENDT, 2017, p.13), diz. Para ela nossa natureza não se nos pode 

desvelar por sermos seres condicionados, portanto, é nossa condição que busca entender. 

Ela considera que o trabalho, a obra e a ação, ou seja, o mantenimento da vida biológica, 

a produção durável, e a pluralidade humana como condição política estão enraizados na 

condição humana da natalidade, “na medida em que têm a tarefa de prover e preservar o 

mundo para o constante influxo de recém-chegados que nascem no mundo como estranhos, 

além de prevê-los e levá-los em conta” (ARENDT, 2017, p.11). 

 Nascemos para o outro, para o mundo, antes de nascermos para nós mesmos. Chegamos 

em um mundo construído e antes mesmo de dar-nos conta de nós através da linguagem e do 

pensamento, este mundo já se organizou em diferentes poéticas e políticas para nos receber. 

Um exemplo interessante disso que temos acessado no princípio da pesquisa atual foi a 

relação com nossos nomes e sobrenomes. O que eles têm a dizer sobre o mundo que nos 

recebeu? O que eles podem revelar das nossas construções subjetivas? Rafael: Curado por 

Deus, Mateus: presente de Deus, Helena: a que resplandece. Quantas expectativas carregamos 

desde o nascimento junto com nossos nomes? Que memórias nossos sobrenomes carregam 

ou ocultam?  Os pais indígenas Mbya Guarani batizam seus filhos com o nome que suas almas 

3  Entre agosto e dezembro de 2017, Juiz de Fora. 
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lhes revelam em sonho4. Um pai brasileiro faz uma festa de batizado para que o nome social 

do filho transgênero seja aceito e reconhecido pela família5.

Entender esta origem do primeiro eu de que nos damos conta, tem sido uma reveladora 

experiência para principiar a recuperação de nossas memórias ancestrais, numa aproximação 

com a infância nos permitindo perguntar o que fizemos da novidade de que fomos feitos e 

como fomos significando as experiências ao longo da vida, ou como e se as experiências de 

antepassados nos afeta. Partimos da ideia de que “experiência é o que nos passa, o que nos 

acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia 

se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece” (LARROSA, 

2002, p.21). 

Em Infância e História, Agamben chama atenção para a perda da capacidade do homem 

contemporâneo de fazer e transmitir experiência que já era anunciada em tempos modernos 

por Benjamin, segundo o qual a guerra mundial tivera o poder de emudecer o homem, de 

modo que aquele que volta do campo de batalha, não o faz carregado de experiência, mas de 

uma impossibilidade emudecida de compartilhá-la. 

Além disso, o próprio Larrosa acrescenta que o saber fruto da experiência é “o que se 

adquire no modo como alguém vai respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida 

e no modo como vamos dando sentido ao acontecer do que nos acontece”. Sendo assim, se 

queremos dar sentidos às experiências de inventariar, acionar, atualizar e, de um modo geral, 

nos relacionar com nossas próprias memórias e com as memórias de outros, cabe atentar 

para um conflito entre a experiência, a memória e a narração. 

O tempo revivido, a memória do corpo e a memória do tempo e do 
espaço precisam ser expelidos, inicialmente para adquirirem novos sentidos. 
Essas memórias são traiçoeiras, porque parecem vivas, mas são capazes de 
acomodação. Parecem despertas e no conforto adormecem e escapam. 
Deseja-se o movimento, mas ele também sabe ser traiçoeiro. (COLLA, 2013, 
p.20-21)

Mas, a pura possibilidade de narração dos acontecimentos, sustenta que eles configurem/

configuraram experiências? O que está em jogo é que há um ser da memória, que é aquele 

ligado à narrativa e há outro ser da experiência, ligado à presença. 

 Sendo assim, a questão da experiência para nós é também sobre os modos como 

as experiências criam/ganham corpo. Colla nos oferece, para isso, duas potentes imagens: o 

“camponês sedentário” e o “marinheiro comerciário”.

4  Algum tempo atrás, o guarani Luís Werá (cuja mulher se encontrava grávida) confidenciou-me que havia sonhado com a alma 
de seu futuro filho. A alma havia aparecido em um sonho e sussurrado que seu nome também seria Werá. Segundo Luís, isto 
é um bom sinal, por que este nome é um nome “forte”, indicando que o meninozinho (Luís já sabe que seu filho será do sexo 
masculino, pois isto também lhe foi soprado pela alma) chegará sem problemas até a fase adulta, sendo imune a doenças e 
feitiços que porventura lhe atinjam ou lhe joguem (BORGES, 2002, p.1).
5  Foi só aos 24 anos que Miguel contou que é um homem trans. O pai só estranhou o nome. ‘Perguntei ‘Porque Miguel?’. Ele 
falou: ‘Esse nome já me segue desde cedo’. Pensei comigo ‘Miguel é o nome de um anjo. Tem Miguel, Gabriel e Rafael’. Falei ‘Tá, 
bom. Um anjo na família, né?’. Ele pediu ainda para que todos os familiares respeitassem o novo nome e que registrassem o 
nome social em seus celulares. (http://www.nlucon.com/2017/08/pai-organiza-festa-para-apresentar-nome.html)
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O primeiro, sem sair do país, conhece suas histórias e tradições; o segundo, 
viajante por profissão, tem muito a contar sobre suas andanças ambos têm 
experiência, seja o vivido em profundidade, de raiz forte, seja a pluralidade, 
vivida em golpes dispersos. (COLLA, 2013, p.38)

Gostaria, aqui, de aprofundar-me um pouco nestas duas imagens. O camponês e o 

marinheiro. No primeiro vê-se a terra subir-lhe pelas pernas, manchar a pele. A experiência 

que traz no corpo é de uma intimidade formativa, constitutiva, indissociável com o espaço – 

previsível, cíclico, antigo, sólido. O chão que lavra lhe dá corpo no lavrar e no alimento que 

arranca da terra. A pressão atmosférica, entendida como tudo que lhe pressiona o ar contra 

o corpo, responsabiliza as árvores por moldar-lhe os olhos na luz que brota entre as frestas, o 

trabalho por moldar-lhe os ombros, mãos e pés a cada uso de ferramenta, o colchão de palha 

a moldar-lhe a espalda e a fumaça do fogão e do cigarro a ofegar sua respiração e agravear-

lhe a voz. Além disso, a reza do rosário lhe diz do que perdoar, os costumes, os ditados, 

tudo, tudo consegue fazer de sua experiência no mundo um saber adquirido. A experiência 

do camponês se traduz como as cicatrizes dos joelhos de minha mãe: uma fricção repetida 

contra a realidade. Com resultado semelhante e processo diverso, se dá o saber, a experiência 

e a narração para o marujo: a golpes dispersos.

O amor do marujo não lhe deforma o sorriso até se parecer com o da pessoa amada 

como vimos com os casais que ficam juntos muito tempo, ele se marca no corpo em tatuagem. 

O gesto de saudação que faz no porto de Cartagena talvez não lhe sirva no de Havana, o 

corpo que precisa estar preparado para um puxar suave ou para uma luta bravia contra um 

peixe grande que espadana, nunca se sabe. A experiência do marinheiro se dá na surpresa, na 

possibilidade do inédito, se traduz como a cicatriz das costas de meu pai que caiu do pé de 

manga: um evento, uma marca. 

A memória se aloja no corpo de diferentes formas, é em busca de perceber, conectar 

e complexificar estas possibilidades que o compartilhamento artístico ganha um lugar que 

extrapola a construção de uma obra cuja temática está relacionada às memórias pesquisadas, 

mas cuja força vivifica um instante, não pressupõe lugares delimitados entre artista, obra e 

espectador e é capaz de produzir presença no mundo.

Para tal, coloquemo-nos em torno da ideia de que há diversas formas de se 

compreender o vivenciar do tempo. Para explicar isso, seguem recortes de minha dissertação 

de mestrado6 que serviu de base para estas considerações sobre o tempo que se constroem 

geometricamente como circular e linear. Por fim exponho sobre um tempo espiral, cuja 

imagem melhor alimenta nossas intenções na relação com a memória ancestral. 

O tempo circular de que vamos falar está diretamente articulado às ideias de sagração 

e profanação. É um tempo fundado em uma estrutura narrativa, por vezes mítica, que rege a 

causalidade de todos os eventos atualizando o passado ciclicamente. 

6  Em “O valor político do inútil” (ALVIM, 2016) faço estudos sobre a relação entre arte, política e apropriação tomando o 
tema filosófico do tempo como condutor. 
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Este tempo, por ser uma infinidade de presentes sucessivos, parece passar muito 

depressa. Está repleto das tarefas corporais, do trabalho para fazer, da previsibilidade, do 

ajuste, dos fazeres cotidianos, Chronos. Ao mesmo tempo tem a ver com o tempo contínuo, 

que passa sem que se perceba, que não é um pedaço de tempo, mas um gigante infinito, uma 

criança que brinca sem porquê, Aiôn. Neste formato temporal 

A vida social não é histórica, mas ritual - não é feita de mudanças sucessivas, 
mas consiste na repetição rítmica do passado intemporal. O passado é um 
arquétipo, e o presente deve se ajustar a esse modelo imutável; além do que, 
esse passado está sempre presente, já que retorna no rito e na festa. Assim, 
tanto por ser um modelo continuamente imitado quanto porque o rito o 
atualiza periodicamente, o passado defende a sociedade da mudança. Duplo 
caráter desse passado: é um tempo imutável, impermeável às mudanças; não 
é o que passou uma vez, mas o que está passando sempre: é um presente 
(PAZ, 2013, p.22).

Neste sentido, no tempo circular tudo está dado, completo e uno. Não cabem aí desejos 

de progresso ou revolução como podemos pensar em uma temporalidade linear e progressiva 

onde princípio e fim são bem demarcados. 

Nesta imagem temporal só a diacronia existe, com sua sucessão de causa e efeito 

impecavelmente estruturada. O tempo linear pode ser pensado como o tempo judaico-cristão, 

um tempo em que nada é reversível e caminhamos inapelavelmente para o fim.  Sua versão 

moderna é o tempo progressivo, marcado pelo cientificismo produtivista, pelo positivismo, pela 

aposta num futuro cada vez melhor. O início dos tempos se busca nas teorias cosmológicas 

ou evolucionistas modernas. O fim dos tempos, no entanto, não há. Ele é substituído por uma 

infinita ascensão onde já não se espera o Messias e a sucessão diacrônica de eventos não 

conecta passado e futuro.

O que move o tempo progressivo é a promessa. É a crença de que sempre existe 

algo melhor que o presente e que todo trabalho útil ajuda a nos separar, como humanos 

promissores, da animalidade ancestral, nos tornando cada vez mais poderosos sobre nosso 

próprio destino.

Se hoje se estuda é para no futuro ter melhor emprego. Se trabalho com afinco é para 

no futuro comprar uma casa melhor, um carro melhor, um telefone melhor. A promessa que o 

presente faz, quase como chantagem, por vezes se cumpre, mas como vimos anteriormente, 

o tempo progressivo não termina num apocalipse. Sua linha não tem um ponto final, por que 

toda promessa cumprida é substituída por outra. Tudo o que se faz num tempo progressivo 

precisa ser útil no sentido de gerar uma dívida do presente com o futuro.

 Uma terceira imagem temporal que tem me interessado e ajudado a compreender 

a relação com a memória é a de um cone espiralado onde passado, presente, futuro ou 

possibilidades ganham outro significado. É a ideia de tempo como duração. 

Quem melhor teorizou essa noção de intensidade, de subjetividade de 
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passado e presente incidindo no tempo presente foi o filósofo francês 
Henri Bergson. Para Bergson, o tempo é duração, sem a relação estanque 
e sucessiva do tempo linear. Passado e presente coincidem, o passado afeta 
e incide no presente. Aliás, do futuro pode-se dizer o mesmo. É fato que o 
futuro ainda não existe. Entretanto, por hábito e crença, admite-se que muito 
provavelmente o dia vai amanhecer e o avião sairá no horário esperado. 
Hábito e crença. Nada mais do que isso. O futuro existe, tão somente, na 
medida em que incide (afeta) o presente. Passado e futuro, então, pode-se 
dizer, atualizam-se no presente. A lembrança e o plano futuro constroem-
se na percepção do presente. O importante nessa noção do tempo é a 
possibilidade do aparecimento do novo, da bifurcação: duração entendida 
como o fluxo do novo, do diferente, do inesperado. Do fora do tempo. 
(CRUZ e MOSTAFA, 2014, p.47)

 Partindo deste entendimento é que assim como Colla, Ferracini (2006) que a realidade 

atual do corpo é um fluxo constante de relação com a virtualidade do passado e do futuro. 

Se o corpo é memória (e não possui memória) o próprio corpo é um processo de criação e 

autocriação constante, mesmo em modo cotidiano de estar-no-mundo. 

Esta possibilidade de atualização e criação do novo é o que nos permite acreditar que 

o trabalho de pesquisa, reconhecimento e interação com memórias subterrâneas e por vezes 

apagadas tem potencial decolonial. Isso significa que padrões éticos, estéticos, filosóficos, 

epistemológicos etc. que por muito tempo e de diferentes maneiras vêm sendo silenciados 

sistematicamente, podem incidir sobre a realidade desde que possam ser acessados e 

ressignificados. 

Partindo do diagnóstico de que tanto a retórica da modernidade e progresso 
como a lógica da colonialidade e controle estão sustentadas por um aparato 
cognitivo que é patriarcal (normatizando as relações de gênero) e racista 
(baseado em classificações sociais racializadas) (MIGNOLO, 2008; QUIJANO, 
2014), as opções decoloniais e o pensamento decolonial buscam, assim, 
uma genealogia de pensamento que não seja fundamentada exclusivamente 
no pensamento eurodescendente, mas que possa recorrer a categorias 
e discursos explicativos que emergiram nas línguas e histórias dos povos 
ameríndios e africanos subjugados. (AMARAL, 2017)
  

As emergências de que fala Amaral se localizam em respostas que escapam à colonialidade 

atualizando saberes, seres e poderes subalternizados e que funcionam como lugares de acesso 

àquilo que os dispositivos modernos não selecionaram memorar. 

A partir deste entendimento é que acredito que a composição artística que se deriva 

de nossa pesquisa se aproxime das formulações de Renata de Lima e Silva sobre o corpo e 

as performances de danças brasileiras, não pela imersão em manifestações e rituais da cultura 

popular, mas pelo conceito de Encruzilhada.

 Com experiências mais diretas sobre o método BPI e Corpo e Ancestralidade, a 

pesquisadora procura compreender a dialética da criação de cultura através do corpo e a 

construção do mesmo pela cultura. Concebendo o estudo “Corpo limiar e encruzilhadas” ela 
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espreita poéticas corporais se relacionando entre o ritual e o cotidiano de modo a visualizar a 

tradição/ancestralidade atuante na cultura de forma viva e encontra no conceito de Encruzilhada 

uma metáfora da noção de tempo-espaço.

Esta metáfora aponta que para além do encontro de ruas onde se faz a oferenda para 

Exu, a encruzilhada proporciona o encontro com um ponto nodal no sistema filosófico-

religioso iorubá que é o lugar de interseções (LIMA SILVA, 2014). 

É na busca, portanto, de lugares, possibilidades e dos mais diversos pontos de contato 

com a virtualidade memorial que esta que investigação tende a ampliar este conceito para 

encontrar em sons, cheiros, narrações, sabores, as possibilidades de atualização de saberes, 

seres e poderes silenciados, mas que se reconfiguram diariamente nas Encruzilhadas em que 

o corpo pode tocar e ser tocado. 
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Performances nos anos 50-60: relações entre os mundos da arte e os 

mavericks
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RESUMO
O texto pretende fazer uma relação entre a teoria da arte como uma construção social, de Howard 
Becker, e os grupos que se desviaram da dança moderna durante os anos 50 e 60. A partir da categoria 
de mavericks, que para Becker são os artistas que rompem com as convenções do mundo convencional 
da arte, analiso os dois grupos americanos, a Dancers’ Workshop Company e o Judson Dance Group, pela 
influência que tiveram no desenvolvimento das performances do período. Eles colocaram o corpo 
como uma matéria central para a arte, sem, no entanto, retroalimentar as convenções tradicionais 
que veem o artista como um gênio, independente do contexto social que o rodeia.  Os dançarinos e 
artistas que compuseram esse grupo construíram circuitos alternativos, levaram a discussão para um 
fazer artístico coletivo e igualitário, além de proporem concretamente o intercruzamento entre as 
disciplinas artísticas. 

PALAVRAS-CHAVE
performance; dança;  mavericks; Dancers’ Workshop Company; Judson Dance Group

Introdução 

Com a intenção de analisar o lugar da performance no cenário artístico, parto da 

compreensão da arte como construção social. Esta concepção desvia da idealização do artista 

como gênio e também do entendimento da obra de arte como algo singular. Nessa mesma 

linha de questionamento, discutindo arte e gênero para tentar compreender a exclusão das 

mulheres do rol dos grandes artistas, Linda Nochlin identificou que a ideia do gênio traz 

consigo uma comparação inevitável a um criador divino ou a um herói mítico, bem como 

considera que alguns homens nascem com dons especiais. Desse modo, se tomarmos como 

pressuposto a genialidade para compreendermos a arte, o contexto social e as demais questões 

entendidas como externas tornam-se apenas panos de fundo, secundárias à trajetória singular 

do artista. Contudo, a partir do questionamento dessas preconcepções, esses lugares de 

privilégio são desnaturalizados e o olhar se volta, ao contrário, para a natureza das estruturas 

institucionais e sociais. (NOCHLIN, 2016).

Utilizo a abordagem sociológica de Howard Becker, principalmente o capítulo 

Profissionais integrados, mavericks, artistas populares e naïfs, da obra Mundos da Arte, onde ele 

1  Mestranda em Artes, Culturas e Linguagens, pela linha de pesquisa Arte, Moda: História e Cultura, no Instituto de Artes e 
Design da UFJF. E-mail: leticiafbmachado@hotmail.com
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explicita não apenas o mundo oficial da arte, mas também suas articulações com os mundos 

paralelos ou marginais a ele. O mundo da arte convencional age como legitimador das obras 

de arte, por isso, tem o poder de rejeitar criações que fogem aos seus parâmetros. Essas 

criações se dão nesses mundos alheios que constantemente se relacionam com o oficial, seja 

para fins de rejeição ou incorporação.

 Apresento como estudos de caso alguns exemplos trazidos por Thomas Crow, no 

capítulo Vision and Performance, de sua obra The Rise of the Sixties: American and European 

Art in the Era of Dissent. Escolhi os grupos dos anos 60, a Dancers’ Workshop Company e o 

Judson Dance Group, pela influência relevante que os dissidentes da dança moderna tiveram 

no desenvolvimento das inúmeras performances da época. A partir deles, analiso suas 

peculiaridades e abro espaço para uma reflexão mais geral acerca da performance como 

uma linguagem artística radical e inovadora, além de suas possíveis integrações no mundo 

da arte convencional, ainda que tal incorporação não seja hegemônica. Pelo contrário, ela 

ainda se mostra bastante conflituosa, quando identificamos que as relações de rompimento e 

incorporação são bastante paradoxais.

Mundos da arte e os mundos paralelos

 Se a arte não surge milagrosamente da figura isolada do artista, enquanto ser que possui 

um dom natural, raro e único, ela é concebida por uma estrutura social específica. De acordo 

com Howard Becker, os mundos da arte, como quaisquer mundos sociais, são estruturas 

organizadas, que envolvem necessariamente uma coletividade para seu funcionamento. 

O artista é o autor da ação ou objeto considerado como arte, mas ele depende de toda 

uma rede de atividades coordenadas, responsável por administrar as relações e produzir 

os recursos necessários. (BECKER, 1976). Um mundo da arte é então composto por um 

grupo de fornecedores, executores, técnicos, críticos, por todo tipo de pessoas que apoiam 

de alguma forma e, inclusive, pelo público. Todos eles não apenas constituem a divisão do 

trabalho que permite a realização e projeção da obra, como também alimentam mutuamente 

as convenções que regulam esse mundo. 

 Ainda que possam coexistir mundos da arte, a relação entre eles é bastante complexa, 

podendo ser cooperativa, simbiótica ou mesmo conflituosa, e as pessoas podem compor mais 

de um ao mesmo tempo. Contudo, a escolha entre um deles enquanto o mundo oficial da 

arte se baseia menos em critérios científicos do que em um julgamento estético ou filosófico. 

Essa decisão sobre a autenticidade implica a exclusão ou a diminuição da importância de 

outros mundos ou pessoas que desenvolvem um trabalho similar ao consagrado como “arte”. 

(BECKER, 1976, p. 704-705). 

 Portanto, o que está em jogo não é a natureza do artista ou da obra em si, mas o 

tipo de relações que estabelecem com o mundo da arte consagrado, dado que será este que 

os acolherá ou não. Entendo que essas relações são, a depender do contexto, de legitimação, 
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negação ou incorporação, que é uma legitimação tardia. A partir dessa perspectiva, Becker 

irá desenvolver no capítulo 8 de sua obra Mundos da Arte, intitulado Profissionais integrados, 

mavericks, artistas populares e naïfs, uma análise tanto dos que são contemplados no interior do 

mundo organizado, quanto dos tipos de artistas não legitimados, mas que com ele estabelecem 

relações diretas, paralelas ou alheias e cujos produtos culturais se assemelham muito com as 

obras de arte. 

 Os artistas que agem em conformidade com as convenções do mundo da arte 

organizado são chamados de profissionais integrados. Eles tiveram acesso a uma instrução 

adequada para dominar as técnicas e os conhecimentos intelectuais essenciais para a 

articulação com o meio, bem como sabem quais as condutas sociais convenientes para que 

sua produção e projeção sejam facilitados. Por isso, não encontram maiores problemas com 

o fornecimento dos recursos materiais e inserção no meio institucional. (BECKER, 2010, p. 

198). Produzem obras canônicas, que dificilmente desagradam tanto a estrutura quanto o 

público, porque respeitam “as convenções inscritas nos materiais, nas formas, nos conteúdos, 

nos modos de representação, nas dimensões, nos volumes, na duração e nas modalidades de 

representação (BECKER, 2010, p. 198). 

 Paralelamente, existem sujeitos que agem fora desse meio, produzindo obras que 

podem ser vistas como similares. Os artistas naïfs são completamente alheios à estrutura 

oficial e não possuem qualquer formação profissional. Produzem obras de aspecto ingênuo 

ou infantil, que geralmente não se enquadram em nenhuma categoria ou gênero clássico2. 

Além disso, eles não possuem uma preocupação em construir um discurso dentro de uma 

linguagem tradicional para explicarem sua produção, remetendo-se, em grande parte dos casos, 

a motivações meramente pessoais. As obras são bastante peculiares, tanto em comparação 

às obras de arte, como entre elas mesmas. Posso citar como exemplo a obra Bottle Vilage, 

de Grandma Prisbey, localizada na Califórnia, um terreno coberto de construções feitas em 

garrafas, composta por bonecas, lápis de cor e outros objetos descartados ou de reciclagem. 

Não há a preocupação por parte desses artistas em explicar alguma poética ou narrativa de 

suas produções, tal como fazem os artistas que dominam essa linguagem para exporem seus 

motivos (BECKER, 2010, p.219-222).

 Outro tipo citado por Becker se enquadra na arte popular. Dentro deste meio, o 

que é feito dificilmente tem intencionalidade artística. São pessoas comuns trabalhando em 

vista de alguma finalidade, a partir de práticas correntes da comunidade, cujo aprendizado 

é disponível para todos ou para um segmento relevante das pessoas. Os critérios estéticos 

lhe são próprios, não obedecem à lógica convencional do mundo da arte. Becker traz como 

exemplo as costureiras de colchas em diversas regiões da América do Norte, que desenvolvem 

padrões próprios e as fazem para presentearem ou manterem os familiares e necessitados 

aquecidos, ou para simplesmente preencherem o tempo durante fases difíceis e na velhice. 

2 Pode-se pensar em contestar essa afirmação com a constatação da existência de muitos pintores de cavalete naïf, como a já 
consagrada Grandma Moses. São obras que podem ser facilmente compreendidas pelo público em geral, mas não resumem a 
variedade de artistas com obras inclassificáveis.
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Por isso, não é arte sob propósito. Outro exemplo são os cantos coletivos desenvolvidos 

pelos prisioneiros negros em campos de trabalho forçado. A cadência dos cantos facilita o 

trabalho e todos eles os dominam, tanto por serem uma prática coletiva, quanto por não 

exigirem nenhum critério rigoroso (BECKER, 2010, p. 211-218).

 A última categoria de artistas é a dos mavericks. Nesse caso, a marginalização se dá por 

meio de uma intenção de rompimento. São os profissionais treinados no mundo tradicional da 

arte que, em determinado momento, devido aos seus constrangimentos intoleráveis, decidem 

abandoná-lo (BECKER, 2010, p. 201). As inovações que propõem saem completamente do 

quadro de admissibilidade das convenções, por isso são alvo de hostilidade e deixam de receber 

o apoio necessário, precisando criar mecanismos paralelos de cooperação. Ao contrário do 

que possa parecer, caso fizermos uma leitura superficial, os profissionais integrados também 

inovam e apresentam modificações, mas isso se dá em um plano aceitável e até mesmo 

necessário para a dinamicidade do mundo da arte. Apesar da rejeição entre mavericks e o 

meio convencional ser mútua, eles permanecem, de algum modo, em estreita relação. Assim 

como os profissionais integrados, eles continuam a dominar suas técnicas, procedimentos, 

carregam uma bagagem intelectual, assim como vocabulário crítico e estético que os colocam 

em permanente diálogo. Pode-se dizer que um exemplo desse tipo seja John Cage. Em suas 

composições, pediu para que os intérpretes modificassem a estrutura dos instrumentos, 

colocando objetos entres os martelos e as cordas do piano, por exemplo, ou propôs que 

eles interviessem na composição e execução de sua obra, de modo que as interpretações 

nunca se repetissem. Mas ainda assim, manteve-se fiel a muitas das convenções do mundo 

da música, como o tempo de duração dos concertos, a execução em lugares adequados e 

a venda de bilhetes para o público (BECKER, 2010, p. 209). A rejeição, entretanto, entre o 

maverick e o mundo convencional, nunca é total. É muito comum que esse tensionamento 

de paradigma seja direcionado para que o mundo convencional altere algumas de suas 

concepções, abra-se para novos paradigmas e alargue seu campo artístico. A crítica, portanto, 

é intencionalmente direcionada. Em alguns casos, já em um momento posterior, os mavericks e 

suas obras costumam ser incorporados na instituição de arte e em sua história. Quando passa 

o momento inicial de conflito, quando suas obras ainda encontravam dificuldades em serem 

assimiladas, o mundo convencional se adapta às suas novas linguagens e essas pessoas deixam 

então de ser mavericks para se tornarem artistas convencionais. Como há a possibilidade 

de ocorrer essa integração posterior, Becker levanta a questão dos casos intermediários, 

nos quais é difícil estabelecer a distinção entre os profissionais integrados que inovam e os 

mavericks (BECKER, 1976, p. 710-711). 

Os mavericks em Thomas Crow: dança e performance nos anos 60

 Como estudos de caso, tomo alguns exemplos trazidos por Thomas Crow. Acredito 

que eles são interessantes não só para pensar como alguns mavericks se relacionam com o 
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mundo tradicional, mas também por colocarem de algum modo em questão a figura do artista 

gênio bem como por evidenciarem a arte enquanto um fazer coletivo.

 No capítulo quatro Vision and Performance, de sua obra The Rise of the Sixties: American 

and European Art in the Era of Dissent, Thomas Crow tece um panorama onde colhe algumas 

amostras da arte plástica modernista abstrata até as performances e danças  nas décadas de 50 

e 60. A oportunidade do salto e da mistura entre as linguagens plásticas e performáticas se dá 

na análise de Yves Klein. O exemplo mais evidente está em suas Antropométries, performances 

onde utilizou como pincéis corpos nus de modelos mulheres, embebidos em seu monocromo 

azul, o International Klein Blue, em superfícies de telas. O artista alegou que não precisaria mais 

sujar-se de tinta. Também é curioso que na execução da Antropométrie em Paris, em 1960, Yves 

Klein tenha se utilizado de um acompanhamento de um grupo musical tocando sua Monotone 

Symphony, numa linha cageana. 

 Esta proposta de Klein também pode ser entendida como uma demonstração da 

objetificação do corpo feminino. De acordo com Crow, Klein aparecia durante as performances 

em trajes formais, lembrando um mestre de cerimônias de um sexclub e colocando em 

evidência sua crença em um criador masculino, que apenas lançava à distância matéria e 

energia (CROW, 1996, p. 122). Além disso, seu caso também pode ser difícil se tomarmos 

como medida de análise as categorias de Becker, tendo em vista a provável ambiguidade entre 

profissional integrado que inova e maverick, até mesmo pela relação direta de Klein com o 

eminente marchand Leo Castelli. Considerando essas questões e somando-se o fato de que 

neste momento a participação das mulheres na desconstrução das convenções tradicionais da 

arte ter se mostrado mais ativa, sobretudo no que diz respeito à centralização do corpo como 

uma matéria fundamental para a arte (CROW, 1996, p. 123), preferi tomar como estudos de 

caso os seguintes grupos de dança e performance: a Dancers’ Workshop Company e o Judson 

Dance Group. 

 A história da performance do século XX, de acordo com RoseLee Goldberg, “is 

the history of a permissive, open-ended medium with endless variables, executed by artists 

impatient with the limitations of more established art forms, and determined to take their 

art directed to the public. For this reason its base has always been anarchic” (GOLDBERG, 

1988, p. 7). A partir dessa consideração, já poderíamos pensar a performance como uma 

linguagem que seguiu a tendência de inovar, modificar ou romper com os padrões até então 

estabelecidos. 

Ainda conforme Goldberg, os dançarinos de Nova York do início dos anos 

1960 exerceram uma influência fundamental nos artistas de diversas disciplinas, para o 

desenvolvimento e criação de grande parte da performance desse período (GOLDBERG, 

1988, p. 138). Um dos traços essenciais para a caracterização desses dançarinos como 

mavericks é o fato de que boa parte deles fizeram carreira no meio da dança tradicional, mas 

tomaram caminhos experimentais e desviantes, até mesmo pelo contato que tiveram com 

John Cage, com os Happenings e com o grupo Fluxus. A inovação das possibilidades da dança, 
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principalmente no que diz respeito às explorações do corpo e do espaço, impulsionou a 

performance para além de suas ambientações anteriores, de teor ainda teatral, mais orientado 

para a visualidade (GOLDBERG, 1988, p. 138).

 A Dancers’ Workshop Company foi formada em 1955, quando Ann Halprin mudou-se 

de seu estúdio alugado em São Francisco para um deque construído em sua casa pelo seu 

marido, no Condado de Marin, na área da baía de São Francisco. Entre os que figuravam no 

grupo, podemos citar Simone Forti, Yvonne Rainer, Trisha Brown e Steve Paxton. Além desses 

dançarinos, o grupo atraiu artistas de outras áreas, como arquitetos, pintores, escultores e 

músicos, entre esses últimos La Monte Young e Terry Riley. Tinham como intenção criar um 

campo fértil para aproximar a arte da vida cotidiana. Todos esses dançarinos debandaram do 

mundo da dança tradicional para uma experimentação interdisciplinar. Ann Halprin estudou 

dança moderna com Martha Graham e Hanya Holm, mas deixou-se tocar pela ideia da dança 

como um modo de vida presente nos trabalhos anteriores de Isadora Duncan, Mary Wigman, 

Loie Fuller e Rudolf Von Laban. (GOLDBERG, 1988, p. 139).  Desse modo, a criação dessa 

rede de colaboração paralela ao mundo convencional da dança possibilitou a concretização 

de todas as suas experimentações.

 O interesse de Ann Halprin em explorar os movimentos anatômicos básicos, sobretudo 

em execução de tarefas, a colocou em choque com concepções da dança moderna baseadas 

na personalidade e eivadas de emoções (ROSS, 2009, p. 63). Este grupo de dançarinos e 

artistas não apenas rompeu com constrições convencionais da narrativa, do ritmo musical e de 

ideias expressivas predeterminadas, como mudou, pelo menos potencialmente, o acesso e as 

capacidades demandadas para o desenvolvimento de novas técnicas. Desse modo, a princípio, 

não se trata de profissionais que ainda que dissidentes, tendessem por permanecerem fechados 

em seus núcleos especializados. As coreografias buscavam um repertório de movimentos 

baseados em ações cotidianas, como trocar de roupa, andar, derramar e carregar, por meio 

de improvisação e outros meios, abrindo então espaço para a participação de pessoas não 

treinadas previamente no mundo convencional (CROW, 1996, p. 123-124). A improvisação 

permitia uma descoberta sobre as possibilidades do corpo a partir dele mesmo e não por meio 

de um adestramento a técnicas externas. Halprin estava atenta na construção, a partir dos 

corpos dos próprios dançarinos, de técnicas peculiares a eles mesmos (RAINER, HALPRIN, 

1965, p. 143). 

 Ann Halprin associa a realização de tarefas triviais à despersonalização da intepretação 

do performer: “In doing these tasks we were not playing roles or creating moods; we simply 

did something. By the choice of the objects and tasks we could determine the over-all quality” 

(RAINER, HALPRIN, 1965, p. 148). A performance Five-Legged Stool serve de exemplo para 

mostrar tanto a execução de tarefas, quanto a exploração espacial, que transbordou do 

espaço reservado ao teatro para os corredores, para o porão, para a área externa e todos 

os outros lugares possíveis, o que quebrou com a tradicional separação entre público e área 

central da performance. Ela causou um desconforto tão grande, que a plateia chegou a lançar 
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coisas nos dançarinos (RAINER, HALPRIN, 1965, p. 149).

 A partir dessas oficinas do Dancers’ Workshop Company, realizadas nos verões dos 

anos 1960 e 1961 e das performances que foram resultados dessas experiências, abriu-se um 

campo de influências para o desenvolvimento do minimalismo em diversas áreas das artes 

em geral, como observa Janice Ross, no artigo Atomizing Cause and Effect: Ann Halprin’s 1960s 

Summer Dance Workshops.(?)

 O Judson Dance Group foi concebido depois que os membros mais jovens da Dancers’ 

Workshop Company se mudaram para Nova York, mantendo o princípio experimental, de 

improvisação e de distanciamento da técnica tradicional. Além disso, mantiveram a preocupação 

com questões de igualitarismo tanto no âmbito da arte, como no da política. Crow diz que 

as ideias de Yvonne Rainer solaparam o espetáculo baseado no self, pela proposição da 

multiplicação do número dos dançarinos, aos quais eram distribuídos tarefas em igualdade, 

sem distinção de hierarquia (CROW, 1996, p. 125-126).

 A Judson Church, localizada em Manhattan, Nova York, abrigou o coletivo que também 

deu continuidade ao projeto de interdisciplinaridade artística. Seus espaços subutilizados, como 

os porões e o ginásio, tonaram-se o cenário de performances mensais (CROW, 1996, p. 126). 

No ano de 1962, nos fins da primavera, ocorreu o primeiro concerto público, contando com 

a presença de cerca de 300 pessoas. Com o local permanente tanto para a o desenvolvimento 

quanto para a realização dos trabalhos, programas de dança se desencadearam, como os 

trabalhos de Trisha Brown, Lucinda Chils, Carolee Schneemman, entre outros (GOLDBERG, 

1988, p. 140-141). 

 A obra Terrain, de Yvonne Rainer, apresentou sessões onde os dançarinos criavam 

figurações aleatórias a partir de números ou letras, ou recitavam um ensaio de Spencer Holst 

enquanto dançavam, por exemplo. De acordo com Goldberg, essa obra é uma amostra dos 

princípios defendidos por Rainer: 

“NO to spectacle no to virtuosity no to transformations and magic and 
make-believe no to the glamour and transcendency of the star image no to 
the heroic no to the antiheroic no to trash imagery no to involvement of 
performer or spectator no to style no to camp no to seduction of spectator 
by the wiles of the performer no to eccentricity no to moving or being 
moved” (RAINER apud GOLDBERG, 1988, p. 141).

Conclusão: a integração dos mavericks da performance

 O caráter de radicalidade das performances que surgiram no século XX, se olhadas 

a partir da ótica de Becker sobre as relações que a marginalidade artística estabelece com o 

mundo organizado da arte, as coloca logo em evidência como possíveis obras produzidas por 

mavericks, que agregaram em torno de si redes paralelas de cooperação. A leitura de RoseLee 

Goldberg sobre as performances desse período as considera como catalisadoras da história 

da arte do século XX, na medida em que elas foram uma alternativa para superar os impasses 
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colocados pelas convenções, criando novas possibilidades artísticas (GOLDBERG, 1988, p. 7). 

Tal radicalidade ainda que não se enquadre necessariamente na categoria mavericks, não deixa 

de apontar para o grupo de profissionais integrados que se preocupam com o engessamento 

do meio tradicional e buscam inovar suas experiências e direções. As performances se deram 

tanto nas galerias de arte, como no caso de Yves Klein, quanto em espaços alternativos, como 

ruas, cafés, porões, bares e teatros. 

 Os casos levantados nesse estudo, ou seja, os trabalhos da Dancers’ Workshop Company 

e do Judson Dance Group, em grande parte protagonizados por mulheres, com preocupações 

feministas, de igualdade e de integração da arte com a vida, apontam para o questionamento da 

própria estrutura social do mundo da arte. Fazem isso ao apontarem para a democratização 

do fazer artístico, seja ao questionarem o acesso restrito por parte de especialistas, ou ao 

oporem a esse mesmo fazer instituído e hierarquizado, que tem o costume de elevar o artista 

de uma forma romantizada ou glamourizada. Abrem espaço para a participação coletiva, 

misturando os participantes em uma execução igualitária.

 Ainda de acordo com Goldberg, as performances foram mais bem aceitas enquanto 

meios autônomos de expressão artística no meio convencional durante a década de 1970, 

período em que também foi feita a primeira publicação sobre a história da performance. 

Foi nessa época que também começaram a florescer em importantes centros artísticos 

internacionais espaços especialmente dedicados à performance, assim como museus apoiaram 

festivais e surgiram cursos e revistas especializados (1988, p. 7).

 Mesmo em vista desse processo de integração no mundo convencional da arte, que 

parece ter começado há quase cinco décadas, é difícil dizer que na contemporaneidade a 

performance, enquanto meio de expressão artístico, tenha sido incorporado homogeneamente. 

Ainda que Marina Abramovic tenha se tornado uma artista consagrada e tenha apresentado um 

trabalho com grande projeção no MoMa, em 2010, o The Artist is Present, ainda existem muitos 

outros trabalhos ocorrendo em diversos espaços alternativos e com pouca reverberação. 

Além disso, podemos pegar casos recentes, como o ocorrido em setembro de 2017 no MAM 

de São Paulo, com La Bête, uma releitura da série Bichos de Lygia Clark. A performance gerou 

choque na população pela interação de uma criança com um corpo nu. Seja nas ruas e na 

marginalidade, sejam nos meios oficiais, as performances podem se adequar as convenções 

esperadas ou fazerem jus ao seu caráter originário de radicalidade, rompendo ora com as 

intuições engessadas, ora com superficialidade moralista, ao levantar discussões importantes, 

apontando para novos caminhos sociais.  
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RESUMO
O objetivo do presente estudo é investigar o aspecto filosófico da arte contemporânea e a influência 
do artista Marcel Duchamp nesse aspecto. O artista testava os limites da arte, assim como sua 
definição, ao criar o readymade. A arte, não mais restrita às técnicas tradicionais, começou a traçar 
um caminho diferente do que imaginado por Greenberg. As questões sobre o que se pode chamar de 
arte, elaboradas pelos próprios artistas, mostra um autoquestionamento diferente do que é visto no 
modernismo. Esse é um autoquestionamento, consequentemente uma autocrítica, que leva à ideia de 
que as novas obras têm um forte aspecto filosófico, que tem uma continuidade na arte contemporânea. 
Duchamp é um artista de extrema relevância para a compreensão da razão de a arte contemporânea 
ter tomado o rumo que tomou, ampliando os horizontes artísticos e explorando cada vez mais outras 
maneiras de se produzir arte.

PALAVRAS-CHAVE
Marcel Duchamp; Filosofia; Arte Contemporânea.

 Duchamp foi um artista muito relevante que iniciou algumas discussões e 

questionamentos significativos para a arte contemporânea. Ele influenciou fortemente 

muitos artistas a partir dos anos 1950 que queriam enfrentar o expressionismo abstrato 

americano, tais como Jasper Johns, Andy Warhol e Richard Hamilton. Dentre os movimentos 

que Duchamp influenciou estão: Neo-dada, Fluxus, Pop art, arte conceitual, entre outros 

(PARKINSON, 2008). Essa influência foi caracterizada pelo conceitual:

Relocating art from the sphere of the emotions and senses, where it had 
been situated by Abstract Expressionist artists, to that of the intellect, 
where the work of art contained ideas, artists who followed his lead were 
able to discover new objectives, materials, subjects and themes for art2 
(PARKINSON, 2008, p. 6).

 Clement Greenberg não aceitava a produção artística de Duchamp pelo fato de ele 

não se encaixar nos padrões estabelecidos pelo crítico para que ela tivesse a relevância para 

ser considerada arte moderna. Houve um periodo em que a produção artísitca de Duchamp, 

1  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens da Universidade Federal de Juiz de Fora (PPGA-
CL/UFJF). E-mail: cecilia.samel@gmail.com
2 “Deslocando a arte da esfera das emoções e sentidos, onde tinha sido situada pelos expressionistas abstratos, para a do 
intelecto, onde na obra de arte continha ideias, artistas que o seguiram foram capazes de descobrir novos objetivos, materiais, 
temas para arte” (Tradução livre da autora)
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em especial suas pinturas, se aproximavam de diversos movimentos como o impressionismo, 

fauvismo, cubismo e futurismo. Ao experimentar com o cubismo, Duchamp estava consciente 

de sua revolução conceitual, isto é, que a pintura podia trazer uma ideia do objeto retratado 

e não somente o retrato perceptivo da realidade, oriundo da tradição renascentista3. Com 

pinturas que flertavam com estilo futurista, percebe-se que, enquanto os futuristas prezavam 

a velocidade, Duchamp fazia uma decomposição do movimento, apresentando “uma reflexão 

sobre a imagem” (PAZ, 2014, p. 8). Um exemplo disso é o Nu descendo a escada nº 2, no qual 

é possível perceber a decomposição, quase como se fosse uma sobreposição de imagens da 

figura descendo a escada. Após esse período “tradicional”, Duchamp se sentiu entediado com 

a pintura e começou a se perguntar se era possível fazer algo que não fosse uma obra de arte, 

havendo uma predominância do conceitual4.

Marcel Duchamp (1887–1968)
Nu descendo a escada (nº 2), 1912

Óleo sobre tela, 147 x 89,2 cm
Philadelphia Musem of Art, Philadelphia

 Ele revela uma dimensão invisível da arte, que é onde se inicia e termina toda arte: 

“A lucidez do instinto opôs o instinto da lucidez: o invisível não é obscuro nem misterioso, 

é transparente…” (PAZ, 2014, p. 9). Outro aspecto que permite demonstrar essa visada 

conceitual é o fato de o título fazer parte da obra de uma tal maneira que ela se torna um 

elemento psicológico no todo da obra. Paz complementa: 

É o começo de sua rebelião contra a pintura visual e tátil, contra a arte 
‘retiniana’. Mais tarde afirmará que o título é um elemento essencial da 
pintura, como a cor e o desenho. […] Duchamp desde o princípio foi um 

3  PARKINSON, 2008.
4 “After giving up his career as a painter, Duchamp began to muse on the nature of art, asking himself in a note in 1913, ‘Can 
one make works which are not works of “art”?’ Subsequently, the practical side of his life as an artist (studio work) receded 
as its conceptual side (thinking) increased enormously […]” (PARKINSON, 2008, p. 28).
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pintor de ideias e que nunca cedeu à falácia de conceber a pintura como uma 
arte puramente manual e visual (PAZ, 2014, p. 10).

 O interesse pela linguagem é uma característica essencial para a importância do papel 

do título e consequentemente do conceito, da ideia. A linguagem tem um poder enorme 

sobre os significados e através dela pode-se produzi-los ou destruí-los (PAZ, 2014, p. 11). Paz 

aponta que cada quadro é, de certa forma, um auto-retrato simbólico de Duchamp, fazendo 

do objeto uma metáfora ou uma ideia. Ao criar os quadros, Duchamp faz uma reflexão sobre 

si mesmo, ou seja, sobre o objeto e símbolo no quadro e realiza não a filosofia da pintura, 

mas uma pintura como filosofia devido a essa auto-reflexão. Ele faz uma filosofia de signos 

plásticos sem que ela seja destruída pelo humor presente constantemente em seu trabalho.

 A partir dessa visada conceitual e do questionamento do que pode ser arte, Duchamp 

chegou aos readymades, objetos comuns do cotidiano que são deslocados de seu contexto 

inicial e colocados como obra de arte, como por exemplo A Fonte, obra que consiste em 

um mictório de cabeça para baixo. Eles, centrais no trabalho de Duchamp, colaboram para a 

autorreflexão não só do próprio artista, mas também da arte em si. O readymade é aquele 

objeto que se torna uma “antiobra de arte” sem modificações ou com alguma mudança 

normalmente irônica. Ao tirar o objeto de sua utilidade, de seu significado, ele esvazia o nome. 

É um afronto e crítica ao que Duchamp chamava de arte “retiniana”. A consideração de Paz 

sobre esse tópico é bem esclarecedora em relação ao seu papel na crítica feita à arte dentro 

de si mesma:

Os ready-made são objetos anônimos que o gesto gratuito do artista, pelo 
único fato de escolhê-los, converte em obra de arte. Ao mesmo tempo 
esse gesto dissolve a noção de obra. A contradição é a essência do ato; 
é o equivalente plástico do jogo de palavras: este destrói o significado, 
aquele idéia de valor. Os ready-made não são antiarte, como tantas criações 
do expressionismo, mas a-Rtísticos. A abundância de comentários sobre o 
sentido — alguns sem dúvida terão provocado o riso de Duchamp — revela 
que o seu interesse não é plástico, mas crítico ou filosófico. Seria estúpido 
discutir sobre a sua beleza ou feiúra, tanto porque estão mais além da beleza 
e da feiúra como porque não são obras mas signos de interrogação ou de 
negação diante das obras. O ready-made não postula um valor novo: é um 
dardo contra o que chamamos valioso. É crítica ativa: um pontapé contra a 
obra de arte sentada em seu pedestal de adjetivos (PAZ, 2014, p. 23).
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Marcel Duchamp (1887–1968)
A Fonte, 1917, réplica 1964

Urinol de porcelana
Tate Modern, Londres

 Duchamp realizou uma autocrítica tão grande nesse contexto do modernismo que 

ele desafiou e questionou os limites da arte, indo além do que outros artistas da época, não 

sendo esta a autocrítica proposta por Greenberg de fazê-la através das técnicas da própria 

arte para analisá-la e criticá-la. Essa é uma autorreflexão que é mais profunda e interior do 

que aquela do próprio modernismo.

Duchamp é, simultaneamente, o artista que leva às suas últimas conseqüências 
as tendências da vanguarda e aquele que, ao consumá-las, volta-as sobre si 
mesmas e assim as inverte. A negação da pintura ‘retiniana’ rompe com a 
tradição moderna e reata inesperadamente o vínculo com a corrente central 
do Ocidente, anatematizada por Baudelaire e seus decendentes do século 
XX: a pintura de idéias (PAZ, 2014, p. 73).

 Um pertinente artigo de Thierry de Duve, professor belga de história da arte moderna 

e contemporânea e de estética, tem como objetivo fazer uma releitura da Crítica do Juízo de 

Kant após o experimentalismo radical de Duchamp e dos dadaístas, que mudaram o foco de 

“isto é belo” para “isto é arte”.

 O autor começa o artigo contextualizando o fim da década de 1960 e o início da de 1970, 

época em que a arte contemporânea florescia em meio do Flower Power, da Guerra do Vietnã e 

dos movimentos estudantis de Maio de 68 em Paris. Na Alemanha, por exemplo, temos figuras 

como Nam June Paik e Joseph Beuys, que foram membros do Fluxus, que abrangia happenings, 
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performances, ações, dentre outras manifestações de arte contemporânea e conceitual. Beuys 

disse em uma entrevista que “[o] elemento mais importante, para quem olha meus objetos, é 

minha tese fundamental: todo ser humano é um artista. Essa é, na verdade, minha contribuição 

para a ‘história da arte’” (BEUYS apud DE DUVE, 1998, p. 126). Essa é uma retomada de um 

dos questionamentos levantado por Duchamp, mais precisamente como o movimento de 

um objeto qualquer para dentro de um ambiente artístico faz com que aquilo se torna arte. 

Contudo, Beuys critica Duchamp por ter parado nesse ponto e não chegado à conclusão que 

todo ser humano é artista (DE DUVE, 1998, p. 126).

 Greenberg, apesar do tom negativo ao se referir a Duchamp e aos artistas conceituais 

e rejeitá-los dentro de sua narrativa da história da arte, concordou com a ideia de que a arte 

pudesse ser feita por qualquer um:

Se qualquer coisa ou todas as coisas podem ser intuídas esteticamente, 
então qualquer coisa e todas as coisas podem ser intuídas e experimentadas 
esteticamente… Se assim é, parece, então, que chegamos a algo tal como 
arte em geral: arte que é ou pode ser realizada em qualquer lugar e por 
qualquer um (GREENBERG apud DE DUVE, 1998, p. 126).

 O crítico admite que o fato de qualquer pessoa poder se tornar artista é o grande 

serviço teórico prestado pela nova arte, mesmo que essa denominação de serviço teórico 

seja uma traição para uma geração fundada na emancipação, fundamento que tem raízes no 

Romantismo. Desde o século XVIII, as vanguardas e utopias tinham a pretensão de liberar 

o potencial artístico de cada pessoa, que era dividido pela raça humana e tinha como base 

a estética. Em cada corrente, a arte teve que ser reconsiderada a partir de uma faculdade 

comum a todos os seres humanos com o abandono ou destruição dos valores passados, 

na maior parte das vezes com um ideal utópico. Na arte contemporânea, a criatividade que 

ocuparia o posto de faculdade universal (DE DUVE, 1998, p. 127-128).

Duchamp, ao contrário, nunca foi um utópico. Nada poderia estar mais 
afastado de seu modo de pensar do que a crença na criatividade universal. 
Seu tipo particular de arte, o readymade, não surgiu nem da crença, nem 
da esperança que que todos podem ou deveriam poder ser artistas. Em 
vez disso, reconheceu — e bem razoavelmente — o “fato” de que todos já 
tinha se tornado artistas. Diante de um readymade, não existe mais qualquer 
diferença técnica entre fazer e apreciar arte. Uma vez apagada essa diferença, 
o artista abriu mão de qualquer privilégio técnico em relação ao leigo. A 
profissão do artista foi esvaziada de todos seu métier, e, se o acesso à ela 
não é limitado por alguma barreira — seja institucional, social ou financeira 
—, deduz-se que qualquer um pode ser artista se assim o desejar. […] 
esse “fato” não é uma consequência do readymade, mas sua condição. O 
readymade apenas revela (DE DUVE, 1998, p. 128).

 A partir do readymade, o julgamento estético moderno passou do “isto é belo” para 

“isto é arte”. Inclusive Greenberg, que não aprovava a arte de Duchamp e produções artísticas 

similares, concordava que isso representava um novo episódio na história do gosto. “Mas o 
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readymade de Duchamp já mostrara que a diferença entre arte e não-arte não significa uma 

experiência fechada, mas uma convenção” (GREENBERG apud DE DUVE, 1998, p. 130). Ou 

seja, o que define ou diferencia arte de objetos comuns não será mais uma técnica ou uma 

série de regras e sim, como Cauquelin coloca, um sistema da arte formado pelas seguintes 

figuras: “o produtor, o comprador — colecionador ou aficionado — passando pelos críticos, 

publicitários, curadores, conservadores, as instituições, os museus, […] etc.” (CAUQUELIN, 

2005, p. 15).

 Duchamp dizia que os seus readymades eram a total ausência de bom ou mau gosto, 

contudo De Duve aponta que uma indiferença visual absoluta é inviável:

Mesmo aceitando à primeira vista de que a escolha de um readymade está além 
do gosto, como interpretar “Retirei o objeto da terra, para entrar no planeta 
da estética”, em contraste com “Quando descobri os readymades pensei 
em desencorajar a estética”? Continuando em busca do esclarecimento das 
questões: “Os neodadaístas5 pegaram meus readymades e neles encontra 
beleza estética. Atirei-lhes o Porta-Garrafas e o Urinol como desafio, e, 
agora, eles o admiram por sua beleza estética” (DE DUVE, 1998, p. 131).

 De Duve apresenta então as ideias de Joseph Kosuth. Em seu livro publicado em 1969, 

Arte depois da filosofia, ele estabelece regras para as novas práticas artísticas que questionavam 

as fronteiras técnicas dos meios tradicionais e que surgiram a partir dos anos 1960. “Para 

essas práticas, a alternativa parece ter sido a seguinte: ou reivindicamos o termo ‘arte’ para 

o que fazemos, mas ao preço da estética; ou reivindicamos a estética, mas sob outro nome, 

diferente de ‘arte’” (DE DUVE, 1998, p. 131).

 Essa alternativa não foi necessária em outros momentos de transição. Embora uma 

nova arte pudesse ser considerada “menor” ou de pior qualidade, não se questionava se era 

preciso chamar aquilo de outra coisa senão arte. Isso porque o modernismo, mesmo com seu 

forte autoquestionamento, não foi além dos meios e técnicas de produção da pintura e da 

escultura, ou seja, ele se manteve ainda dentro dos limites da arte e da estética. O modernismo 

foi se aproximando desses limites “estéticos”, abrindo caminho para a arte contemporânea 

questioná-los e ultrapassá-los, trabalho com o qual Duchamp colaborou profundamente com 

seus readymades e trabalho conceitual. Pode-se pensar na arte contemporânea como uma 

continuidade da autocrítica do modernismo levada a tal ponto que se chega a questionar se 

é possível denominar aquela produção como arte. De qualquer forma, a arte contemporânea, 

pelo menos a partir da década de 1960, ultrapassou os limites da estética tradicional, assim 

como a teoria elaborada por Greeenberg.

 Os artistas conceituais deram continuidade e seguiram o legado de 
Duchamp e seus readymades, sendo que alguns aceitavam que qualquer coisa 
poderia ser arte se assim for chamada. É em torno da questão do nome que 
toda a discussão se encontra (DE DUVE, 1998, p. 132). Para De Duve, temos 

5  Os neodadaístas da citação se refere aos artistas da pop art, como Andy Warhol e Roy Linchenstein.
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duas opções, a qual a solução será encontrada na renovação do julgamento 
estético kantiano: 

[…] ou acreditamos, com Kosuth, que os readymades de Duchamp 
“modificaram a natureza da arte de questão morfológica para uma questão 
de função” e que “toda arte (depois de Duchamp) é conceitual (em sua 
natureza) porque arte só existe conceitualmente”; ou não acreditamos que a 
natureza da arte tenha sido modificada de algum modo ou que o julgamento 
de gosto, tal como aplicado aos trabalhos de pintura e escultura modernistas 
tanto quanto à arte antiga como um todo, perdeu seus direitos (DE DUVE, 
1998, p. 134).

 De Duve inicia, então, a reformulação do julgamento estético kantiano afirmando que 

o julgamento de gosto não é cognitivo e sim sentimental. Dizer que uma pintura é boa nos 

tempos atuais é realizar o mesmo julgamento da estética clássica, como dizer “isto é belo”. O 

julgamento estético moderno transforma “isto é belo” em “isto é arte”, tornando a questão do 

belo irrelevante para esse julgamento depois dos readymades. Para Kant, algo feio destruiria 

totalmente o prazer estético (DE DUVE, 1998, p. 136). De Duve aponta que julgamento 

estético não é necessariamente o mesmo que um julgamento de gosto. Essa reformulação 

de Kant por De Duve, tem como premissa que, mesmo não sendo necessariamente um 

julgamento de gosto, “isto é arte” ainda é um julgamento estético, ou seja, não importa se 

é belo ou feio, mas se aquilo está no mundo estético ou não. Apresenta-se uma tese e uma 

antítese, respectivamente: a arte não é conceito — apoiada por formalistas como Greenberg 

—; a arte é conceito — apoiada por conceitualistas como Kosuth. Contudo, nem formalismo 

nem conceitualismo são suficientes para encontrar uma síntese e resolver essa tese e antítese. 

A solução de Kant é a seguinte:
Na tese, queremos dizer que o julgamento de gosto não se baseia em 
conceitos determinados e, na antítese, que o julgamento de gosto é baseado 
em conceito, mas conceito indeterminado (diz-se do substrato supra-sensível 
do fenômeno). Não há, portanto contradição (KANT apud DE DUVE, 1998, 
p. 138).

 Esse supra-sensível presente na citação é um local ilimitado, inacessível, sendo além 

do sensível e impossível de afirmar como verdadeira, entretanto é preciso postular sua 

necessidade.

É, consequentemente, uma Idéia transcendental, o que significa ser conhecida 
e reconhecida pelo simples fato de ser uma idéia, mas uma idéia necessária. É 
um requisito da razão, sem o qual se torna impossível pensar que a natureza 
seja inteligível (primeira Crítica) ou que a liberdade ética exista (segunda 
Crítica), ou que ao julgamento de gosto tenha sido permitido reivindicar 
validade universal, ainda que seja o resultado de sentimento meramente 
subjetivo, pessoal. O que o supra-sensível postula, então, do ponto de vista 
favorável da terceira Crítica, é um princípio que, apesar de subjetivo, não é 
meramente pessoal, mas compartilhado com todos os seres humanos (DE 
DUVE, 1998, p. 139 -140).
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 Isso é o que Kant chamou de sensus communis. A faculdade de julgar o belo é algo 

presente universalmente, um sentimento comum entre todos os seres humanos. Com a 

reformulação de De Duve, ela seria a “faculdade de julgar a arte por força do sentimento 

comum a todos os homens e mulheres” (DE DUVE, 1998, p. 141). A diferença entre fazer e 

julgar arte desaparece com o readymade:

O artista escolhe um objeto e o chama de arte ou, o que se equivale, o 
coloca em um contexto que determina o fato de o objeto ser considerado 
arte (o que de fato significa que, mesmo de forma privada e solipsista, o 
artista já o denominou arte). O espectador apenas repete o julgamento do 
artista (DE DUVE, 1998, p. 141).

 Para Kant, caso uma obra fosse executada apenas pela aplicação das regras existentes, 

o julgamento não seria livre. Para que haja um julgamento livre, é preciso também um dom 

da natureza, um genius do artista, pelo qual a natureza faz suas regras. De Duve conclui que 

“gosto” e “gênio” estão numa mesma faculdade, já que com os readymades a produção e a 

avaliação da arte são o mesmo ato.

Sendo assim, reler Kant depois de Duchamp, substituindo o julgamento “isto 
é belo” pelo “isto é arte”, é considerar que a palavra “arte” conflagra gênio 
e “gosto” e se refere tanto a uma “inapresentável” Idéia estética quanto uma 
“indemonstrável” Idéia racional. […] Concretamente, o sensus communis 
de Kant poderia ser recolocado, depois de Duchamp, como se segue: toda 
mulher, todo homem, educado ou não, qualquer que seja sua cultura, língua, 
raça, classe social, possui Idéias estéticas, que são ou podem ser, pelas mesmas 
razões, Idéias artísticas. Isso não pode ser provado; tem que ser suposto (DE 
DUVE, 1998, p. 142 - 143).

 Duchamp afirma que há um “coeficiente pessoal de arte”, que faz com que o ato 

criativo seja individualizado. A criatividade é, supostamente, a faculdade universal que permite 

a produção artística. Segundo De Duve, assumir que todos já são considerados artistas é um 

requisito para que os readymades são arte.

A menos que a antinomia entre formalismo e conceitualismo […] deva 
permanecer para sempre sem solução, e o dilema histórico resultante não 
possa afrouxar seu poder sobre o atual universo da arte hoje, a afirmação 
“isto é arte”, por meio da qual um readymade tanto é produzido como 
trabalho quanto julgado como tal, deve ser entendida como um julgamento 
estético reflexivo com reivindicação de universalidade no mais estrito 
sentido kantiano (DE DUVE, 1998, p. 146).

 Não cabe a um coletivo decidir qual lado é o certo, pois “isto é arte” é dito 

individualmente para trabalhos individuais. De Duve afirma que o valor do urinol de Duchamp:

[…] é mais do que estético; é simbolicamente ético, como deveria ser. 
É também teórico, o que me leva a afirmar minha última convicção, que 
não posso provar, mas que está tão próxima de Kant quanto da ciência 
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contemporânea. Se criatividade existe e será fértil para a cultura pós-
moderna ou se é meramente uma Idéia reguladora que foi fértil para a cultura 
moderna, não posso dizer, mas estou convencido de que, se ela existe, é uma 
faculdade tanto inata quanto adquirida, ou melhor, já codificada em nossos 
genes e ainda por ser adquirida ao longos (sic.) da história […] (DE DUVE, 
1998, p. 149).

 

Questionar os limites da arte em si e explorá-los é a grande contribuição filosófica 

da arte contemporânea. Duchamp não foi o único a contribuir para esse feito, contudo 

ele certamente abriu caminho para muitos artistas contemporâneos. A arte explora novos 

horizontes e busca uma constante renovação, não se limitando a uma única forma artística 

nem a materiais específicos. A autorreflexão, levando em conta os limites da própria arte 

é o que caracteriza a colaboração filosófica de Duchamp. A pluralidade presente na arte 

contemporânea é reflexo do questionamento duchampiano, o que talvez não tivesse sido 

alcançado tão facilmente sem a figura desse artista.
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O que é isso que o é o design? Noções legitimadas sobre a prática de 

desenhar objetos industriais num contexto social capitalista
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RESUMO
O presente artigo se propõe a enunciação clara e objetiva da prática profissional do designer dentro do 
modo de produção capitalista. Tomando por base as noções empregadas por Forty (2007), Bourdieu 
(1983) e Wolff (1982), demonstraremos que o processo de criação do designer sofre influência das 
estruturas sociais e do próprio campo, onde possui seus agentes executando e sofrendo ações, sendo 
estes defensores de seus interesses próprios e comuns. Este movimento de tomada de posição dos 
pares do campo não é ingênuo, pois evidencia-se à medida que o modo de produção industrial determina 
as práticas defendidas pelos agentes e em última instância carregam um posicionamento político e 
social. Nesta linha de raciocínio, observamos que o trabalho do designer é uma prática laboral que 
responde à indústria à medida que o modo de produção capitalista norteia o seu processo de criação, 
pois é a partir de um briefing elaborado pelos donos das indústrias que se cria ou projeta um objeto 
industrial. A prática do design está fortemente relacionada aos aspectos econômicos, ideológicos, à 
produção da necessidade do consumo e à transmissão de ideias próprias da ideologia comercial em 
vigor na sociedade industrial. Sendo esta uma atividade significativa que desempenhou ao longo do 
tempo um papel vital na criação da riqueza industrial. 
O design por vezes é confundido com arte, esta confusão está relacionada à exibição de bens 
manufaturados nos mesmos espaços em que são exibidas pinturas e esculturas, no entanto, esta 
diferença é marcada pela execução dos processos de fabricação, onde os artistas, se comparados aos 
designers, têm considerável autonomia na fabricação dos objetos de arte, levando à crença de que uma 
das principais funções da arte é dar livre expressão à criatividade e à imaginação. No entanto, tal como 
os designers, o artista quando produz está condicionado a um habitus, ao momento social e político 
assim como à matéria-prima disponível, sofrendo influência do campo.
 
PALAVRAS-CHAVE
Design; Indústria; Processo de criação; Campo do Design.

Design é uma prática profissional, uma atividade ou forma de trabalho desenvolvida 

por profissional habilitado dentro de um processo produtivo específico, o modo de produção 

industrial. O designer segue instruções de fabricação a partir de um briefing, levando em conta 

noções relativas à tradição da “boa forma”, isto é, à estética dos produtos e à sua dimensão 

funcional, que precisa atender uma demanda social, e aos aspectos do cenário em que será 

desenvolvido e circular. Os objetos industriais, em sua maioria, correlacionam sua aparência 

às condições de sua produção. Dentro do modo de produção capitalista eles são pensados, 

conceituados ou desenvolvidos com o objetivo de gerar lucro ao fabricante. Assim, pode-se 

concluir que o objeto de design é uma manufatura e, o trabalho do designer é afetado pelos 

1  Alberto Cipiniuk - PUC-Rio, email: cipiniuk@puc-rio.br
2 Tais de Oliveira Ventura Pereira - PUC-Rio, email: taventuracontato@gmail.com
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processos do modo de produção industrial. “Qualquer que seja o grau de imaginação artística 

esbanjado no design de objetos, ele não é feito para dar expressão à criatividade e à imaginação 

do designer, mas para tornar os produtos vendáveis e lucrativos” (FORTY, 2007, p. 13).

A prática do design está fortemente relacionada aos aspectos econômicos, ideológicos, 

à produção da necessidade do consumo e à transmissão de ideias próprias da ideologia 

comercial em vigor na sociedade industrial. Sendo esta uma atividade significativa que 

desempenhou ao longo do tempo um papel vital na criação da riqueza industrial e da riqueza 

de modo geral. Os pares do Campo do Design normalmente mencionam apenas a sua 

contribuição ao desenvolvimento de objetos, mas raramente fazem alusão ao fato de serem 

agentes implicados diretamente na produção da riqueza, isto é, na produção do capital, que 

nos dias de hoje está em tal monta que podemos pensar em liberação de todas as pessoas do 

trabalho, enfim, caso essa riqueza seja distribuída entre aqueles que trabalham, poderíamos 

pensar ao menos em não trabalhar quarenta horas semanais. Não se trata de utopia, mas 

existem dados concretos3 que garantem essa afirmação.

O design por vezes é confundido com arte, esta confusão se dá por muitas razões, mas 

aqui examinaremos apenas dois motivos, pois julgamos que são bastante esclarecedores e 

podem trazer luz às outras razões arguidas: i) o fato de a arte e o design serem ambos práticas 

sociais, formas de trabalho legitimadas e ii) o fato dos objetos de design estarem relacionados 

pela tradição à exibição de bens manufaturados nos mesmos espaços em que são exibidas 

pinturas e esculturas, no entanto, esta diferença é marcada por um gigantesco debate entre 

os pares do Campo do Design e os do Campo da Arte. Um lado afirma que a execução dos 

processos de fabricação é radicalmente diferente daquele que é praticado pelos artistas, o 

que evidentemente é uma falácia, uma afirmação ingênua e oriunda do romantismo, tal como 

os artistas defendem. Esses, por sua vez, se comparados aos designers, afirmam que possuem 

considerável autonomia na fabricação dos seus “objetos”, que nomeiam obras de arte. Nessa 

afirmação consagram uma antiga crença, também reforçada durante o Romantismo, de que 

uma das principais funções da arte é dar livre expressão à criatividade e à imaginação, isto é, 

a obra de arte não possui uma função social, é algo que se basta a si mesma. A obra de arte 

não é uma manufatura e é independente do meio social onde ela é produzida, daí nunca é 

considerada uma manufatura e o “trabalho” do artista uma outra coisa que não podemos 

  Foi divulgado no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, de acordo com a OXFAM (Oxford Committee for Famine 
Relief), uma ONG britânica de assistência social e combate à pobreza, que no ano passado (2016) eram sessenta e dois bil-
ionários e hoje, um ano depois, apenas oito pessoas têm a posse de uma riqueza igual à da metade da população mundial. Dois 
dias depois, a mesma ONG divulgou que aqui no Brasil a situação era equivalente. Eram apenas seis brasileiros (Jorge Paulo 
Lemann, Joseph Safra, Marcel Herrmann Telle, Carlos Alberto Sicupira, Eduardo Saverin e João Roberto Marinho) que possuíam 
o mesmo que a metade da população do país, isto é, cem milhões de brasileiros. Disponível em http://www.aljazeera.com/
news/2017/01/oxfam-men-rich-world-170116080621379.html. Acesso em: 16 de janeiro de 2017.
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chamar de “trabalho”. Nesse ponto podemos perceber também uma aproximação entre a 

prática ou o trabalho de produzir “objetos” de design, com aquilo que os artistas defendem 

para suas “obras”. Eles, tanto quanto os artistas, advogam uma independência ou autonomia 

para suas formas de trabalho que sob o determinismo do modo de produção capitalista, 

são pervertidas. Portanto, afirmam que ninguém pode tecer considerações sobre os objetos 

de design, exceto os pares do campo. Enfim, as duas categorias profissionais defendem uma 

autonomia sobre aquilo que produzem, pois socialmente produziriam “manufaturas” que 

estariam acima da compreensão daqueles que insistem em compreendê-las, como todas as 

outras coisas produzidas e que as compreendemos sem muito esforço intelectual. Artistas e 

designers defendem para seus trabalhos um estatuto de coisas do espírito e não coisas com 

valor de uso social, pois seus trabalhos são aparentemente superiores em relação aos demais. 

Tal como os designers, os artistas quando produzem suas “obras”, estão condicionados 

a um habitus, a uma disposição social, isto é, ao momento social e político daquela situação 

histórica, assim como à matéria-prima disponível, sofrem portanto, uma influência daquilo 

que Pierre Bourdieu4 chamou de campo. Os designers e os artistas estão situados no seu 

tempo e espaço social e quase que a totalidade de suas produções são determinadas por 

essa disposição social. Essa disposição, que Pierre Bourdieu denominou de habitus nos parece 

ser incontornável para o tipo de análise que estamos realizando, embora exista uma crença 

hegemônica entre os pares do Campo da Arte e do Design que defenda o contrário, isto é, 

que suas produções, os produtos manufaturados pelos designers e pelos artistas, são coisas 

do espírito, autônomas ou independentes do contexto social. Para uma melhor compreensão 

da diferença existente entre o artista e o designer, explicaremos de maneira resumida as 

diferenças básicas e as transformações ocorridas na prática de ambos.

A pintura e a literatura, por exemplo, são produtos sociais, estes dois gêneros artísticos 

só podem ser compreendidos ou produzirem algum sentido se, dentro de uma perspectiva 

sociológica, das pessoas que construíram a convenção de que a pintura e a literatura eram 

essas coisas que eles nomearam de “arte”, enfim um produto ou arbitrário cultural tido 

como alguma coisa espiritual e superior a outras práticas sociais situadas e produzidas 

historicamente naquele período. Pensar que sabemos o que significa o termo arte nos dias de 

hoje, demanda um conhecimento sobre como as pessoas do passado criaram esse arbitrário 

cultural. Nesse período a pintura e a literatura eram coisas produzidas pelo espírito e não 

pelo trabalho dos homens e mulheres, sendo que o trabalho era tido por ser alguma coisa 

longe da inspiração divina ou teológica pré-moderna, isto é, o trabalho era coisa dos homens 

e mulheres embora tenha sido Deus que havia condenado a humanidade ao trabalho, pois 

dentro da tradição judaico-cristã, Adão e Eva foram expulsos do Paraíso, onde não precisavam 

trabalhar. Assim, desde o início da Idade Média, a pintura e a literatura eram produzidas como 

coisas do espírito, influenciadas diretamente pela mão de Deus e nunca coisas realizadas por 

trabalhadores. No final do século XVIII e início do século XIX uma nova noção, a romântica, 

4  Vocabulário Bourdieu/ Afrânio Mendes Catani... [et al.]. (Orgs.). – 1.ed., Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017.
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se conjugou com a anterior em relação ao trabalho do artista, esta noção o considerava 

como excêntrico, marginal, fora da sociedade. Dois motivos corroboravam para esta noção: a 

ascensão do individualismo resultado do capitalismo industrial; e a separação entre o artista 

e o trabalhador, desvalorizando a atividade e deixando o artista em posição precária no 

mercado de trabalho.

A produção artística, os produtos manufaturados5 pelos pintores e literatos, foi afetada 

pelo avanço do capitalismo, um novo modo de produção, particularmente na Inglaterra, no 

século XIX, de modo geral em todo o continente europeu. Com o rompimento dos laços 

tradicionais entre a recepção (a igreja, os patronos ou as encomendas das guildas) e os 

produtores, os artistas não ficaram mais presos aos patronos ou às instituições que lhes 

faziam encomendas. E pode-se dizer que isso foi um desastre para esses profissionais, mas 

é preciso lembrar que esse processo foi geral e todos os trabalhadores deixaram de ser 

proprietários das suas ferramentas ou meios de produção e tiveram que trabalhar dentro do 

novo modo de produção como assalariados.

As condições de trabalho artístico se contrastaram mais acentuadamente com as dos 

outros tipos de trabalho, Wolff aponta três principais motivos para a verdadeira natureza 

do isolamento do artista: A marginalização do artista para uma melhor observação de 

determinada sociedade; o fato de que uma sociedade capitalista é hostil à produção artística; 

por fim a crença de que os artistas não sejam meros mortais, mas seres dotados de uma 

natureza especial, por isso devem estar deligados da vida e da interação social (p.24) Portanto, 

o trabalho realizado por artistas, músicos e escritores, (que ainda não havia sido integrado 

pelas relações capitalistas, pois era muito difícil classificá-los como trabalho haja vista a sua 

condição especial como coisa do espírito) passou a ser visto como uma forma ideal de 

produção, porque apareciam como atividades livres de uma forma que outros não eram mais.

A relação entre arte e trabalho foi rompida à medida que o segundo se tornou 

engessado pelas relações capitalistas contribuindo assim para a criação do mito que o artista 

é uma criatura genial, dotada de uma natureza especial e que o seu trabalho é inqualificável, daí 

o seu estatuto marginal, pois ele não se enquadrava mais em nenhuma norma de classificação 

dentro do novo modo de produção. Assim, embora, os pintores e literatos gozassem de 

uma situação especial, eventualmente de superioridade em relação aos demais trabalhadores, 

tiveram muita dificuldade para sobreviver, pois não conseguiam mais vender a sua força de 

trabalho, tal como no passado, quando foram amparados pelas instituições tais como a igreja, 

irmandades e corporações e demais compradores privados.

Ao longo do tempo, o trabalho artístico foi caindo nas leis gerais de produção 

capitalista, à medida em que os artistas começaram a trabalhar nas indústrias, na publicidade, 

como assalariados. Outros recorreram ao mercado da arte para vender seus trabalhos (tendo 

como primeira instância de legitimação e consagração as escolas as quais pertenciam e 

5  Compreendemos a pintura e a literatura como resultado do trabalho do pintor e do escritor, portanto, uma e outra são 
manufaturas. Ainda que possuam uma especificidade, podem e devem ser compreendidas como manufaturas e como tal in-
fluenciadas pelo modo de produção capitalista.
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outros meios de consagração, tais como terem seus nomes citados em escândalos ou debates 

nas gazetas de arte) e passaram a sofrer influência direta das evanescentes e especulativas 

exigências do mercado, afetando tanto o conteúdo como a forma de uma obra de arte, 

alterando assim seu processo criativo e sua individualidade. Desse modo, Wolff questiona se a 

ação criativa ou artística é livre, pois “A sociedade é constituída, historicamente por pessoas 

e grupos de pessoas, e essas próprias pessoas foram construídas na e pela sociedade (através 

da socialização e da internalizarão [desses valores como legítimos]”) (WOLFF, 1981, p. 32).

Com o fim do Antigo Regime, o mecenato entra em crise dando lugar ao sistema 

crítico-comerciante, ou de mercado, transformando o artista não mais em um mero serviçal 

como fora no Antigo Regime, ainda que a relação de servidão continuasse a mesma, pois seu 

trabalho agora dependia do crítico-comerciante que se incumbiam da comercialização das 

“obras”. 

Para efeito desse pequeno trabalho, partimos da noção de Campo, formulada por 

Pierre Bourdieu (Questões de Sociologia, 1983). Por conta dessa noção podemos afirmar que a 

prática profissional do design está situada em um campo e nesse campo estão inseridos três 

grandes agentes: os agentes da produção (as indústrias e os próprios designers) os agentes de 

recepção (o público ou os consumidores) e os agentes de circulação (professores de design, 

revistas especializadas, jornais, certames etc.). À medida em que as indústrias têm interesse 

em desenvolver um determinado produto ou mercadoria6, um briefing é elaborado e ele 

considera tanto a produção do objeto industrial, assim como a produção de sua necessidade, 

portanto tanto o produto como o seu “desejo” são previstos no briefing. A partir desse 

momento, o designer entra em operação oferecendo forma e função para o objeto industrial 

Forty menciona o termo camuflagem para definir o trabalho do designer, pois ele silencia toda 

essa parte anterior à sua fabricação, transformando o objeto industrial ou mercadoria em algo 

que nos lembra das coisas existentes no mundo, coisas que sempre existiram e, portanto, as 

mercadorias passam a ser naturalizadas, não como bens artificiais, mas como coisas naturais 

que sempre existiram, sendo este um movimento intencional para reduzir a resistência à 

novidade das “coisas novas”, isto é, trata-se de um mecanismo para alterar o modo como as 

pessoas veem ou compreendem as mercadorias, pois essas não possuem valor de uso, mas 

apenas valor de troca simbólica, processo que Karl Marx nomeou de modo muito oportuno 

como “feitiço da mercadoria”. Por exemplo: uma faca de cozinha possui um valor de uso, um 

valor social para a realização de um trabalho, afinal as pessoas precisam cortar os alimentos 

em suas cozinhas, mas, agora, porém, a “nova faca de cerâmica”, uma faca mais “moderna” e 

cara, que corta desde canos de chumbo até abacaxis, perde a sua condição primeira, a de valor 

de uso, e passa ser um objeto com valor de troca simbólico, que oferece distinção social a 

quem a possui. Ainda que essa “nova” faca continue cortando alimentos, que possua valor de 

uso, ela passa a “valer mais” por sua dimensão como de troca simbólica. Enfim, para mostrar 

6  Na sociedade industrial todo produto é fabricado para ser comercializado, daí e a bem da verdade, ele é uma mercadoria. 
Do mesmo modo, isso que é a indústria, a sua razão de ser, é ser o suporte para a concretização da ideologia comercial da 
sociedade industrial, ou do capitalismo.
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aos vizinhos, a parentes ou aos amigos que a cozinheira possui a “nova” faca de cozinha, 

mesmo que na gaveta da cômoda existam pelo menos uma dúzia de “novas” facas de cozinha. 

O marketing ou se desejarmos a propaganda, não faz parte da prática do design, mas o designer 

o considera como variável na elaboração do produto, pois o profissional de design deve operar 

com essa variável, haja vista estar trabalhando dentro do modo de produção capitalista, como 

uma espécie de reforço para gerar a “necessidade” do produto na sociedade, alimentando a 

relação existente entre os agentes. Enfim, nesse processo de transformar coisas artificiais em 

naturais, isto é, no processo para camuflar as fronteiras entre uma e outra, para que o objeto 

industrial seja larga e continuamente consumido, mesmo aspectos da tradição, da arte do 

passado, foram empregados para tornar os objetos industriais mais palatáveis ao consumo.

Portanto, o design não deve ser limitado ou compreendido como a uma atividade 

artística, neutra ou inofensiva, pois este tem um papel altamente determinante sobre quem 

somos, sobre como interagimos com a sociedade e com os objetos.

As inovações relativas aos produtos industriais nem sempre são bem aceitas pela 

sociedade, pois todo progresso, isto é, a introdução de um novo objeto em nossas vidas, 

comportamentos ou coisas artificiais – ou não naturais –, traz consigo aspectos indesejáveis, 

como por exemplo, as dificuldades que muitas pessoas têm para utilizarem os caixas 

automáticos nos bancos, os aparelhos celulares etc. e isso se não considerarmos o desemprego 

relacionado à mecanização e automação dos meios de produção, que por um lado garante 

a perfeição dos processos produtivos e redução de tempo e erros de fabricação, por outro 

retira empregos em vários setores da produção. Esse fator, o uso de coisas novas, produz 

medo, pois em geral as mudanças subtraem direitos e aumentam obrigações. Ainda que o 

progresso seja de modo geral uma coisa boa socialmente, ele traz consequências que alteram 

a vida das pessoas, à forma como elas estavam acostumadas a viver, daí elas rejeitam ou 

demoram muito tempo para aceitar as modificações. Na sociedade capitalista, onde tempo é 

dinheiro, as coisas precisam ser implantadas imediatamente, daí o recurso do marketing, das 

técnicas de comercialização e a associação do novo ou inovação em objetos que são apenas 

diferenciados. 

Durante muito tempo entre os pares do Campo do Design foi difundida a crença de 

que a mecanização havia produzido uma queda na qualidade estética ou do design dos produtos, 

a ideia de que as máquinas haviam retirado dos artesãos a responsabilidade pela perfeição 

dos produtos, o processo industrial foi relacionado aos males existentes no processo de 

trabalho dos designers, isto é, a falta de alguém habilitado para realizar o desenho do objeto, 

que operasse a sua configuração formal, produzia monstros. 

Nas fábricas onde o trabalho artesanal foi mantido, ainda que em parte, os artesãos 

não eram necessariamente responsáveis por todo o processo produtivo do produto industrial, 

Forty (2007) pontua a divisão do trabalho na indústria não mecanizada da cerâmica desde o 

século XVIII, aparecendo em outras indústrias por volta da mesma época. Com o avanço nos 

processos produtivos demandados pela sociedade industrial ou capitalista, podemos observar 



IV SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS318

como o design do mobiliário das fábricas e escritórios foram capazes de aproximar e separar, 

dividir e demarcar autoridades ou atividades, tudo através do mobiliário e suas disposições. 

“Na fábrica ou no escritório, o design foi usado para representar ideias sobre a natureza do 

trabalho e sobre o comportamento esperado das pessoas que o executavam” (FORTY, 2007, 

p. 167). 

Ainda segundo o autor, através da chamada “administração científica” (FORTY, 2007) o 

trabalho foi sendo seccionado, com o objetivo de desobstruir o fluxo das atividades e garantir a 

máxima eficiência do empregado, isto é, que os trabalhadores trabalhassem mais, produzissem 

mais, recebendo o mesmo número de horas que recebiam anteriormente. Tomamos como 

exemplo as escrivaninhas que foram desenhadas para impedir que os documentos se 

acumulassem e impedissem o fluxo do trabalho, corroborando para o pensamento de Marx 

que afirmava que a exploração do trabalho é que produz a riqueza.

O design dos produtos pode sofrer transformações à medida que são identificadas 

lacunas no mercado de bens, isto é, que havia um público consumidor que, por alguma razão, 

não estava consumindo, como por exemplo, a parceria entre Bentley e Wedgwood que através 

do contato com a aristocracia e seus conhecimentos em antiguidades elevaram a produção 

de cerâmica a outro patamar, associando a cerâmica ao neoclassicismo. Apesar de terem 

produzido algumas cópias, a intenção não era produzir cópias exatas, mas adicionar elementos 

reinterpretados dos originais, com o objetivo de convencer que seus produtos eram tão bons 

ou melhores do que os antigos, embora feitos por processos modernos. 

Atualmente podemos encontrar no Campo da Moda, mais especificamente nos 

desfiles de grandes marcas como, por exemplo, Chanel, este movimento no Campo do Design 

chamado de “revisitação”, “ressignificação”, “referência”, “memória”, “reconstrução” termos 

utilizados no campo que representam o ato de copiar a estrutura do objeto e promover 

pequenas mudanças para dar um “novo sentido” ao produto, que é carregado de significado e 

capital simbólico. Esse novo significado das mercadorias obedece à continua necessidade que 

as pessoas têm de se distinguir através de produtos com características exclusivas. O simples 

fato de possuí-lo já transmite a ideia de diferenciação social, mensagem que é reforçada pela 

conformidade das ideias do que se é aceito como apropriado através das convenções sociais, 

consagrando o estado das coisas através de suas características. No exemplo da marca Chanel, 

seu capital simbólico é transmitido automaticamente aos produtos desfilados na passarela, 

que apesar de a marca passar por diferentes tipos de gestões, a mesma necessita manter uma 

linearidade de seus produtos, para que os mesmos sejam reconhecidos à primeira vista e 

realizem no consumidor a chamada distinção. 

Ainda sobre o design, este pode ter dois significados: um relacionado à dimensão 

estética, aparência das coisas; e outro à preparação de instruções para a produção de bens 

manufaturados, à funcionalidade de sua produção. Forty afirma que é um grande equívoco 

separar os dois significados, pois ambos se complementam e juntos constituem o objeto, que 

por sua vez materializa os conceitos sociais.
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A criação de produtos “diferenciados”, que não devem ser confundidos com “novos” 

produtos, transmite às pessoas um sentimento de individualidade, possuir um objeto 

relacionado à memória afetiva além de promover a chamada “distinção social” apontada por 

Bourdieu, traz ao usuário certa satisfação de possuí-lo. Tomamos como exemplo os canivetes 

desenvolvidos para senhoras em 1895, pela Montgomery Ward, dos 131 modelos 17 eram 

descritos como canivetes para senhoras (FORTY, 2007, p. 92). Os canivetes não possuíam 

diferenças marcantes em relação aos modelos masculinos, eles eram apenas menores e com 

detalhes delicados, e possuíam a mesma função básica: cortar. No entanto, por conta da 

conformidade com as ideias do que era apropriado para homens e mulheres, através das 

convenções sociais, foram sendo demarcadas as noções de feminilidade e masculinidade, que 

não se referiam a diferenças biológicas, mas sociais. 

Atualmente observamos tal movimento na produção de aparelhos de barbear 

masculinos e femininos, ambos têm a mesma função (que é a remoção de pelos), mas possuem 

formas “diferenciadas” para homes e mulheres, corroborando com os princípios adotados 

em 1895, além de um aumento significativo nas vendas, que através do marketing convence 

os clientes da necessidade de consumir mais de um produto que serviria para homens e 

mulheres.

Segundo Wolff, tudo o que fazemos sempre está localizado em estruturas sociais e, 

portanto, é afetado por elas. É a existências de tais estruturas que nos permite ser agentes 

livres, possibilitando atos de conformidade ou de rebelião. O trabalho de artistas e designers 

por vezes conseguem produzir atos de rebelião, em sua maioria eles mantém a conformidade 

atuando nas estruturas sociais nas quais estão inseridos, seguindo as instruções de preparo e 

aplicação, por conta da poderosa estrutura social a qual estão inseridos. 

Concluímos que as transformações ocorridas na sociedade caminham juntamente 

com o design e por ele é influenciado. A demanda por novos produtos alimenta a necessidade 

de melhoria ou transformação dos existentes, que são desenvolvidos como “ideias” que 

respeitam categorias que podem ser de idade, sexo, classe ou posição social (FORTY, 2007, p. 

90), servindo àqueles que buscam diferenciação através da exclusividade, eficiência e raridade 

dos objetos de design.
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RESUMO
O texto apresenta um projeto em andamento que busca pôr em contato arte e filosofia em experiências 
educativo-criativas com o cotidiano na produção de presença e espantos filosóficos que resultem 
em arte, filosofia, vidas e cotidianos. Tendo como foco a filosofia do direito e, portanto, a filosofia 
política, são tomados dois pontos cruciais: as propriedades e obediências. Tais pontos norteiam as 
experiências que se colocarão em prática. A noção de campo expandido e a ideia ampliada de arte de 
Beuys inspiram o trabalho, bem como proposta de filosofia como filosofia política de Andityas Matos. 
Sem pretensões conclusivas, o trabalho se limita a divulgar o andamento da pesquisa que, agora em 
sede de doutoramento, iniciará tais experiências filosófico-político-arte-educativas. Espera-se que tal 
divulgação possa resultar em sugestões e críticas importantes para o andamento do projeto.

PALAVRAS-CHAVE
Filosofia do direito; Filosofia Política; Arte e educação; Propriedade; Obediência.

Anunciando um projeto

Esta comunicação dá notícia de uma pesquisa em andamento que é fruto de práticas e 

reflexões há muito iniciadas, mas que agora se valem do doutoramento em Direito e Justiça 

para problematizar a possiblidade de desenvolvimento de experiências educativo-criativas 

que relacionem cotidiano, arte e filosofia na produção de espanto filosófico com dois pontos 

cruciais da filosofia política e de nossas vidas. São eles as propriedades e as obediências. 

Embora apenas um dos autores seja vinculado à este projeto na UFMG, o cotidiano de ambos 

já se envolve, há aproximadamente dois anos, em investigações e tentativas de relacionar arte, 

filosofia, política e cotidiano. Adiante apresentaremos as perspectivas que esta investigação 

ganha neste projeto de tese voltado ao desenvolvimento de experiências filosófico-políticas3 

de aprendizados que conjuguem o uso dos textos filosóficos com o uso de aprendizados que 

1 Mestre em Educação PPGE-UFJF e Licenciada e Bacharel em Dança UFV, mayalvim@gmail.com
2  Doutoranto em Direito e Justiça pela UFMG, mestre em Direito e Inovação pela UFJF. brahwlio@gmail.com
3  “Há muito tempo a filosofia se tornou uma disciplina inócua que em nada se relaciona à realidade social, limitando-se a ser 
objeto de discussões acadêmicas especializadas e desvinculadas de quaisquer práticas libertárias. Tal se deve, em grande medi-
da, à compreensão de seu papel analítico, visto que a filosofia seria aplicável ao mundo apenas a posteriori, de modo que seria 
impossível uma filosofia do presente. Daí nasce a célebre imagem hegeliana da coruja, essa ave que sempre chega tarde, vista 
como símbolo da filosofia e evocando, assim, um pensar fechado sobre si mesmo que continuamente espera. Este livro parte 
de pressupostos muito diferentes ao entender que a filosofia precisa assumir os riscos de pensar o tempo-de-agora e con-
tribuir não apenas para seu desvelamento, mas também para sua transformação. Assumir essa posição significa entender que 
toda filosofia é filosofia política, estando ligada às condições sociais que integram o momento presente.” (MATOS, 2014, p. 19).
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conjuguem o uso dos textos filosóficos com o uso dos corpos em sua dimensão criadora de 

si do mundo. Façamos a seguinte pergunta: quando, sob a luz do dia, Diógenes saia de lanterna 

à procura de homens, estava fazendo filosofia ou performance artística? Mais ainda... fazia 

filosofia, arte, ou apenas os vivia em uma vida filosófica e artística, de modo que aquela busca 

por homens não seja nada além da expressão do cotidiano em Diógenes? A distinção entre o 

rotineiro e o especial se apresenta muitas vezes como caracterizadora da filosofia como um 

pensamento especial e da arte como outra especialidade, também fora da rotina. Pensemos, 

por um instante, como o cotidiano pode se abrir com a noção de jogo. Em relação à vida, 

quando se diz, em tom pejorativo, que alguém joga, trata-se de um jogar que se opõe à vida 

autêntica, indicando dissimulação e manipulação no atingimento de objetivos. A dimensão do 

jogo que aqui interessa é outra, se refere à abertura de possibilidades e movimentos que se 

mostram ao remover a seriedade de uma fixidez que oculta as possiblidades de brincarmos 

perigosamente com a política, o direito, a economia e a subjetivação. Se o jogo não fixado pela 

vitória invadir o cotidiano, como queriam os situacionistas,4não se isolaria tão claramente a 

filosofia e as artes em momentos excepcionais. A poética e o espanto disponíveis nas ruas, nos 

trabalhos, nas escolas, nos beijos, nas famílias, no trato com a propriedade, no eu, no outro e no 

comum, dariam força à outros usos das especialidades. Se a arte e a filosofia se caracterizam 

em certas especialidades que produzem espantos, tais especialidades podem se misturar com 

o cotidiano, produzindo arte, filosofia e cotidiano. Experimentar e desenvolver experiências 

de elaboração desta relação entre cotidiano, filosofia e artes, tendo como foco as obediências 

e as propriedades, é ao que este projeto se propõe. Experiências de aprendizado do uso da 

filosofia para além dos textos na transformação de si e do mundo, com o auxílio de práticas 

hoje localizáveis5 no campos das artes. 

No âmbito do ensino jurídico já tem havido algumas práticas de aprendizado 

arte-educativas visando a uma formação jurídica para além dos textos. Destaca-se nessas 

experiências o emprego de variadas práticas artísticas corporais no desenvolvimento de 

habilidades e competências relevantes ao bom exercício dos ofícios jurídicos. A proposta 

deste projeto também se caracteriza pelo uso de práticas corporais no aprendizado do 

direito, mas não enfocando as habilidades e competências necessárias para o exercício das 

profissões jurídicas, mas sim para questionar radicalmente a experiência jurídica como parte 

das relações de poder nas quais estamos. De modo semelhante, este projeto se inspira em 

4  “A distinção central que deve ser ultrapassada é aquela estabelecida entre o jogo e a vida cotidiana, o jogo sendo tomado 
como uma exceção isolada e passageira. […] A vida cotidiana, condicionada até aqui pelo problema da subsistência, pode ser 
dominada racionalmente – essa possibilidade está no centro de todos os conflitos de nosso tempo – e o jogo, rompendo 
radicalmente com um tempo e um espaço lúdicos limitados, deve invadir a vida inteira.” (INTERNACIONAL SITUACIONISTA 
apud MAPA:/, 2014, p. 5)
5  Práticas como, meditações, yoga, tantra, artes marciais, le parkour, comunicação não violenta, somaterapia, passeatas, deso-
bediências, e outras, são aqui consideradas como também localizáveis no campo das artes, não apenas por poderem integrar a 
formação de atores, mas por carregarem uma quebra do cotidiano com potencialidades corporais, éticas e estéticas. 

GT | DIÁLOGO ENTRE FILOSOFIA, ARTE E DESIGN
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uma tese de doutorado defendida na Faculdade de Direito da USP, em 2016, com o título 

“Corpo e Consciência Jurídica: Autonomia e Reconhecimento do Outro em uma perspectiva 

não-dual”. Durante a tese foi desenvolvida e experimentada uma disciplina na graduação 

que se valeu de práticas corporais pertinentes à superação de dualismos através de noções 

do Shivaísmo da Caxemira, uma corrente do tantrismo indiano. A inspiração se dá pelo uso 

de práticas corporais numa proposta de transformação de si e do mundo que supere os 

dualismos que nos transpassam, dividindo-nos e submetendo uns a outros, porém há uma 

certa diferença da concepção de direito do autor em comparação com a que utilizo, diz ele: 

Assim, é essencial passar a enxergar que Direito é maior do que norma, do 
que varas, do que tribunais, do que processos, do que os juízes, promotores 
etc. O fenômeno jurídico é a consciência jurídica, cuja formação, manutenção 
e modificação está implicada nas várias instituições da sociedade e em cada 
pessoa existente, sendo que uma ação individual afeta inevitavelmente a Si 
mesmo, o Outro e o coletivo. O quão visível e generalizado é esse efeito 
depende dos olhos de quem vê e das condições estruturais em questão. 
(GARROTE, 2016 p. 379-380)

Aqui o direito também não é visto apenas como norma, tribunais, etc., porém isso não 

se dá em nome de uma identidade, ou mesmo de oposições, entre direito, fenômeno jurídico e 

consciência jurídica. Neste projeto não repartimos assim a realidade e nos parece que a noção 

de consciência jurídica6 pode conservar elementos que se pretende superar, de modo que uma 

consciência-não-jurídica possa ser o futuro do direito, que bem poderia ser o não-direito7. Vai 

depender de se consideramos indispensáveis ao direito alguns dualismos, sem os quais não 

haveria direito, mas sim um novo nómos. Garrote se propõe à superação dos dualismos “eu-

outro, corpo-consciência e habitual-criativo”, parece-me que, nesse caso, o resultado poderia 

ser uma consciência-não-jurídica. Entendo assim em razão da constitutividade que esses e 

outros dualismos fornecem ao direito. Se o dualismo eu-outro cede lugar a uma compreensão 

comum de si, ficariam abalados os constructos jurídicos que se fundam na hierarquia, na 

culpabilização, na propriedade e na contraposição de interesses. Tais constructos jurídicos 

se instalam ainda nos sistemas de crenças como apriori históricos,8 que acomodam a ausência 

desse espanto demonstrado pelo índio que, em relato de Darcy Ribeiro (TVPUC, 2014), o 

indagou: “Darcy, quem inventou o papel?”. De início o antropólogo imaginou se tratar da 

invenção do papel no qual se escreve, porém, logo o índio explicou: “Não, Darcy, não é esse 

6  São muitos os possíveis sentidos atribuíveis ao termo “consciência jurídica”, aqui faço uma simplificação que cumpre a função 
de contrapor o jurídico ao não jurídico.. 
7  Os termos não-direito e consciência-não-jurídica ainda expressam mal o que pretendemos dizer aí. Pois não se trata apenas 
de definir algo em oposição ao direito, o que poderia ainda conservar uma díade entre direito e não-direito, incapaz de algo 
para além do direito que não fosse bem definido apenas em oposição a este. Portanto, o não-direito de que falamos não é bem 
o que as palavras parecem designar, pois se refere a algo que não depende do direito para se definir.
8  O termo é mencionado por Agamben, considerando Foucault. Nele são combinadas duas palavras que seriam incompatíveis, 
pois apriori designa algo fora da experiência histórica, prévio às experiências vividas. Ao falar em apriori histórico o que se 
pretende é exatamente apontar para a historicidade do que internalizamos como se fosse ahistórico. Além disso, os apriori são 
tidos como condições através das quais conhecemos o mundo e a nós mesmos, daí a precisão do termo – apriori histórico 
– para apontar que as condições mesmas pelas quais conhecemos o mundo e a nós mesmos são históricas e, portanto, rela-
cionadas ao poder. (AGAMBEN, 2017, p. 36-38).
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papel, é o papel... o papel que o homem branco chega aqui e mostra dizendo que o índio tem 

que abandonar a terra, porque a terra tem dono”. O que o índio quer saber é quem inventou 

esse poder simbolizado no papel do homem branco que legitima a apropriação do comum. O 

ponto que Garrote tangencia, mas parece evitar bater de frente, é que o fenômeno jurídico-

capitalista contemporâneo só funciona através dos dualismos que sua proposta visa desativar. 

Tal consideração é importante para não se deixar de notar o desafio de que tais práticas 

filosófico-corporais não sejam reduzidas à uma docilização das vidas sob o capital, garantindo 

a produtividade que mantém os dualismos entre oprimidos e opressores. 

 Aqui a prática filosófico-artística-corporal se insere nos objetivos da Área de Estudos 

Filosofia do poder e pensamento radical, mirando a possibilidade de um novo nómos possível. 

Do desaprender uma certa consciência jurídica pode surgir espaço para uma consciência não 

jurídica, portanto, não hierárquica, não proprietária e não centrada em sujeitos que demandam 

direitos do Soberano, subjetivando-se na obediência à propriedade e à hierarquia. Porém, esse 

desaprender dessa consciência jurídica não se faz apenas nos planos das consciências individuais, 

pois essa dita consciência jurídica não se limita às consciência individuais, ela designa algo 

coletivamente compartilhado que hoje tem organizado um mundo proprietário e hierárquico, 

mundo do qual as consciências individuais são um dos elementos. Essas mesmas consciências 

individuais – e o modo como as notamos em nós e nos outros – são constitutivamente 

perpassadas por relações proprietárias e hierárquicas que regulam as possibilidades de vida e 

morte. Tais relações não estão apenas nas cabeças das pessoas, mas nos corpos, nos sonhos, 

nas linguagens, nas condições impostas de sobrevivência, elas constroem o mundo em que 

estamos. Assim, não havendo um fora, é de dentro destas relações que podemos atuar por sua 

desativação. 

 Jogar com as hierarquias, propriedades, culpas e dívidas que nos subjetivam é o que se 

pretende fazer na combinação da filosofia com as artes. Não há necessidade de fixar alguma 

linguagem artística ou filosófica específica, as possibilidades se mostrarão a partir de cada 

grupo concreto que se reúna para adentrar ao cotidiano das propriedades e obediências que 

nos subjetivam e que estruturam a atual organização jurídico-econômica. Considerando o 

artigo “O campo expandido: arte como ato filosófico”, de Cassiano Quilici, vê-se no conceito 

de campo expandido e na ideia ampliada de arte de Beuys um estímulo à potencialidade 

educativa da relação entre filosofia e arte.

A rigor, o conceito de “campo expandido” remonta ao artigo da crítica e 
pesquisadora norte-americana Rosalind Krauss, “Sculpture in the Expanded 
Field” de 1979, publicado na revista October. Nele, a autora tentava definir 
um novo tipo de práxis, difícil de ser enquadrado no termo “escultura” que 
estava se tornando “infinitamente, maleável” Diferentemente da atitude 
modernista, pautada no desejo de ruptura e negação das escolas e movimentos 
anteriores para propor o novo, o “campo expandido” designaria outro tipo 
de estratégia. Não se trata mais de jogar com oposições, mas de produzir 
composições complexas de linguagens, técnicas, agentes etc. Por isso mesmo, 
tais práticas não se definem pela adesão a um meio específico de expressão 
(escultura, pintura, por exemplo), preferindo trabalhar com diferentes 
materiais e recursos: fotos, vídeos, ações, esculturas, objetos, entre outros. 
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O artista mobiliza e transita por vários suportes e linguagens para dar forma 
às suas inquietações. Para Krauss, tais procedimentos caracterizariam uma 
nova sensibilidade, fundamentalmente distinta da “moderna”.

A argumentação da autora neste artigo se move no âmbito restrito da 
discussão das fronteiras entre gêneros e linguagens – como a escultura, a 
arquitetura e a paisagem – e suas possibilidades de composição. Mas a metáfora 
do “campo expandido” adquire um sentido renovado nos discursos de 
alguns artistas. Um exemplo paradigmático são as proposições de “escultura 
social” e “ideia ampliada da arte” do escultor e performer Joseph Beuys. Ele 
se empenhará em ressignificar o próprio conceito de “arte” resgatando, um 
“sentido antropológico” para o termo, ligando-o à qualidade do agir humano. 
Na acepção grega, a palavra “arte” (téchne) designa um “saber fazer” próprio 
ao homem, criador de um mundo “artificial” que difere fundamentalmente 
do brotar espontâneo da physis. Assim, a conhecida fórmula de Beuys (2011), 
“cada homem, um artista” não, significa transformar necessariamente uma 
pessoa em um escultor ou em um ator. Trata-se de resgatar o sentido 
artístico que nossas atividades podem adquirir, contrapondo-o às formas 
de trabalho alienado e à racionalização instrumental da produção. (QUILICI, 
2014, p. 13)

 

Mais uma longa citação nos ajuda a exemplificar potencialidades do contato entre arte, 

filosofia e cotidiano:

Na mostra “Documenta V” de Kassel, em 1972, o artista, propõe uma 
“instalação verbal” em que permanece durante 100 dias, aberto discutir 
os mais variados assuntos com o público visitante. Parte desse diálogo, 
registrado em livro (BEUYS, 2011), compreende temas como educação, 
conceito ampliado de arte, cristianismo, capitalismo privado e capitalismo de 
estado, o sentido do trabalho, visão do ser humano. Esta ação nos faz lembrar 
a atitude socrática na pólis grega: o filósofo no espaço público disposto a 
dialogar e a examinar as questões trazidas pelos cidadãos. Formulações de 
Beuys tais como “conversar é uma forma de arte” e “ser professor é minha 
grande obra de arte” reforçam este tipo de aproximação, integrando uma 
espécie de prática filosófica ao campo expandido da arte. (QUILICI, 2014, 
p. 14)

Esses exemplos e conceitos servem de estímulo à experimentação de práticas de 

aprendizado ampliadas, no sentido de não se restringirem a alguma linguagem específica, 

misturando-se ainda ao cotidiano. Adiante será pormenorizado o problema que se pretende 

desenvolver como projeto.

Sintetizando um objetivo geral

 Em síntese, é possível dizer que o projeto aqui apresentado assume como problema 

de pesquisa a tarefa de desenvolver experiências de aprendizado que conjuguem filosofia e 

arte com o cotidiano na produção de presença e espanto filosófico com as propriedades 

e obediências que nos subjetivam e estruturam o atual sistema jurídico-econômico. A 

sustentação teórica que inspira o projeto já integra essa síntese do problema, o qual só pode 

ser compreendido tendo em vista as seguintes explicações.   

 Percorramos o problema posto no início do parágrafo acima. O que se entende por  



IV SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS 325

“desenvolver” será apontado no próximo tópico. A filosofia e a arte, por sua vez, são palavras 

que abarcam uma amplitude de significações das quais nenhuma é descartada de antemão, 

seus usos dependerão dos contatos entre o cotidiano e a presença dos participantes. 

Cotidiano se refere aí ao modo como vivemos e seguimos acontecendo no tempo. Nesse 

sentido, o que quer que aconteça, acontece nesse presente cotidiano em movimento.9 A 

função aqui desempenhada pelo cotidiano é a de considerar que nas experiências de vida, nos 

modos como vivemos, se encontram potentes elementos filosóficos. Trata-se de aproveitar 

potenciais artísticos e filosóficos do que vivenciamos como cotidiano, em suas complexidades 

e simplicidades do dia a dia. Portanto, não se atribui ao cotidiano qualquer grau de verdade 

superior, apenas se busca ativar nele potencialidades críticas no uso da filosofia, das artes e de 

si. 

 Como que “espontaneamente” acatamos a hierarquias, propriedades, culpas e dívidas 

naturalizadas em nossos cotidianos. Espanta que “o indivíduo, em seu próprio cotidiano, 

atua em um ambiente marcado por mediações que aparecem fenomenicamente como 

‘espontaneidade’, a qual, de uma perspectiva crítica, pode ‘aterrorizar-nos’.” (SARTORI, 2017, p. 

8) A hipótese neste projeto é de que esses próprios cotidianos individuais oferecem material 

potente à filosofia e à arte para ativar espantos filosóficos, críticos e presentificantes.  Essa 

presentificação, por sua vez, tem a ver com uma imanência na qual não somos “consciências 

interpretantes diante do mundo e das coisas, [mas sim] estamos em meio às coisas e aos 

volumes dos corpos” (MIRANDA, 2015, p. 124). A proposta consiste, portanto, não numa 

prática exclusivamente interpretativa, sendo a interpretação incluída na presença, mas sem 

esgotá-la. 

 Nomeio de espanto filosófico algo que envolve exclamações como “nunca tinha pensado 

nisso”, “nunca tinha pensado assim”, “nunca tinha sentido a importância desta pergunta”, mas 

não só isso. Um dos sentidos do espanto é aterrorizar, e a filosofia pode aterrorizar de 

diferentes modos, daí uma bela dificuldade da filosofia, a qual não serve primordialmente para 

espairecer, ou seja, para desoprimir-se, desafogar-se, recrear-se e distrair-se. Um dos sentidos 

de espanto é assombro, um dos sentidos de espairecer é exatamente desassombrar-se. O 

espanto filosófico, portanto, não almeja alívio, mas aventura. O que não quer dizer que não 

possa eliminar depressões e produzir alegrias, como se vê no seguinte caso.

 Trata-se de um curioso episódio ocorrido no dia 14 de outubro de 2014, na cidade 

de São Paulo. O motorista Fábio, diante da falta de água na região onde mora, decidiu usar 

o caminhão da empresa em que trabalha para levar água aos vizinhos. Ele conta que poderia 

muito bem tê-lo feito apenas para sua própria família, usando seu próprio carro, mas decidiu 

colocar seu emprego em risco e utilizar o caminhão pipa da empresa para levar água ao 

máximo de pessoas que pudesse. Assim o fez, pagando a água com seu próprio dinheiro, ele 

usou o caminhão da empresa – o maior custo para esse tipo de feito não é a água, mas o 

9   Portanto, a palavra cotidiano designa aqui uma abstração que só encontra concretude em cada vida. Além disso, aqui o 
cotidiano não se iguala ao rotineiro, assumindo que mesmo acontecimentos considerados raros acontecem no cotidiano e 
nele são vivenciados.
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aluguel do caminhão – sem pedir permissão, pois sabia que se pedisse não seria autorizado. Ao 

retornar contou toda a verdade, explicando as mais de três horas que esteve fora do serviço 

com o caminhão de propriedade da empresa. Fábio, de 37 anos, que distribuiu 16 mil litros de 

água, diz ter superado um quadro clínico de depressão com ajuda da filosofia, mesmo tendo 

estudado apenas até a quarta série. 

Ele contou que já teve depressão, e que na pior crise chegou a ficar 90 
dias sem sair de casa. Sem tratamento médico para tratar o problema, ele 
disse que se curou através dos livros, quando começou a ler os grandes 
pensadores. “Conheci o sofrimento do mundo”, explicou. Com este episódio 
de ajuda aos vizinhos, Fábio acredita que isto veio para “fechar o ciclo” da 
doença. (PAULO, 2014).

 

Mais do que buscar classificar se essa desobediência cumpre os requisitos para ser 

considerada uma desobediência civil – se foi um ato coletivo ou ilícito, por exemplo – me 

interessa chamar atenção para como a fixação das propriedades pode servir à manutenção 

de injustiças quando não ousamos desobedecer. O caminhão era propriedade da empresa e, 

portanto, em obediência a isso não deveria ser usado para finalidades que fossem alheias aos 

interesses da proprietária. Desobedecendo, o motorista pôs em evidência que o caminhão 

não está ontologicamente limitado pela propriedade que sobre ele incide, podendo ser usado 

sem ser apropriado. Esse exemplo do uso sem apropriação pode ser inspirador quanto à 

desinstituição de propriedades materiais e imateriais. 

   O caso acima dá um exemplo de contato entre vida cotidiana, filosofia e propriedade. 

Uma leitura para além dos textos potencializou no cotidiano de Fábio uma filosofia que 

contribuiu para que ele jogasse seriamente com a propriedade, não aceitando-a como uma 

regra fixa do jogo. As artes podem colaborar no desenvolvimento dessa capacidade de 

jogo. Encontrar nos cotidianos as tensões proprietárias e adentrar nelas com as artes e 

filosofias é o que neste projeto pretendo desolver e testar em práticas educativo-criativas. 

Os produtos dessas práticas se darão nos cotidianos como filosofia, arte e vidas, com 

grande influência das peculiaridades de cada cotidiano. Nenhum cotidiano é idêntico, esses 

lugares de aprendizado aqui propostos terão de considerar a diversidade de cotidianos, bem 

como suas semelhanças. Por fim, resta explicar o que quero dizer com “propriedades” e  

“obediências”. Ao mencionar no problema as propriedades, que nos subjetivam e estruturam 

o atual sistema jurídico-econômico, refiro-me a algo que deve ser buscado no cotidiano 

e para além dele, pois as propriedades podem estar naturalizadas ao ponto de sequer as 

percebermos como propriedades. Um exemplo pode me ajudar a expressar essa questão. 

Quando via os telejornais noticiarem invasões de propriedade praticadas por movimentos 

sociais, eu pensava e sentia: esses movimentos sociais não respeitam a propriedade, estão 

roubando, tomando para si o que não compraram. Anos mais tarde notei que, ao ver aquelas 

notícias, me tomava uma necessidade de respeito à propriedade, porém não a compreendia 

como propriedade. Só a compreendia como algo merecedor de todo respeito. Mas que algo 
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era esse? Como funcionava esse algo e desde quando? O que era isso a que se chamava 

propriedade? Me satisfazia saber que propriedade era aquilo que compramos ou ganhamos 

de um proprietário, sendo dever da violência legítima garantir as propriedades. Só comecei 

a compreendê-la como propriedade quando meu cotidiano universitário envolveu essa 

temática e me espantei com ela. Uma das propriedades a que este trabalho visa desenvolver 

espantos é, portanto, a propriedade da terra, dos meios de produção, dos conhecimentos. 

Os modos de vida assentados na necessidade de obediência cega à propriedade nos afetam 

com uma subjetivação hierarquizante, subordinando não proprietários aos proprietários. A 

exclusividade dessa propriedade gera uma naturalização da excassez transformada em apriori 

histórico. Considerando a frase de Howard Zinn que, ao invés de mirar a desobediência civil, 

exclama que “o problema é a obediência civil” (ZINN, 1970), as práticas educativo-criativas 

que se pretende desenvolver buscarão nos cotidianos espantos filosóficos com a obediência 

à propriedade e também com outras obediências. Entre naturalizações, a priori históricos e 

violências mais explícitas, aprendemos certo modo de obedecer. Aventurar-se filosoficamente 

com obediências e propriedades é o que se espera realizar como experiências educativo-

criativas que conjugam filosofia e artes.

Indicações do como será

 Neste tópico pretendo apontar linhas gerais ao desenvolvimento destas experiências10 

sempre singulares, pois a relevância dada aos cotidianos impede grandes generalizações. O 

objetivo é desenvolver a capacidade de desnaturalizar propriedades e obediências, colocando-

as em jogo. O “desenvolvimento” mencionado na síntese do problema apresentada no tópico 

acima pode ser descrito como um processo colaborativo de resultados consideravelmente 

imprevisíveis. Em grupos presenciais de encontros periódicos serão combinados conhecimentos 

textuais e jogos artísticos-teatrais que envolvam o cotidiano, propriedades e obediências. 

Inspira essa metodologia a noção de forma-de-vida, proposta por Agamben no livro “O uso 

dos corpos”, buscando-se práticas educativo-criativas que não percam de vista a investigação 

da cisão que nos separa de nós mesmos, separando a vida da finalidade de viver e a linguagem 

do mundo. (AGAMBEN, 2017, p. 253; 234). Alguns pontos tocados no mesmo livro podem 

ser de grande relevância prática para o projeto, como a vergonha (AGAMBEN, 2017, p. 108), 

a nudez (AGAMBEN, 2017, p. 108; 267), a tentativa de se descrever (AGAMBEN, 2017, p. 

257-258), o contato como não-relação (AGAMBEN, 2017, p. 266 ). Tudo isso pode compor 

experiências de aprendizado colaborativo filosófico e artístico que produza filosofia, arte e 

cotidiano da desnaturalização de propriedades e obediências.

 As artes em vídeos, músicas e poesisas também podem ser muito importantes no 

processo. Mesmo nas linhas gerais expressas por essa metodologia, o seguinte poema dá os 

nomes para dois dos jogos que irão compor os processos de aprendizagem.

10  Serão variados os formatos dessa experiências, sendo possível prever cursos, oficinas e disciplina universitária.
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RECADO PARA COLAR NO ESPELHO

Você não é especial,

amigo.

Te digo isso

com carinho

- e com a corriqueira

indiferença -

de que diz

“saúde!”

a um espirro.

Você não é especial.

Melhor que te diga isso

esta voz tranquila 

dum poema

que nutre

tua solidão

clandestina

(em que

- oh, tão único! -

só você

se imagina.)

Menos, querido, menos.

Três passos atrás

e tua imagem

já se embaça

no espelho.

Insisto,

você não é especial...

Vocês todos

não são.

Haverá, talvez,
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em ti, agora,

um riso irônico,

uma descrença,

ou licença que te proteja

de perceber que outros

- como você - 

lêem este poema

com risos

igualmente irônicos, similar licença

ou descrença.

Sim, é compreensível...

Todos,

- absolutamente tudo e todos -

te enganaram

desde o início:

te fizeram crer

que você era único

e, oh, insubstituível.

(o mercado,

com seu olhar cínico de currículos,

sabe bem mais de você

e de teu trato...

oh, trabalho humano abstrato)

Você não é especial...

Tua mãe, pequeno,

te enganou.

Teu professor do primário

te enganou.

Tuas namoradas,

- uma a uma -

te enganaram.

(E fechaste os olhos 

quando tentaram 
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te mostrar teu humano

e comum fracasso!)

Os comerciais de TV,

os shapoos pra teu especial tipo de cabelo,

o teu gerente no banco,

os cartões de crédito,

a puta, o psicanalista, o padre, o médico,

todos te enganaram...

Você mesmo,

todo dia,

ergue seu castelo Kitsch

de qualidades raras

no espelho, no trabalho,

no social das redes,

no chuveiro

enquanto repassa

solitário

(com trilha de fundo)

tua história

- oh, tão própria! -

de acertos e fracassos

(como milhares agora mesmo o fazem).

Assim, tão especialmente educado,

é normal que, de início, não aceite...

Todos,

- e você não seria diferente -

negam, a princípio, os fatos...

mas seu corpo os conhece 

e vão repetidamente 

te sussurrando

à hora de dormir:

você não é especial!

você  não é diferente!

Aquela paixão tão ardente nos olhos dela?
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Brilhará novamente

- tão ou mais ardente -

sem seus olhos.

Aquele jeito próprio de gemer teu nome,

ou a fúria com que mordia tua pele,

o gozo conjunto pralém da morte?

Se repetirão indefinidas vezes

- mais ou menos

intensamente -

com tantos outros

“especiais”

igualmente.

E as palavras

que ela - ou ele - lhe disse

num certo momento sublime...

novamente as dirá

com mesmo frescor

- sublimente -

a quem for.

Você não é especial.

Aceite.

E o que te faria? 

Mais conhecimento?

Mais beleza?

Coragem?

Consciência?

Mais dinheiro? Paz?

Tua tristeza?

Teu jeito excêntrico de fazer algo comum?

Teu desespero diante da morte e do sem sentido?

Tua revolucionária utopia?

Poesia?
Venha, querido,
me abrace..
aceite..
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relaxe...
Você não é especial.
Se desfaça
 dessa inútil
   e pesada      

      couraça...

                   retire a
             coroa de louros...
             (só te atrapalha...)
 
                        Venha,
                         junte-se a todos...
                                                você não é 
                                                especial...
                                                                    a vida
                                                                        é. (VASQUES, [s.d.], p. 51-55)

 

 Considerado o poema acima, espera-se organizar as experiências de aprendizado em 

dois tipos de jogos que se alimentam mutuamente. Ambos se remetem ao poema acima, são 

os “jogos de perder peso” e os “jogos da vida especial”. Os primeiros investigam o peso dessa 

couraça e os segundos as ambivalências e possibilidades da vida especial. Em tais jogos é que 

se pretende por em contato obras filosóficas e artísiticas com o cotidiano no questionamento 

de propriedades e obediências.

 Sem pretensões conclusivas, o trabalho se limita a divulgar o andamento da pesquisa 

que agora se dedicará a elaborar e experimentar esses jogos no desenvolvimento destas 

experiências educativo-criativas. Espera-se que tal divulgação possa resultar em sugestões e 

críticas importantes para o andamento da pesquisa, ficando aí o convite para que se entre em 

contato com os autores sobre o desenvolvimento destas experiências que se darão ao longo 

dos anos de 2018, 2019 e 2020.  
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Design e prevenção ao HIV/AIDS: propondo novas fronteiras
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar de alguns caminhos possíveis para a formulação de 
novos conceitos teóricos que permitam repensar aspectos problemáticos da comunicação ligados à 
prevenção em saúde com relação a Aids/HIV e DST, através da inserção do profissional de design em 
todas as etapas da elaboração das ações de comunicação visual para a prevenção.
Nossa argumentação começa a partir da problematização da forma como as ações de prevenção a 
Aids vem sendo pensadas ao longo das três décadas da epidemia.  Uma vez expostas as lacunas, são 
apresentadas propostas de intervenção para a formulação de alternativas de prevenção e controle da 
epidemia que estejam em melhor consonância com as atuais demandas preventivas decorrentes das 
mudanças sociais e das descobertas científicas relacionadas ao vírus.

PALAVRAS-CHAVE
“Design”; “comunicação visual”; “HIV/Aids”; “prevenção em saúde pública”

Introdução

 Este artigo tem como objetivo apresentar de alguns caminhos possíveis para a 

formulação de novos conceitos teóricos que permitam repensar aspectos problemáticos da 

comunicação ligados à prevenção em saúde com relação a Aids/HIV e DST, através da inserção 

do profissional de design em todas as etapas da elaboração das ações de comunicação visual 

para a prevenção.

Nossa argumentação começa a partir da problematização da forma como as ações 

de prevenção a Aids vem sendo pensadas ao longo das três décadas da epidemia.  Uma 

vez expostas as lacunas, são apresentadas propostas de intervenção para a formulação de 

alternativas de prevenção e controle da epidemia que estejam em melhor consonância com as 

atuais demandas preventivas decorrentes das mudanças sociais e das descobertas científicas 

relacionadas ao vírus.

A ideia consiste em pensar a comunicação visual na prevenção em saúde a partir de 

um projeto multidisciplinar, no qual a participação do designer acontece desde a concepção 

inicial das mensagens até a produção das peças de comunicação. Essa metodologia pode se 

apresentar como uma alternativa para constituir recursos de disseminação da informação de 

forma efetiva e criativa.  Com a intervenção desses profissionais em etapas decisivas de projeto, 

envolvendo processos que vão além do operacional, é possível melhorar qualidade das peças 

1 Doutora em Psicologia Clínica PUC-Rio
2 Doutora em Design PUC-Rio 
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de prevenção, por meio da disseminação da informação de forma irrestrita e constituição de 

formatos esteticamente mais atraentes para a população. Além disso, se trata de “outro olhar” 

sobre o advento da doença, uma visão de um profissional das ciências humanas.

João Silvério Trevisan, Nestor Perlongher, Roland Barthes e Gustavo Bomfim, sustentam 

teoricamente o debate contido nesse artigo.

Apesar de o programa governamental brasileiro ser referência internacional no tocante 

ao tratamento clínico e à distribuição de medicamentos antirretrovirais, a atual política de 

prevenção à Aids no Brasil ainda é calcada quase que exclusivamente nas mensagens de sexo 

seguro. Essa abordagem não atende a situações de risco fora do âmbito do “sexo seguro” e 

expõe algumas restrições e fragilidades do programa.

Ampliando fronteiras

 Qual é a relação que pode ser estabelecida entre a concepção e o planejamento 

de campanhas de prevenção ao HIV/Aids e a atuação do designer? Na prática, essa relação 

pode ser mínima. As campanhas são elaboradas em esferas externas ao campo de atuação 

do designer (em agências de publicidade, por demanda de órgãos governamentais ligados 

a políticas de saúde), e o designer é convocado apenas para atuar na materialização final 

das peças (projeto gráfico, elaboração de layout, etc.) – recebendo, para tal, um “briefing” 

constituído por conceitos e decisões pré-estabelecidos. Em suma, a sua intervenção efetiva 

nas campanhas é restrita à execução de orientações pensadas por outrem. Se esse é o limite 

e o fim de toda possibilidade real de atuação do designer na elaboração de produtos e 

sistemas concebidos para intervirem de alguma maneira na sociedade, se a contribuição deste 

profissional é restrita a sua expertise técnica em materializar a demanda alheia, cabe perguntar 

qual é o sentido de uma formação de nível superior em design? E mais ainda, qual é o sentido 

da pesquisa e da formação em design em nível de pós-graduação stricto sensu? 

Pensar o design como uma disciplina isolada é uma atitude extremamente limitadora. 

Talvez a dificuldade da constituição do campo teórico do design venha de uma “especificidade” 

do campo, que como disciplina, por muito tempo foi associado a questões essencialmente 

práticas. Mas seria possível pensar novos caminhos “teóricos” para uma disciplina tão arraigada 

na questão prática? 

Em princípio, é necessário explicitar a demanda de uma relação multidisciplinar como 

um aspecto intrínseco às formas de se pensar o design (BOMFIM, 1997). 

Do ponto de vista metodológico, pode-se pensar no modelo do design participativo 

como uma forma de materialização de um projeto de prevenção que leve em conta as 

idiossincrasias e as especificidades ligadas às necessidades preventivas relacionadas ao HIV 

GT | DIÁLOGO ENTRE FILOSOFIA, ARTE E DESIGN
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(MARGOLIN 2004). 

Primordialmente deve-se levar em conta o enriquecimento trazido pelo diálogo entre 

o design e outras disciplinas. Essa troca proporciona a possibilidade para que o profissional de 

design analise as questões de projeto em relação a outras disciplinas por diferentes pontos de 

vista — no caso desta pesquisa especificamente, “a prevenção ao HIV”. Além disso, pode-se 

pensar que a atividade projetiva, “prática” do design, nada mais é do que um constante diálogo 

e intercâmbio com outras formas de conhecimento, ou seja, sem troca, não existe design.

Os motivos

No decorrer do levantamento de dados da pesquisa, foram constatadas uma série de 

limitações relacionadas a forma como se faz prevenção ao HIV/Aids no Brasil.    

Desde o final dos anos de 1980, foi adotado um padrão que se repete basicamente 

mensagens de sexo seguro e uso do preservativo. Aliado a isso, um recente recrudescimento 

da epidemia vem sendo noticiado pela mídia em diferentes regiões do país. “Uma estatística 

assustadora coloca Porto Alegre no epicentro de uma doença temida e que, para muitos, 

ainda pode significar uma sentença de morte. Há pelo menos uma década, a Aids tomou 

proporções gigantescas em solo gaúcho: é na Capital que a taxa de incidência chega a 99,8 

casos a cada 100 mil habitantes — simplificando, um em cada mil porto-alegrenses tem a 

doença, com sintomas.” (Zero Hora 07/07/2012)

“Segundo dados do Boletim Epidemiológico Aids/DST 2009, a taxa de incidência (por 

100 mil habitantes) de casos de Aids notificados na Região Norte passou de 15,4, em 2007, 

para 18,6, em 2008.” (G1, Globo 23/11/2011) 

Diante de tais fatos, uma intervenção no formato da prevenção se mostra uma 

necessidade latente no sentido de procurar melhorar a resposta preventiva da população e 

promover uma diminuição no número de novos casos.

 Os objetivos

O objetivo geral desta proposta de alternativa preventiva é a propagação da informação 

da melhor maneira o possível, procurando fazer peças atrativas aos usuários e dessa forma, 

levando ao esclarecimento de dúvidas e informando a população. Em resumo, procurando 

colocar a disposição da população um grande número de informações sobre HIV/Aids. Assim, 

melhorando a qualidade das peças de prevenção, por meio da disseminação da informação de 

forma irrestrita e constituição de formatos esteticamente mais atraentes para a população. 

A campanha “tradicional” (Figuras 1 e 2) age como um instrumento totalizador 

deixando de levar em conta dúvidas mais pontuais com relação a diversas situações de risco 

que podem ocorrer durante uma relação sexual. Além disso, a campanha “tradicional” deixa de 

prestar uma série de esclarecimentos ligados à convivência com o vírus HIV, e aos parceiros 

de pessoas soropositivas, que normalmente trazem consigo uma série de dúvidas que não são 

esclarecidas por nenhum tipo de campanha preventiva ou iniciativa governamental.
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Figuras 1 e 2 – Exemplos de campanhas de prevenção brasileiras no século XXI do Ministério da Saúde Brasileiro

O recorte

Devido à natureza dos estudos realizados durante a pesquisa de doutorado, optou-

se por desenvolver peças ligadas à contaminação pela via sexual, voltadas para o público 

homossexual masculino.

Os cartões

A concepção conceitual das peças foi feita procurando envolver os “usuários” 

(soropositivos e pessoas que de alguma maneira se sentem mais expostas a uma possível 

contaminação, ou têm alguma relação com a epidemia) e uma pequena equipe médica, para 

tentar conceber peças que levassem em conta “os dois lados”. O ponto de vista de quem vive 

com o vírus e a visão do médico que, graças a sua formação, tem o conhecimento técnico 

necessário para conduzir o tratamento do mesmo. 

Foram elaborados 4 modelos de cartão que abordam diferentes conteúdos informativos 

ligados a epidemia de HIV/Aids. O formato “cartão de visita” foi escolhido devido a sua facilidade 

de exposição (pode ser facilmente colocado em cima de bancadas sem ocupar muito espaço, 

ou ainda dentro de um display que poderia ser colocado em diferentes ambientes como, 

boates, banheiros, faculdades etc). Este formato também pretende solucionar um problema de 

transporte e armazenamento por parte do usuário que, muitas vezes, recebe folhetos grandes 

ou brochuras ligados à prevenção, mas que acaba optando por descartá-los imediatamente, 

pois não há “lugar para guardá-los”.

Quanto às imagens escolhidas para ilustrar os cartões, elas foram selecionadas de 

maneira a promover uma associação entre a prevenção a Aids e a sexualidade/erotismo. 



IV SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS338

O objetivo é atrair a atenção do público homossexual masculino para as peças, instigando 

inicialmente a sua curiosidade para explorar o conteúdo informativo das peças e, talvez, até 

compartilhá-las com seus amigos e conhecidos. 

São utilizadas quatro imagens diferentes (uma para cada cartão), mostrando a figura 

masculina com o torso nu em diferentes detalhes, o abdome, o peito e as costas.  

A intenção é sintetizar a informação pontualmente, e fornecer diferentes peças 

preventivas, cada uma tratando de um tema específico. 

Os temas propostos são: boas dicas sobre camisinhas, carga viral e sexo, HIV + 

risco – risco e o que fazer se a camisinha estourar. Eles foram definidos segundo a demanda 

informativa obtida com os informantes da pesquisa de doutorado, e a opinião/aconselhamento 

dos médicos que assessoraram a pesquisa. Os cartões são itens individuais, mas que fazem 

parte de um conjunto preventivo que deve ser oferecido pelos estabelecimentos que se 

dispuserem a distribuir as peças. A escolha por levar uma, duas, ou todas as peças deve ser da 

pessoa e não do estabelecimento. 

                          
Figuras 3,4,5,6 – cartões desenvolvidos em tese de doutorado

Conclusão

Os problemas ligados à prevenção a Aids são antigos e persistentes. Alguns foram 

solucionados parcialmente, como a substituição de campanhas que incitavam o medo e o 
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mórbido, a introdução de peças que estimulam a testagem e o incentivo ao tratamento. Além 

disso, o surgimento de campanhas segmentadas por grupo social (gays e profissionais do sexo) 

são exemplos de melhora e flexibilidade na prevenção oficial brasileira. Entretanto, atualmente 

as peças ligadas à prevenção do HIV/Aids limitam-se ano após ano à repetição do discurso 

do sexo seguro – sempre confinado à prescrição do uso do preservativo - ignorando-se toda 

uma demanda por informação de uma população pouco informada. Apesar do Ministério da 

Saúde brasileiro disponibilizar um material interessante e vasto, a sua circulação muitas vezes 

é restrita mantendo-se apenas no ambiente interno de hospitais, e algumas ONGS´S ligadas 

à prevenção. 

O campo do design oferece uma abordagem holística e aposta na participação dos 

agentes interessados no processo de desenvolvimento de produtos, sistemas ou serviços. 

Trata-se de uma atividade cuja vocação é precisamente integrar conhecimento disperso, tendo 

em conta os valores e interesses das pessoas. A inserção do profissional de design em todas 

as etapas concepção da comunicação visual das campanhas pode significar uma abertura e a 

presença de um olhar das ciências humanas do advento da prevenção, proporcionando uma 

melhora na resposta preventiva da população.
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RESUMO
Esta proposta de pesquisa deriva de uma inquietação sobre as possiblidades de construção de 
narrativas pelas crianças ao visitar museus com percursos temáticos sobre as relações étnico raciais. 
Essa inquietação para além da busca de elementos sobre as elaborações pelas crianças, visa também 
atender ao imperativo de se implementar as ações propostas pela Lei 10.639/2003, ao estimular 
o trabalho com a temática racial desde a infância. A busca por entendimento e conhecimento me 
conduziram ao curso de Mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 
na Linha de Pesquisa – Educação Escolar: Políticas e Práticas Curriculares, no Eixo – Currículo : 
Políticas e Práticas em 2017, com  a proposta de  pesquisa   “A Infância e a educação étnico racial na 
linguagem museal”O caminho metodológico está inserido no campo da infância, mais especificamente 
no segundo ciclo da educação infantil, e dos museus com foco na temática racial, que pretende seguir 
uma linha metodológica de investigação qualitativa. E por fim, mostra-se a relevância desta proposta de 
pesquisa, já que poucos são os trabalhos na área da educação, que se dedicam a pesquisar esse público, 
nesses espaços, com essa temática.

PALAVRAS-CHAVE 
Infância; Educação Étnico Racial, Museus.

Introdução

 Desde o início de minha carreira no magistério, em 1998, procurei participar de 

cursos, oficinas, formações, palestras e congressos (em diversas áreas como: literatura, artes, 

diversidade, cultura, corpo e movimento, linguagem oral e escrita, cantigas e brincadeiras, 

avaliação, entre outros,) para tentar aprimorar minha prática em sala de aula e imprimir uma 

marca transformadora, identificada com o  protagonismo artístico, social e cultural pela paz. 

 Há alguns anos abordo a temática racial em sala de aula, mas faltava um conhecimento 

específico para que o meu trabalho com as crianças fosse realmente de respeito à diversidade 

- faltava vivenciar, conforme descrito no texto das DCNs (Brasil, 2005)3 “formação inicial e 

1 Mestranda em Educação PPGED PUC Minas – andreza.fonseca@sga.pucminas.br
2  Profª Doutora – orientadora do Mestrado em Educação PPGED PUC Minas- 
3 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Diretrizes Curriculares Na-
cionais para a Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília: MEC/
SECAD, 2005.
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continuada de professores e profissionais atuantes da Educação Infantil para a incorporação 

dos conteúdos da cultura Afro-Brasileira e o desenvolvimento de uma educação para as 

relações etnicorraciais.”

 Ao ingressar, em 2009, no curso de Pós-graduação lato sensu em Educação Básica 

(LASEB/FAE/UFMG), oferecido pela Prefeitura de Belo Horizonte, com especialização na 

área de concentração “História da África e Culturas Afro-Brasileiras”, tive a oportunidade de 

construir e ampliar meus conhecimentos sobre África, sobre a temática racial e desconstruir 

visões estereotipadas e preconceituosas, além de me instrumentalizar melhor para a prática 

de uma educação para a diversidade.

 O plano de ação que construí e desenvolvi durante o curso de especialização foi 

finalista, em 2012, do 6º Prêmio Educar para Igualdade Racial do CEERT (Centro de Estudos 

das Relações de Trabalho e Desigualdades) de âmbito nacional, que aconteceu na cidade de 

São Paulo - juntamente com uma formação (a Prefeitura de Belo Horizonte, custeou a minha 

estadia e participação nestes eventos) e foi squisa da Fundação Roberto Marinho no projeto 

A COR DA CULTURA e para participar da gravação do programa NOTA 10, que aborda a 

temática das relações raciais na sala de aula.

 Em 2014 fui convidada a fazer uma comunicação de experiência sobre meu trabalho 

na Educação Infantil com a educação das relações raciais, no Seminário “A Cor da Cultura” 

que aconteceu no dia 20 de maio. Em dezembro do mesmo ano, outro trabalho, por mim 

desenvolvido, relacionado à temática das relações raciais foi finalista do Prêmio Educa 

Minas para a Diversidade Etnicorracial. Participei da equipe de colaboradoras na publicação 

do MEC/SECADI/UFSCAR / 2014 em cooperação com a UNESCO «HISTÓRIA E CULTURA 

AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL” Livro do Professor. 

 E em uma formação continuada, na Semana Nacional da Educação Infantil, em 2014, 

participei de uma visita guiada ao um museu com um percurso temático sobre as relações 

étnico raciais, que despertou anseios variados. A partir desse evento comecei a fazer leituras 

para conhecer um pouco mais sobre a educação museal com a temática racial.

 Faço estas colocações para ressaltar a importância da formação (inicial, continuada 

e em serviço) em minha trajetória escolar, social, profissional e acadêmica, e como os 

conhecimentos adquiridos foram e são usados para articular a teoria à prática, culminando 

em projetos que se desdobraram em vários frutos positivos.  

Essas buscas por entendimento e conhecimento me conduziram ao curso de Mestrado 

em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, na Linha de Pesquisa – 

Educação Escolar: Políticas e Práticas Curriculares, no Eixo – Currículo : Políticas e Práticas 

em 2017, com  a proposta de  pesquisa   “A Infância e a educação étnico racial na linguagem 

museal”.

 Este projeto deriva de uma inquietação sobre as possiblidades de construção de 

narrativas pelas crianças ao visitar museus com percursos temáticos sobre as relações étnico 
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raciais. Essa inquietação para além da busca de elementos sobre as elaborações narrativas 

sobre a temática racial, visa também atender ao imperativo de se implementar as ações 

propostas pela Lei 10.639/2003, ao estimular o trabalho com a temática racial desde a infância.

 Ao elencar a tríade infância, educação das relações étnico raciais e a linguagem museal, 

como objetos de investigação, coloca-se em pauta a discussão sobre a temática racial, a partir 

da escuta da criança articulada às visitas aos museus, como foco da pesquisa. 

Partindo da importância do meio cultural, suas experiências educativas para a formação 

e afirmação das crianças como sujeitos importantes, agentes sócio, cultural e históricos, a 

partir de vivências educativas em museus, com foco nas relações raciais, a inquietação inicial 

emerge ainda com mais força, que indaga quais as narrativas são elaboradas pelas crianças 

sobre as relações étnico raciais ao visitar museus pertencentes ao percurso território negro? 

E traz consigo outra questão: De que forma essas narrativas são possibilitadas pela proposta 

curricular da escola ao incluir como proposta metodológicas visitas aos museus?

 A partir dessas problematizações, o objetivo da proposta de pesquisa é de investigar 

as narrativas construídas pelas crianças do segundo ciclo da Educação Infantil sobre a temática 

racial, possibilitada pela linguagem museal. 

 Sarmento (2005) afirma que “as crianças são competentes e têm capacidade de 

formularem interpretações da sociedade, dos outros e de si próprios”. Elas são agentes 

sociais ativos e criativos, produtores de suas próprias culturas infantis e que contribuem para 

a produção da sociedade adulta, ou seja, elas “se apropriam criativamente das informações 

do mundo adulto para produzir sua própria cultura de pares” e “afetam e são afetadas pela 

sociedade” (Corsaro, 2011, p. 23). 

 O olhar para a infância contextualizada no tempo e espaço, em um contexto social 

que precisa ser escutada e levada a sério, se apresenta um componente essencial para afirmar 

sua presença no mundo. Acrescenta-se a isso, as vivências educativas em museu, que podem 

contribuir para essa formação cultural, diálogo, transformações de práticas e o empoderamento 

com consequente afirmação de direitos das crianças, através das visitas da criança pequena 

ao museu e a divulgação das práticas educativas em espaços não formais de educação para a 

infância.

Metodologia

 Este texto pretende propor uma metodologia para a pesquisa articulando as relações 

étnico raciais na infância, possibilitadas pelo que é oferecido na proposta dos educativos dos 

Museus pertencentes ao Percurso Território Negro.

 Assim, a partir de um pressuposto que os museus enquanto, espaços educativos e 

socializadores, cumprem a função subliminar de transmitir a sua história e arquitetura, da 

apresentação das obras, seleção de acervos, entre outros aspectos, e também um conjunto 

de símbolos que prestigiam seus objetos, e podem discutir as relações com seus visitantes 
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desde a infância, com as noções de pertencimento e de possibilidades de diálogo, ampliando 

cenários, saberes e conhecimentos.

 Neste contexto, os museus têm importante papel na aproximação com a infância e a 

ampliação das vivências culturais, pois mais que colecionar, selecionar, conservar, preservar 

objetos que guardam a memória dos povos que habitam o Brasil, os museus podem propor 

a discussão de temas atuais e relevantes concernentes ao patrimônio material e imaterial do 

país. E assim, contribuir para a consolidação da função social deste espaço no desempenho da 

importante tarefa de utilizar o patrimônio cultural como recurso educacional, turístico e de 

inclusão social, também para a infância.

 O caminho metodológico está inserido no campo da infância, mais especificamente no 

segundo ciclo da educação infantil, e dos museus com foco na temática racial, que pretende 

seguir uma linha metodológica de investigação qualitativa, pautada na observação participante 

a ser fundamentada, a princípio, em Angrosino, Minayo e Lüdke e André. 

 A pesquisa qualitativa tem como foco de estudo o processo vivenciado pelos sujeitos, 

e os verbos de destaque são “compreender” e “interpretar” e o grande desafio é fazer com 

que “predomine a lógica dos atores em sua diversidade e não apenas as suas falas” (MINAYO, 

2011, p. 621). 

 Para fazer análise do material qualitativo é preciso ter a capacidade de colocar-se no 

lugar do outro e considerar que cada ser humano é um ser único. A realização de pesquisas 

qualitativas com crianças exige a preocupação de não interpretar a ação e a fala das crianças 

a partir da lógica do pensamento do adulto. E segundo Minayo (1994),

 a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 1994, p. 21-22)

 Zaia Brandão (2002) diz que, a partir da década de 1980, aconteceu “uma virada 

hegemônica no campo das estratégias metodológicas na sociologia da educação. Os estudos de 

caso, a observação participante e as estratégias de pesquisa qualitativa foram gradativamente 

dominando a pesquisa em educação” (p. 103). 

As pesquisas qualitativas possuem características multimetodológicas, utilizando um 

número variado de métodos e instrumentos de coleta de dados, sendo indispensáveis à 

presente pesquisa a revisão da  bibliografia, a observação participante, o caderno de campo, 

aplicação de questionários e entrevistas, para a obtenção e tratamento dos dados. 

 Entre os instrumentos mais aplicados, estão a entrevista em profundidade (individual e 

grupal), a análise de documentos e a observação participante ou não. O ato de observar é um 

dos meios mais frequentemente utilizados pelo ser humano para conhecer e compreender as 

pessoas, as coisas, os acontecimentos e as situações. 
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 Sendo a observação participante o viés  escolhido para o desenvolvimento da 

pesquisa, já que em um ambiente com variadas possibilidades de apreensão da realidade, 

como um circuito temático, em que os artefatos e mediações podem contribuir para ampliar 

o repertório cultural dos visitantes, se faz necessário um método e alguns instrumentos, 

como entrevistas, questionários, etc., que forneçam indícios das possibilidades de construção 

do conhecimento das crianças ao interagir com o discurso expositivo e as mediações do 

educativo dos museus.

Lüdke e André (1986), ainda colocam que a observação participante “ (…) é uma 

estratégia que envolve, pois, não só a observação direta, mas todo um conjunto de técnicas 

metodológicas pressupondo um grande envolvimento do pesquisador na situação pesquisada.

 O pesquisador, no contexto da observação participante, pode atuar como um 

observador privilegiado do grupo, participando ativamente ou não das atividades do grupo, com 

olhar e ouvidos atentos para registrar o mais fielmente possível as informações pertinentes. 

Angrosino (2009) destaca a importância da observação participante para o desenvolvimento 

da pesquisa: 

A observação participante não é propriamente um método, mas sim um 
estilo pessoal adotado por pesquisadores em campo de pesquisa que, depois 
de aceitos pela comunidade estudada, são capazes de usar uma variedade de 
técnicas de coleta de dados para saber sobre as pessoas e seu modo de vida. 
ANGROSINO, 2009, p. 21) 

 No que diz respeito a rigorosidade do método, Lüdke e André (1986) descrevem que 

“para que se torne um instrumento válido e fidedigno de investigação científica, a observação 

precisa ser antes de tudo controlada e sistemática. Isso implica a existência de um planejamento 

cuidadoso do trabalho e uma preparação rigorosa do observador”.

No caso da presente pesquisa, o trabalho será desenvolvido entre o contexto  da 

infância (segundo ciclo da Educação Infantil) e o contexto de educação museal, sobre a 

temática racial. E tem como pressuposto o “ compromisso ético e político da produção de 

práticas inovadoras que possam contribuir para a mudança social. ” (MOREIRA, 2008, p. 410). 

 A proposta que mobiliza este projeto de pesquisa, tendo como  eixo de trabalho 

a discussão sobre relações étnico raciais na infância, possibilitada pelo que é oferecido na 

proposta de visita ao Percurso Território Negro , cujo principal objetivo consiste em analisar 

as possibilidades de narrativas construídas pelas crianças da Educação Infantil sobre a temática 

racial, tendo como foco o segundo ciclo da Educação Infantil , possibilitada pela linguagem 

museal e contribuir para as discussões em torno da necessidade de com ações que criem 

sujeitos mais reflexivos, ampliando horizontes em relação à sociedade e às dificuldades no 

tratamento das relações raciais, ajudando a construir o pertencimento racial. 

  Para alcançar esse objetivo faz-se necessário estabelecer os seguintes objetivos 

específicos:

- Investigar como os museus integrantes do percurso território negro, organizam 
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ações, mediações e criam estratégias para auxiliarem às crianças do segundo ciclo da Educação 

Infantil de Belo Horizonte a construírem possibilidades narrativas a respeito da temática racial.

- Identificar como o currículo da Educação infantil, praticado na escola, contempla as 

visitas aos museus com foco nas discussões sobre a temática racial;

Relacionar a organização didático pedagógica dos museus em articulação ao proposto 

pela escola.

- Descrever as narrativas construídas pelas crianças a partir da visita e seus 

desdobramentos.

- Identificar as transformações e o empoderamento dos profissionais da infância e dos 

profissionais do museu decorrentes do trabalho colaborativo;

 Isso se faz necessário pelo fato de que há mais de 14 anos, ocorreu a promulgação 

da Lei 10.639/03, que alterou o currículo da educação básica. O caput dessa lei altera a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Cinco anos depois, a lei foi modificada e se 

transformou na Lei 11.645/08, incluindo a temática indígena. Após mais de uma década de 

alteração legal, o cenário não é animador e pouca coisa mudou. Investigações e ações nesse 

campo são fundamentais para redirecionar energias e trabalhos pelo cumprimento da Lei e 

por práticas educativas transformadoras de concepções e relações.

 E por fim, mostra-se a relevância desta proposta de pesquisa, já que poucos são os 

trabalhos na área da educação, que se dedicam a pesquisar esse público, nesses espaços, com 

essa temática.

Referencial Teórico

 O referencial teórico que dará sustentação a essa pesquisa será elaborado a partir 

de um diálogo e o cruzamento entre as teorias do currículo, das relações étnico raciais, da 

infância e da educação museal.  A princípio os autores elencados para fundamentar as teorias 

citadas serão  Manoel Jacinto Sarmento, Muniz Sodré ,Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva,  

Nilma Lino Gomes, Boaventura de Souza Santos, Anibal Quijano, Catherine Walsh, Anete 

Abramowicz, Willian Corsaro,Júnia Pereira Sales, Lana Mara de Castro Siman, entre outros. 

 Esse diálogo será delineado em capítulos. No primeiro capítulo será a base teórica de 

sustentação à pesquisa. Explicitar sobre o currículo e a cultura a partir da decolonialidade do 

currículo, teorias pós-críticas, descolonização e multiculturalismo. Pensar numa perspectiva 

de currículo amplo, crítico, inclusivo e por consequência decolonial é o mote desta parte do 

texto. O projeto de currículo e sociedade decolonial está assentado nas lutas dos movimentos 

sociais e também teóricos por direitos, visibilidade, respeito à ancestralidade, e aos modos 

de ser, viver, estética dentre outros, contra os padrões de poder hegemônicos, excludentes, 

silenciadores e hierarquizantes. 

 Em seguida trazer a concepção de criança e infâncias no Brasil com o advento do ECA 

(Estatuto da Criança e do adolescente), a evolução para o entendimento da criança como 

sujeito de direitos, discutindo identidade e subjetividade. 
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 No Brasil em sintonia com os movimentos nacionais e internacionais, desde a 

construção de um novo paradigma relacionado à infância, que foi iniciado em 1959 com a 

Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente , instituído no país pelo artigo 

227 da Constituição Federal de 1988, que referendou a Convenção Internacional dos Direitos 

das Crianças de 1989. Estes documentos impulsionaram a criação do Estatuto da Criança 

e do Adolescente em 1990, reafirmando o entendimento e compreensão da criança como 

sujeito de direitos.

 As concepções de infância são várias e sempre existiram (Ariès, 1988, Reis, 2009; 

Sarmento, 2000; Quintero, 2002), mas estudiosos da Sociologia da Infância, afirmam que esta, 

enquanto categoria social, e com sentimento e preocupação com investimentos, são ideias 

modernas (Sarmento,1997, 2004). 

 Esses autores buscam entender a realidade da sociedade com base na análise de 

possibilidades de vivência da infância, relacionadas às classes sociais, ao tempo e espaço em 

que são geradas, além de suas ligações às transformações sociais, culturais, econômicas e 

políticas. Essa análise permite entender a importância da contextualização dessa infância e 

suas relações sociais em diversos aspectos, espaços e tempos.

 Na sequência abordar as questões que envolvem as relações étnico raciais a partir da 

LEI 10.639/03 e seus desdobramentos na contemporaneidade. A superação das desigualdades 

raciais é o foco principal da educação das relações étnico raciais, isso porque as relações 

raciais no Brasil são e sempre foram marcadas pela hierarquização e desigualdade.

 Do ponto de vista legal, a Educação das Relações Étnico-Raciais e a História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana como forma de cumprir o descrito na 9.394/1996 (BRASIL, 1996) 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, alterada pela 10.639/2003 (BRASIL, 2003), aponta 

a necessidade de mudanças imprescindíveis na política de educação, que deverá contemplar o 

estudo da diversidade étnico-racial.

 Por fim, contextualizar os museus e a  educação museal. Os espaços públicos das 

cidades, dentre eles escolas, praças, centros comunitários, museus, etc., são instituições que 

contribuem para a formação humana, já que trabalham com informação, cultura e com a 

interação entre sujeitos, participando, assim, do processo de construção do conhecimento. 

Estes precisam estar integrados ao meio em que estão inseridos, atuar em rede, de maneira 

a abordar a diversidade do conhecimento e estimular o senso crítico. 

  Desvelar a história e os avanços conquistados por estes espaços para a 

compreensão do que se espera desse ambiente como sendo de ensino, diálogo, discussão 

e aprendizagem, além de apontar questões sobre a mediação cultural nos museus, seus 

percursos temáticos e qual o entendimento sobre essa ação para a infância e a possibilidade 

de sua contribuição na construção de narrativas e outras possibilidades discursivas sobre a 

relações étnico raciais.

 Neste contexto, os museus têm importante papel na aproximação com a infância 

e a ampliação de seu repertório cultural, pois mais que colecionar, selecionar, conservar, 
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preservar objetos que guardam a memória dos povos que habitam o Brasil, podem propor a 

discussão de temas atuais e relevantes concernentes ao patrimônio material e imaterial do 

país. E assim, contribuir para a consolidação da função social deste espaço no desempenho da 

importante tarefa de utilizar o patrimônio cultural como recurso educacional, turístico e de 

inclusão social, também para a infância.
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Desvios do olhar: apontamentos sobre a fotografia jovem feminista

ALMEIDA, Isadora Maríllia de M.1
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RESUMO
O objetivo deste artigo é, antes de tudo, o de promover pensamentos e inquietações do imagético que 
rodeia a vida das pessoas. É também o de perceber a relevância dos olhares na arte. Quem cria para 
quem? O percurso da história da arte mostra que os criadores em sua maioria destinam suas obras 
para o público masculino, o que não é novidade em uma época cujo machismo ainda existe. Nesse 
sentido, explora-se aqui momentos de crítica ao male gaze e o estabelecimento de novas abordagens 
de visão feminista para a arte. A cultura visual e a história da arte de viés feminista continuam sendo 
fundamentais para a construção de uma crítica às imagens das mulheres, tão presentes no cotidiano. 
São citados os termos female gaze e girl gaze, através de um breve histórico e o que estes permitem 
e modificam no sistema artístico. Também são feitas considerações dos trabalhos criados por 
representantes dessas categorias de olhar, entre o período de 2010-2017. 

PALAVRAS-CHAVE
Arte; feminismo; mulheres; male gaze; girl gaze.

Introdução

A década de 1970 trouxe consigo novas percepções para o que posteriormente foi 

chamado de “cultura visual”. Um dos seus elementos de estudo compreende a significação do 

olhar, e como as imagens que circulam por aí – na arte e na mídia – são reflexos da sociedade 

em que se vive. A cultura visual, como afirma Mirzoeff (1999) preocupa-se com “eventos 

visuais em que a informação, o significado ou o prazer são procurados pelo consumidor 

nas interfaces com tecnologia visual” (MIRZOEFF, 1999, p. 3). As relações entre imagem e 

sociedade trazem consigo questões como poder, violência, preconceito, machismo e outros. 

Evidentemente, é impossível estudar as imagens sem colidir com a história da arte. 

A história da arte, coincidentemente depois de 1970, passa a contar com pesquisas de 

cunho feminista. Com a repercussão do ensaio de Nochlin (1970), Why there been no greatest 

women artists?, novos textos surgem com intenção de criticar o que estava escrito sobre as 

mulheres, a arte e as imagens. Nesse aspecto, a cultura visual e a história da arte possuem 

produções que se comunicam. O male gaze, o olhar masculino, é um dos termos utilizados 

para criticar a predominância das mulheres sempre serem vistas como objetos para deleite.

Este se reflete através das obras de arte pensando a partir dos temas abordados 

nas pinturas, assim como a maneira que as mulheres são representadas, com foco nos nus 

femininos. Pesquisadoras feministas como Mulvey (1975), Pollock (1988) e o historiador da arte 

John Berger (1972) publicaram reflexões sobre o olhar masculino levando em consideração 

as protagonistas mulheres em filmes, pinturas e esculturas. O principal objetivo era tentar 

1 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens (UFJF). isadora.moreira@gmail.com
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enxergar a história da arte de uma maneira diferente da instituída, sendo o homem seu 

consumidor principal.

Criticando o olhar masculino, novas abordagens na arte são feitas por pesquisadores 

e artistas debatendo o que já havia sido criado. Neste momento o olhar feminino começa 

a ganhar espaço em um meio tão machista, que nega e censura o que não é feito para 

agradar àqueles do sexo masculino. Enquanto o male gaze oprime, o female gaze abre novas 

oportunidades para a discussão de arte e gênero.

Levando em conta esta premissa, procura-se investigar neste momento os reflexos 

que o female gaze trouxe para uma nova leva de jovens fotógrafas feministas contemporâneas, 

tendo em vista um recorte temporal a partir dos anos de 2010. Esse artigo pretende trazer 

à tona uma nova modalidade de “olhar” na arte, que tem sido chamada por alguns veículos 

jornalísticos atuais2 de girl gaze. 

O olhar que pertence ao homem, o male gaze 

Em toda a trajetória da história da arte, é possível perceber que a maioria dos artistas 

estudados são homens. Poucas mulheres são citadas, e seus trabalhos não têm tanto destaque. 

Como aponta Nochlin (1970) as mulheres têm uma grande justificativa para nunca terem sido 

grandes artistas. Elas não eram vistas não como pessoas capazes de criar, ficando sujeitas aos 

olhares dos artistas homens, sem contar que suas possibilidades criação (quando se arriscavam 

na pintura, por exemplo) eram também limitadas, consequentes da sociedade patriarcal.

A prática da pintura e desenho poderia ser incentivada, e os assuntos representados 

não eram os mesmos dos homens. As mulheres burguesas antes de se casarem até podiam 

exercer pequenas atividades como a leitura, o bordado e a pintura, desde que após o 

matrimônio estas fossem deixadas de lado. O aperfeiçoamento dos desenhos de modelos 

vivos não era encorajado, e o espaço acadêmico artístico quase não possuía alunas mulheres.

Por esses motivos, a arte quase sempre excluiu as mulheres de suas narrativas. Isso 

porque as mulheres não se destacavam como personagens ativas dessa cena e apareciam como 

objetos de admiração nas obras. Tem-se um variado número corpos femininos esculpidos, 

pintados, esboçados. Os espectadores da arte e da vida eram homens, e as mulheres não 

puderam ocupar essa posição. Elas que deveriam ser vislumbradas, dispostas a servir ao 

sexo masculino. Sendo as mulheres sempre um objeto a ser admirado, elas estariam sempre 

vulneráveis e sob a posse de um olhar (POLLOCK, 1988).

Esse olhar masculino estaria presente nos campos da arte em que as mulheres 

2  Artsy.net, i-D Magazine, The Independent, Dazed & Confused e CNN são alguns exemplos.
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pudessem ser apreciadas. No cinema, por exemplo, o olhar cujo as mulheres estão submetidas, 

em sua maioria, é um olhar fetichista e criador de fantasias. Mulvey (1975) utiliza da psicanálise 

para expor o prazer visual que as mulheres proporcionam aos homens através dos papéis 

interpretados por elas no cinema. O male gaze, o olhar masculino, é aquele que exibe e 

controla o corpo feminino, objeto sexual das narrativas. Essas narrativas podem ser notadas 

em outros momentos que não seja o do cinema, e o termo também passou a ser utilizado na 

análise dos papéis das mulheres nas obras de arte.

Elas aparecem na forma de alegorias, personagens de mitos, retratos ou como simples 

ornamento para compor o restante da obra. Mesmo quando são a figura central, sua presença 

como objeto erótico torna-se indispensável para o deleite do público masculino, segundo 

Mulvey (1975). Os artistas mais conhecidos nesse momento da pintura ao cinema, são homens 

que criavam para espectadores masculinos. Eles detinham a hegemonia do olhar e só o male 

gaze era permitido. 

Isso se deve ao fato dos homens estarem envolvidos desde o desenvolvimento à 

admiração das mulheres retratadas: diretores, produtores, pintores, escultores, fotógrafos e 

todos aqueles do meio artístico reproduzem o que os seus olhares – como homens – desejam. 

E o corpo feminino é explorado exaustivamente, às vezes discretamente, para gerar prazer.

E se fosse o contrário? Berger (1972) adota outro tipo de estratégia para que 

os espectadores reparem no quanto a arte se vale das mulheres, e o que o nu feminino 

representava no ocidente. Ele propõe a observação das pinturas de nus em seus capítulos 

de Ways of Seeing, e sugere que o leitor tente inverter os corpos femininos e masculinos. A 

estranheza que essa troca causa, se deve ao olhar acostumado a ver as mulheres como frágeis, 

delicadas, indefesas e outras características tidas como “naturais e femininas” e que não se 

aplicam ao mundo masculino no senso comum. 

A época das publicações de Berger (1972) e Mulvey (1975) coincide com as primeiras 

tentativas de introduzir na arte uma opinião feminista. As produções bibliográficas após esse 

período possibilitaram a contestação de barreiras impostas às mulheres artistas. Algumas 

passaram a produzir arte baseada em um female gaze, um olhar feminino sobre as próprias 

mulheres e o mundo3. 

Em 1971, a artista Sylvia Sleigh em sua obra Philip Golub Reclining, inverteu os papéis 

de observador e observado (figura 1). Nela, o nu mostrado é o de um homem, enquanto a 

artista aparece refletida em um espelho pintando seu modelo. Tem-se uma ideia do que seria 

o olhar feminino sobre um corpo masculino, em que a artista resolve representar o homem 

em uma pose sensual.

3 Vale a pena ressaltar que não significa que as opiniões e a arte das minorias não existiam antes disso, elas só sempre estiveram 
às margens. 
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Figura 1: Sylvia Sleigh, Philip Golub Reclining, 1971.

Nochlin (1972) aponta Sylvia Sleigh como uma das artistas que teve êxito ao pintar 

o corpo masculino nu em poses semelhantes aos nus femininos, pois seu trabalho cria aos 

nossos olhos a sensação de um desconforto que no primeiro momento não sabemos muito 

bem o motivo. A própria pose do modelo, que tem uma das mãos entre os cabelos compridos 

e o ângulo de seu corpo causam incômodo. 

Aqui, com a troca do nu feminino pelo masculino, é possível gerar uma certa estranheza. 

Por um momento pode-se pensar que o modelo não é masculino, e sim feminino, pois o olhar 

está acostumado à ideia de homens não são representados tão vulneravelmente. Talvez, se não 

existisse o reflexo do rosto e o nome da pintura não indicasse que se trata de um homem 

nu, grande parte dos que olham pela primeira vez o quadro julgaria tratar-se de uma mulher. 

Qual homem posaria de tal maneira? Será que a desconfiança não atinge também o reflexo da 

artista, ao fundo? Alguma coisa ali parece não estar certa.

Como afirmam Parker e Pollock (2013), Sylvia Sleigh foi uma das muitas artistas que 

pintaram homens nus para comentar sobre o corpo nu masculino na arte, tentando evidenciar 

as relações de poder entre homens e mulheres. Concebe-se essa ideia em situações como o 

reflexo de Sylvia ao fundo de Philip Golub Reclining (1971) quando compara-se sua presença 

com a de Diego Velázquez em As meninas (1656). Supõe-se um desconforto no rosto da 

artista que não aparece no de Velázquez, à vontade e sorrindo, como se Sylvia não fosse digna 

de aparecer no quadro enquanto pintora. Supostamente a partir disso ela estaria discutindo 

a participação das mulheres nas artes, e desconstruindo a imagem tradicional do homem. 

Retratar a nudez masculina em poses as quais as mulheres são representadas, e não como 

alguém imponente e viril são preferências de Sleigh (NOCHLIN, 1999). 

Entretanto, porventura seja necessário “atacar” o male gaze de forma mais direta. A 

artista Barbara Kruger, em sua colagem Your gaze hits the side of my face (figura 2), tem-se a 

impressão de que a fala é direcionada justamente ao espectador. Seu olhar é tão potente que 

acaba “colidindo” com o rosto representado, semelhante ao de uma escultura feminina. A 

crítica sugerida é a de que esse “olhar” ao qual as obras de arte estão submetidas é perigoso 
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e cruel, destinado ao público masculino. “Podemos interpretar tais palavras, por exemplo, 

como uma mensagem direta sobre a política de gênero no olhar, como uma figura feminina 

criticando a violência do olhar masculino” (MITCHELL, 2015, p. 183).

Figura 2: Barbara Kruger, Your gaze hits the side of my face, 1981        Figura 3: Antonio Canova, As três graças, 1813-1816

É como se todas as mulheres retratadas por homens durante a história da arte 

ocidental, principalmente as figuras clássicas (figura 3), tivessem a oportunidade de dizer que 

se sentem incomodadas com tal situação. Por mais desconcertante que seja a “piada” por trás 

da ideia de uma “estátua falante”, Kruger consegue deixar claro a relação de submissão entre 

homens e mulheres, pois “piadas produzem liberdade” (FREUD 1905:b101 apud ISAAK, 1996, 

p. 46).

É preciso pensar sobre este olhar que recai sobre uma escultura, uma pintura, uma 

fotografia. As formas, poses, contornos e cores são aquelas que os homens querem ver. E as 

mulheres, o que desejam? É nesse sentido que o female gaze se instaura. É a vez delas dizerem 

o que ver. E como seria esse olhar feminino?

Criar um olhar feminino na arte é algo complicado, não acontece facilmente. Muitas 

desconfianças do que este olhar feminino seria continuam pairando no ar, como se fosse 

necessária uma validação da arte feita por mulheres. Algumas optam por discursar através 

de obras já produzidas, recriando momentos. Outras preferem utilizar do contemporâneo 

para comentarem do presente que vivem, tal qual do passado, que ainda persegue o papel da 

mulher na sociedade.

Cindy Sherman, fotógrafa coexistente ao trabalho de Barbara Kruger, fotografa a 

si mesma em sua série de fotografias Untitled Film Stills. Realizadas entre 1977 e 1980, os 

autorretratos são figuras femininas do cinema de Hollywood nas décadas de 1950 a 1960. 

Nela, Sherman interpretou diferentes personagens femininas em situações que parecem ter 

sido capturadas de cenas de filmes ou publicidades (figura 4).
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Figura 4: Cindy Sherman, Untitled #35, 1979.

A variedade dos papéis femininos assumidos por ela é grande, compreendendo entre 

donas de casa a jovens que transmitem ser enigmáticas ou ingênuas. Todas, contudo, parecem 

sentir que estão sendo observadas por alguém. Esse seu trabalho dialoga precisamente 

com a análise feita por Mulvey (1975). Em Untitled Film Stills, Cindy Sherman desfruta das 

representações ficcionais cinematográficas das mulheres e o prazer visual que oferecem ao 

espectador.

Posteriormente, em 1989, Sherman realizou uma série de fotografias com inspiração 

nas mulheres retratadas durante os períodos do Renascimento e Barroco principalmente. 

Ela introduz acessórios como próteses de plástico de seios e outras partes do corpo para 

mostrar a nudez feminina de modo debochado (figura 5). 

A questão principal das fotografias de Cindy Sherman é sua capacidade de articular 

críticas ao male gaze mediante seu olhar, feminino, às composições artísticas predominantes 

sobre as mulheres, tal como Barbara Kruger. Consideradas como uma “nova era de artistas 

mulheres feministas”, é inegável dizer que Barbara Kruger e Cindy Sherman influenciaram 

na produção de arte que obedece a uma estética feminista. Diferentemente de artistas 

anteriores, como afirma Mirzoeff (1995), essa nova era de artistas mulheres teria iniciado 

o que o autor chama de “desmasculinização” dos museus, trazendo com seu trabalho novas 

formas de interpretar com um olhar mais crítico o lugar da mulher dentro das artes.
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Figura 5: Cindy Sherman, Untitled #216, 1989.

Faz-se necessária a presença de uma visão feminista dentro dos museus, assim como 

na crítica e bibliografia da arte. São essas artistas e pesquisadoras feministas que abrem 

as portas para quem aprecia e escreve sobre arte, sendo um incentivo a enxergar esse 

espaço como receptor de minorias. Contudo, as mulheres não precisam esperar os museus 

legitimarem a arte feminista para promover o female gaze. A publicidade, as fotografias de 

moda, as ilustrações também precisam das criações femininas4.

Da década de 1970 até atualmente o olhar feminino continuou aparecendo em 

diferentes formas na arte. O interessante é que este sofreu transformações com o tempo, 

incluindo uma nova categorização do olhar, com início a partir das produções de jovens 

fotógrafas feministas que provavelmente se inspiraram em Sherman e Kruger. É essa nova 

categorização que se pretende explorar a seguir.

Uma evolução dos olhares: o girl gaze

A intenção de abordar somente o campo da fotografia por hora, não quer dizer que 

esta seja mais importante que outras formas de se produzir arte. A fotografia, entretanto, 

é hoje um dos meios mais utilizados para se expressar. Depois do lançamento das câmeras 

digitais e a interação destas com os telefones celulares, tirar uma fotografia ficou mais fácil. 

Armazenadas digitalmente, estas fotografias podem ser transferidas e compartilhadas, e 

expostas em redes sociais da internet. Editar, utilizar efeitos, filtros de cor e muito mais pode 

ser feito com o uso de aplicativos de smartphones e softwares de computador. 

Neste momento, surge o termo para classificar uma nova forma de olhar para o 

mundo: o girl gaze. Com o uso frequente das tecnologias de captura de imagem, cada vez 

mais cedo as pessoas iniciam sua aventura fotográfica. O girl gaze pode ser compreendido 

4  Ao empregar a palavra “feminina”, a intenção é relacionar algo que pertence às mulheres, e não aos conceitos de feminilidade. 
Esses conceitos implicam erroneamente que algo “feminino” significa delicadeza, pureza, fragilidade.
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como um olhar feminino jovem, que tem seu suporte principal a fotografia; e sua repercussão 

acontece em meios que vão além dos museus, como a internet. Não deixa de ser é claro, uma 

produção pertencente ao female gaze. 

 Figura 6: Mayan Toledano, Sherris in Palm Springs, 2014

O girl gaze é apenas uma ramificação desse olhar feminino. Apostando em narrativas 

feministas, as obras têm protagonistas mulheres jovens e suas relações com o corpo, a 

nudez, a fragilidade e a força, dentre outros que compõem a adolescência e a juventude. Suas 

fotografias comunicam-se com meninas adultas e mais jovens, de forma didática e expressiva 

(figura 6 e 7).

Torna-se importante ressaltar que esse olhar feminino jovem nas obras é captado 

por artistas jovens de todo o mundo, que usufruem de novas tecnologias para comporem e 

exporem seus trabalhos, e têm contato com outras produções feministas. É o que Mirzoeff 

(2016) chama de “ativismo visual5” em que se pode “criar novas autoimagens, novos jeitos de 

ver e ser visto, e novos jeitos de ver o mundo” (MIRZOEFF, 2016, posição 2928/2934 de 4966. 

E-book. Tradução nossa). Com o crescimento dos aplicativos de redes sociais, os trabalhos 

se comunicam com outras pessoas globalmente, recebendo comentários e “curtidas”. O 

aplicativo de fotografia Instagram6 é um deles.

5  O ativismo visual misturaria os pixels, resultados do que é produzido por um computador, com as ações, que nesse caso é 
a militância feminista.
6  Criado em 2010 por Kevin Systrom e Mike Krieger, o Instagram conta com mais de 500 milhões de usuários, sendo que mais 
de 300 milhões o utilizam diariamente. Além de poder tirar uma foto com a própria função “câmera” do aplicativo, a foto 
depois pode ser compartilhada em outras redes sociais tais como o Facebook, Twitter e Tumblr. FONTE: http://blog.instagram.
com/post/146255204757/160621-news
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Figura 7: Luisa Dörr, Maysa 2016

Em 2017, foram lançados dois livros sobre essa nova leva de fotógrafas feministas que 

cataloga as obras que mais chamaram a atenção. A maior parte foi publicada nas contas do 

Instagram das artistas, e outras também estão disponíveis em portfólios online. Girl on girl: Art 

and Photography in the Age of the Female Gaze, de Charlotte Jansen foi o primeiro a ser lançado 

e reúne 40 artistas de 17 países (figura 8). Na reportagem para a CNN Style7, Jansen diz que: 

As fotografias tiradas por mulheres não existem apenas como um contraponto 
a narrativa masculina. Uma fotografia é um impulso – e um desafio – para 
indagar, não é uma representação da verdade. (...) Elas podem ser uma 
maneira de entender a identidade, a feminilidade, a sexualidade, a beleza e 
os corpos. As fotografias que as mulheres tiram das outras podem ser uma 
ferramenta para desafiar as percepções na mídia, nos direitos humanos, na 
história, na política, na estética, na tecnologia, na economia e na ecologia; 
para obter as estruturas invisíveis em nosso mundo e contribuir para uma 
compreensão mais ampla da sociedade. O que você pode obter nem sempre 
é o que você pode ver (JANSEN, 2017. Tradução nossa).

 Charlotte Jansen, é uma jornalista freelancer e editora da Elephant Magazine e notou 

que havia semelhanças no que as novas fotógrafas produziam e na maneira como expunham 

suas obras. Ao mesmo tempo em que Charlotte Jansen coloca no título de seu livro o 

termo female gaze, o projeto de Amanda de Cadenet utiliza outra palavra para impor novas 

significações. O #Girlgaze, de Cadenet, se denomina como “uma empresa de mídia digital, com 

sede em Los Angeles, que promove e destaca o trabalho de fotógrafos e diretores da Geração 

Z”. Com o objetivo de criar “visibilidade e empregos tangíveis para meninas atrás das lentes”8, 

a empresa pede que a hashtag #girlgaze seja colocada ao final das postagens na rede social 

Instagram. 

A empresa, segundo seu website, optou pelo uso de girl ao invés de female porque 

acredita que a força feminina inicia logo cedo, ainda quando as mulheres são apenas garotas. 

Ultrapassando os limites de raça, nação, etnia e religião, essas meninas fotógrafas contam 

7  JANSEN, Charlotte. Girl on girl: How female photographers are deflecting the male gaze. CNN Style, 10/04/2017. Disponível 
em: http://edition.cnn.com/style/article/girl-on-girl-female-gaze-photography/index.html
8  Girlgaze. What we do.Tradução nossa. Disponível em: https://about.girlgaze.tv
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histórias que expressam seus pontos de vista e interesses. O termo girl gaze, que já aparecia 

na mídia, soa mais apropriado para nomear esse estilo de fotografia e também projeto. 

Depositando confiança no que essas garotas produzem, a hashtag #girlgaze encoraja jovens 

artistas a mostrarem ao mundo o que pensam. 

Figura 8: Capa do livro Girl on Girl, Art and photography in the Age of the Female Gaze. Charlotte Jansen, Laurence King, 2017

O livro de 2017, #girlgaze - How Girls See The World, tem a mesma proposta da publicação 

de Charlotte Jansen . No entanto, como o livro ainda é um projeto em continuação, seu 

website e perfil nas redes sociais sempre divulgam alguma novidade para mostrar ao público 

o que as garotas de hoje têm criado, promovendo seus trabalhos. A ação mais recente da 

empresa foi o lançamento de um zine que chamou algumas das meninas que utilizaram a 

hashtag para fazer parte da editoria.

A visibilidade que as jovens fotógrafas ganham com a hashtag, permite que contratações 

futuras sejam feitas.  Algumas empresas parceiras do #Girlgaze como a Gap, Teen Vogue e outras 

do meio da moda. A fotografia de moda é a que mais conversa com os olhares femininos, 

desde Anne Leibovitz, Corinne Day e Ellen von Unwerth. Algumas das garotas que estão entre 

as mais conhecidas do chamado girl gaze frequentemente colaboram para publicações de 

moda. Petra Collins (figura 9 e 10), Maisie Cousins, Jheyda McGarrell e Mayan Toledano são 

exemplos de garotas que ficaram conhecidas por suas fotografias feministas. 

     Figura 9: Petra Collins, The teenage gaze, 2010-2015  
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Todas essas fotógrafas possuem menos de 30 anos e começaram publicando seus 

trabalhos na internet. Além de possuírem contas no Instagram, elas também têm portfólios 

online e participam de projetos de curadoria desenvolvidos por garotas da mesma idade. 

Entre eles estão o The Ardorous, Art Hoe e Girlfriends Gallery, que impulsionam jovens artistas 

a enviarem seus trabalhos para os respectivos sites ou redes sociais. Caso estes se encaixem 

na temática, ficam expostos durante certo tempo. 

Figura 10: Petra Collins, Not Olympia, 2017 

As redes sociais são os espaços de maior evidência para essas jovens artistas. Muitas 

estabelecem contatos com outras garotas, passam a conhecer o trabalho de diferentes partes 

do mundo e compartilham comentários sobre o que pensam. Petra Collins, por exemplo, tem 

seu olhar voltado para garotas que assim como ela vivem em uma época em que o celular 

e a internet desempenham um papel importante no convívio social. Divididos em trabalhos 

mais recentes e mais antigos, estes compreendem entre editoriais de moda, fotos de capas de 

revistas e até mesmo a direção de videoclipes musicais, fashion films e comerciais.

Na internet encontra-se uma forma mais democrática e simples de conectar garotas 

que dividem um pensamento similar do olhar feminino. Firmar parcerias, promover debates 

e outras ações que se iniciam com a arte também são relevantes para quem começa sua 

carreira artística. O girl gaze, dessa forma, é algo que ainda está em desenvolvimento e merece 

ser observado.

Considerações Finais

Com essa produção artística declaradamente feminista é possível perceber que o 

female gaze, é um olhar feminino que sempre foi negado e censurado, mas que aos poucos 

começou a ter uma voz na história da arte. Assim, as obras produzidas por artistas que usam 

o seu olhar feminino, constroem novas histórias sobre as mulheres e o modo como enxergam 

o mundo. 

Tanto o female gaze quanto o girl gaze contribuem para que novas imagens de mulheres 

sejam produzidas. Estas partem de uma visão que foge do padrão de como os artistas são 
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vistos - maioria homens - proporcionando diálogos sobre o que é ser mulher e quais as 

potencialidades possíveis nos diversos campos da arte. 

Desde o aparecimento dos termos male gaze/female gaze, pode-se dizer que as maneiras 

de produzir arte evoluíram, assim como temáticas, técnicas e exposição. É provável que esse 

olhar feminino acompanhe as mudanças que ocorrem com as mulheres na história, porém a 

crítica ao machismo continua existindo. Ainda falta muito para que as mulheres recebam um 

reconhecimento semelhante aos artistas homens, porém aos poucos esse cenário começa a 

mudar através das percepções de novas artistas e pessoas que estudam a arte. É essencial que 

diferentes notas sejam geradas, ainda mais quando estas partem das minorias.

O feminismo pode ter se tornado um dos assuntos do momento, e isso fez com 

que a procura de artistas feministas em campanhas de publicidade e moda aumentasse. O 

aparecimento de revistas, livros e outras publicações de cunho feminista podem indicar 

isso. No entanto, fica a dúvida neste momento se a arte feminista, como a fotografia, pode 

transformar a cultura do olhar masculino ainda tão presente. E se algum dia as mulheres 

artistas, jovens ou não, terão algum reconhecimento pelo que produzem.
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GT | ARTE, GÊNERO E DISCUSSÕES ÉTNICO-RACIAIS

Biogeografias descoloniais: paisagens e insistências em artes visuais no século 

XXI

BESSA-OLIVEIRA, Marcos Antônio1

Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul

RESUMO
Tendências sempre são passíveis de existência! Na arte, cultura e conhecimento irão, dos diversos 
lugares, sempre haver tendências de pesquisas, práticas, mesmo no ensino de Arte. Graças às memóri-
as, histórias, experiências, sujeitos, espaços e narrativas particulares – Bio-sujeitos, geo-espaços, gra-
fias-narrativas = Biogeografias –, teremos infinitas tendências na arte, na cultura e no conhecimento 
emergentes de tempos em tempos. No século XXI a rapidez das tendências é cada vez maior! O que 
mostra diferenças em relação à perspectiva histórica. Logo, cada paisagem biogeográfica precisa de 
uma espécie de tendência para ser compreendida no contexto onde emerge. A ideia deste trabalho é 
discutir, sem ser tendência, na arte, na cultura e nos conhecimentos, nas biogeografias de Mato Grosso 
do Sul, os postulados teóricos e artísticos emergentes contemporâneos ou os mantidos para pensar 
a arte, a cultura e os conhecimentos locais, desde a modernidade (séculos XV/XVI), ainda que MS só 
fosse criado quando dividido de MT em 1977. Tomo das epistemes culturais consolidadas nos lugares 
emergentes latinos para pensar os fazeres artísticos. Pois, das produções teóricas e artísticas de lóci 
com paisagens biogeográficas outras é possível estabelecer reflexões teóricas e artísticas da arte, cultura 
e conhecimento de MS, por exemplo, que não são tendências migrantes, mas são divergentes das pais-
agens clássicas e/ou modernas insistentes na cultura brasileira desde 1500.

PALAVRAS-CHAVE
paisagem; artes visuais; descolonização fronteiriça; biogeografias.

Introdução – quais lugares são tendências?

“Aqui reside a colonialidade: em estar convencido de que “o bom, a verdade e 
a beleza” estão em outro lugar e não em si próprio.” (PALERMO, 2009, p.17)2. 
(Tradução livre minha)

 Na América Latina parece que desde sempre as coisas se dão como tendências que 

ora servem para tratar da produção de arte e conhecimentos, ora servem para categorizar as 

culturas que vivem nesse lado “Sul” do Mundo Ocidental! Para fazer julgamentos de valores 

sobre arte, cultura e conhecimentos na América Latina, a grande maioria dos estudiosos das 

artes, das culturas e dos conhecimentos por aqui produzidos (quando esses são considerados 

como tais) tomam de tendências teóricas e/ou críticas sobre as artes, as culturas e os 

1  Professor Doutor em Artes Visuais. Líder do Grupo de Pesquisa no CNPq NAV(r)E– marcosbessa2001@gmail.com.
2 “Acá radica la colonialidad: en el estar convencidos de que “el bien, la verdad y la belleza” están en otro lugar y no en el 
propio.” (PALERMO, 2009, p.17)

mailto:marcosbessa2001@gmail.com
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conhecimentos produzidos fora desse lócus para sustentar seus julgamentos analíticos. Quase 

sempre, para não reforçar a ideia de que se é desde sempre que se mantêm essa prática, a 

arte, a cultura e o conhecimento produzidos na Europa ou nos Estados Unidos que migram 

para a América Latina nos têm servido como tendências (teóricas, críticas, reflexivas, científicas, 

valorativas, estilísticas, memorialísticas, temporais, históricas etc) para analisar dissecadamente 

nossas artes, culturas e conhecimentos produzidos em solos latinos.

Obviamente estou chamando de Mundo Ocidental a ideia construída pelo Projeto 

Moderno Europeu arquitetado em meados dos séculos XV/XVI – apoiado pelo Cristianismo 

Católico como salvaguarda do mundo e que tem no Renascimento a noção maior de Arte – e 

que vai nesse ínterim projetar também o conceito de produção de conhecimento (Ciência) que 

reverbera até hoje: esses como únicos modos de produção para arte, cultura e conhecimentos 

do resto do mundo. Pois, de modo contundente, a concepção de expansão de uma noção de 

arte, cultura e conhecimento maiores para o resto do mundo – através da colonização dos 

lugares “externos” àquela noção de mundo europeia – faz evidenciar, de lá para cá, na América 

Latina, por exemplo, mas não somente, o entendimento de que as migrações teóricas, críticas, 

reflexivas, científicas, valorativas, estilísticas, memorialísticas, temporais e históricas devem 

ser compreendidas apenas como tendências. Pois, compreendidos assim aqui, as imposições 

migrantes europeias e norte-americanas são tomadas como “benesses” à arte, cultura e 

conhecimentos latinos que são entendidos como lugares de culturas bugrescas.3

Tomo, portanto, como e de tendências para as discussões todas as correntes teóricas, 

críticas, reflexivas, científicas, valorativas, estilísticas, memorialísticas, temporais e históricas 

que migraram da Europa ou dos Estados Unidos, no caso do Brasil, nos últimos quinhentos 

anos e “insistentemente” – graças a nós mesmos – têm se fixado por aqui e vão, quando vão, 

bem como querem embora para dar lugar a outras que acabam de chegar em substituição às 

anteriores. Por conseguinte, a ideia não é tomar esta reflexão que aqui exponho como tendência, 

logo porque isso também seria possível. Pois, se tomadas como tendências, as reflexões pós-

coloniais – reconhecidamente entendidas como pós-ocidentais – acabam por cair nos mesmos 

lugares das reflexões que emergiram após as formulações dos Estudos Culturais. Ou seja, 

se a epistemologia pós-colonial não for entendida como condição, no lugar de situação, por 

exemplo, acabamos por usar dela como mais um dos tantos “ismos” que aportaram e aportam 

ainda hoje na América Latina mal compreendidos pelas academias.

A ideia é, por conseguinte, quando pensado em pós-ocidentalismo/pós-colonialismo, 

entender que as reflexões que são postas agora estão para além da ideia de sujeitos que foram 

colonizados historicamente porque ainda considero esse processo de colonização perfurante/

perdurante na contemporaneidade. Portanto, daqui esboçam-se dois assuntos que vão ilustrar 

o lugar epistêmico que pretendo chegar: Primeiro é que pós-ocidentalismo/pós-colonialismo/

descolonialismo não é o mesmo que uma continuação teórica após a ocidentalização do mundo. 

3  Ver o trabalho “Sobre a arte do agora em Mato Grosso do Sul: Biogeografia na cultura bugresca” apresentado no I SENELCO 
(2017).
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Ou seja, tomando o projeto de homogeneização do mundo construído pela cultura europeia 

dos séculos XV/XVI, as caravelas que deflagraram várias invasões mundo afora – no continente 

Americano, mas também no continente Africano e mesmo em alguns lugares orientais –, fazem 

constituir a noção que temos do mundo dividido em Ocidente e Oriente: um Planeta do 

duplo, dúbio e do comparável. Portanto, somos ocidentais grassados na ideia de mundo da 

Europa. Nesta ordem, a questão de ocidentalização do mundo tem a ver com colonização 

do pensamento e, logicamente, da produção em arte, das culturas e dos conhecimentos dos 

lugares por onde essas caravelas aportaram. Igualmente, esses lugares coloniais continuam (re)

produzindo, quase na grande maioria, arte, cultura e conhecimentos baseados em modelos 

construídos faz quase dez séculos.

Ocidentalização do mundo, nesta ótica, corresponde a dizer que não tivemos ou 

temos opção de participar ou não desta narrativa global que hoje é difundida pelo poder 

Estadunidense ancorado pelo projeto de globalização do mundo. Nesse sentido, temos dois 

projetos de homogeneização/globalização, atualizando as questões, que imperam para a 

construção de um planeta unívoco na produção, no pensamento e no reconhecimento do que 

é arte, cultura e conhecimento produzidos apenas por determinados sujeitos, lugares e línguas. 

Quero dizer que a tendência de arte, cultura e conhecimento estaria ancorada nesta ideia 

de homogeneização do planeta e em um só tipo e/ou pensamento do que seja arte, do que 

seja cultura e do que seja produção de conhecimento. De maneira oposta, portanto, pensar 

em mundo pós-ocidental é compreender que não pensamos depois de algum pensamento 

anterior. Mas é tomar da consciência de que a colonização é uma sistematização colonialista 

até do pensamento emocional, dirá então racional, que impera nas culturas dos lugares, sujeitos 

e conhecimentos já colonizados que fora dividido em dois.

Esse pensamento (pós-ocidental ou pós-colonial) demonstra, por exemplo, que o 

mundo não vai se constituir única e exclusivamente na ideia de que o berço da humanidade é 

a Grécia; que a Ciência produzida pela divisão do cérebro em razão e emoção não constitui 

a totalidade dos saberes de sujeitos, lugares e línguas que não são os autores da constituição 

desse pensamento. Igualmente pós-ocidentalizar o pensamento é reconhecer que a arte, 

a cultura e o conhecimento não estão circunscritos a uma determinada língua, a um lugar 

particular e menos ainda a um determinado momento histórico inalcançável por lugares 

e línguas que não são aquelas. A tendência epistêmica pós-ocidental, neste sentido, não se 

tornará mais uma tendência epistêmica como pensam alguns “eleitores balssonarianos” – para 

não falar de porcos chauvinistas – que assim entenderam os Estudos Culturais, os Estudos da 

Desconstrução e outros Estudos que tentaram desfazer a ideia de Mundo Ocidental deles. 

Pois paisagem biogeográfica, na ordem aqui em discussão, está em não ser mais tendência, mas 

ser uma condição para pensar as nossas produções em arte, as culturas e os conhecimentos 

produzidos por lugares não considerados (inexistentes) pelo pensamento hegemônico aquém 

da ideia de colônias, mas que produzem arte, cultura e conhecimentos bugrescos, por exemplo. 

Portanto, são lugares de Cultura Bugresca!
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Tendências, portanto, neste caso, sempre são passíveis de existência! Na arte, na cultura 

e no conhecimento sempre vai haver possibilidades de tendências para que possamos construir 

discursos que representem os lugares de onde as tendências emergem; nunca o contrário. 

Quero dizer que, graças às memórias, histórias, experiências, sujeitos, espaços e narrativas 

particulares – o que tenho e venho chamando de Biogeografias: bio-sujeitos, geo-espaços, 

grafias-narrativas dos sujeitos, lugares e narrativas diferentes da ideia de modelos –, nós sempre 

teremos possibilidades infinitas de tendências na arte, na cultura e no conhecimento diferentes 

que emergem de tempos em tempos no conceito de história que temos. Entretanto, temos que 

concordar com a ideia de que no século XXI a rapidez e volatilidade do que entendemos por 

tendências são cada vez mais simultâneas e até imediatistas! Rápidas! Parecem até urgentes! 

Logo, cada paisagem biogeográfica na cultura contemporânea, deste lugar pós-ocidental/pós-

colonial/descolonial que penso, vai carecer obrigatoriamente, de forma concordante com as 

possibilidades de tendências, de uma espécie de tendência, na arte, na cultura, no conhecimento, 

para que sejam compreendidos melhor a arte, a cultura e conhecimento produzidos nos 

contextos nos quais estão emergindo.

O segundo assunto que me leva ao lugar epistêmico almejado é que a produção artística 

vai “ilustrar” as discussões teóricas como pano de fundo para vislumbrar quem produz ou 

quem reproduz tendências artísticas migrantes em solo sul-mato-grossense, por exemplo, mas 

do mesmo jeito quem reproduz tendências teóricas para manutenção de algumas reproduções 

na cultura local. Deste ponto, a ideia é discutir, ainda que sem pretensão que essas discussões 

sejam tomadas como uma tendência, a arte, a cultura e os conhecimentos – a partir das 

paisagens biogeográficas construídas e constituídas em e de Mato Grosso do Sul (Brasil) – 

e os postulados teóricos e artísticos que daqui estão emergindo ou que aqui estão sendo 

mantidos como modos de pensar a arte, a cultura e os conhecimentos locais para o resto 

do mundo. Para tanto, não fugindo à minha regra, que nunca quer esta reflexão como mais 

uma tendência para as produções em arte, para a cultura ou para os conhecimentos que 

daqui emergem, tomo das epistemologias culturais – pós-ocidentais – que emergiram e têm 

sido cada vez mais consolidadas nos lugares emergentes latino-americanos para discutir essas 

supostas tendências. Pois, dessas produções teóricas e artísticas de lugares como paisagens 

biogeográficas outras – pensando-as como emergências dos lugares, sujeitos e línguas não 

hegemônicas – é que se torna possível estabelecer possibilidades (artísticas e/ou teóricas) de 

reflexões não como tendências na arte, na cultura e no conhecimento de Mato Grosso do 

Sul ou de qualquer outro lugar epistêmico divergente das paisagens clássicas e/ou modernas 

construídas pelo pensamento europeu e reforçadas na atualidade pelo capital estadunidense 

nas culturas periféricas.

Biogeografias como episteme descolonial fronteiriça

“(Des)colonialidade do saber e do ser são conceitos que surgiram em ne-
cessidade de complementação da (des)colonialidade do poder, referindo-se 
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principalmente à teoria/prática política e à política/prática econômica.” (MI-
GNOLO, 2009, p.7)4. (Tradução livre minha)

As vozes pós-coloniais, ou melhor dizendo, as vozes dos sujeitos subalternizados 

pelo pensamento hegemônico europeu ou pelo sistema capitalista estadunidense emergem 

exatamente porque ainda são, pelo primeiro e pelo último, mantidos como os mesmos sujeitos 

que por aqui foram encontrados ou trazidos à força por volta de 1500. Igualmente, a produção 

artística, cultural e de conhecimento latino-americana, por conseguinte as brasileiras e mais 

precisamente as sul-mato-grossenses, estão, desde então, sendo pensadas a partir desse 

discurso homogeneizador que fez as vozes emergirem. Ou seja, se por um lado as vozes gritam, 

balbuciam, falam por si mesmas em algumas situações poucas, por outro lado esses mesmos 

sujeitos subalternos são silenciados pelas vozes imperantes dos discursos hegemônicos ou 

simplesmente alguns desses mesmos subalternos reproduzem os discursos hegemônicos 

situando suas práticas artísticas, culturas e de conhecimentos exclusivamente a partir das 

produções de arte, cultura e conhecimentos dos donos dos discursos hegemônicos.

Portanto, quando pensamos na arte sul-mato-grossense, por exemplo, emergem desse 

modelo de discussão três situações diferentes: 1ª – uma produção que toma dos discursos dos 

sujeitos subalternizados para fazer emergir arte, cultura e conhecimento indistintamente da 

aprovação e/ou reconhecimento do discurso hegemônico; 2ª – uma produção que se ancora no 

discurso hegemônico para garantir lugar de arte como reconhecida pelo discurso hegemônico; 

3ª – uma produção que é avalizada pelo Poder Público para que se faça reconhecer algumas 

produções como arte, a fim de sustentar que esse lócus produz uma “arte” “específica” 

que emergiria das vozes subalternas, mas que está em constante relação com os discursos 

hegemônicos do que seja arte, cultura e conhecimentos. Cabe a pergunta: e o resto do Brasil? 

Dessas três situações apontadas, cabendo dizer antes que estou situando-as na prática artística, 

na teoria e crítica de arte e também no ensino de arte – sobre a arte, a cultura e o conhecimento 

– produzidos em Mato Grosso do Sul, pois compreendo que as tendências imperantes neste 

lócus enunciativo estão para ambas as habilidades com a arte.

O pensamento pós-colonial/pós-ocidental/descolonial, como têm nominado alguns de 

seus autores, diferentemente da ideia equivocada entendida por alguns desinformados, não 

tem nenhuma relação direta com referências pós-modernas estadunidenses. Obviamente, 

então, menos ainda relacionados, com sentido de favorecimento, com a consciência moderna 

europeia. Do mesmo jeito, o que venho conseguindo chamar de paisagem biogeográfica ou de 

cultura bugresca não tem relações também de continuidades com o pensamento pós-moderno 

ou o pensamento moderno. Dessa forma, paisagem biogeográfica ou cultura bugresca devem 

ser compreendidos como pensamentos epistêmicos outros que emergem da fronteira sul do 

Centro-Oestre brasileiro para pensar as práticas culturais através da arte desse específico 

4 “(Des)colonialidad del saber y del ser son conceptos que emergieron en necesaria complementación de la (des)colonialidad 
del poder, referidos principalmente a la teoría/práctica política y a la política/práctica económica.” (MIGNOLO, 2009, p.7)
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lugar; fato que pode e deve ocorrer, respeitando as devidas especificidades, de qualquer lugar 

outro geográfico que fora relegado pelos pensamentos modernos e pós-modernos e que seja 

tomado como lugar epistêmico a partir das suas especificidades porque fora desconsiderado 

pelos Projetos europeu ou estadunidense como produtores de alguma coisa.

Daí então se esboça a ideia de que qualquer sujeito, lugar e narrativa (artístico-

cultural) são tomadas como produtoras de arte, cultura e conhecimentos a partir das suas 

biogeografias, que são específicas, e que, por conseguinte, demandam de operações epistêmicas 

outras (múltiplas, variadas, inventadas etc), não binárias, – não de tendências migrantes – que 

contemplem as especificidades das suas produções/práticas artístico-culturais, por exemplo, 

que não foram contempladas nos/pelos Projetos hegemônicos de constituição de “um” mundo 

homogênio. Pois, ambas as ideias, modernas e pós-modernas, de homogeneização do planeta 

não levaram em consideração (desconsideraram a existência de) vários mundos outros que 

hoje são circunscritos sabiamente na rubrica de sujeitos, lugares e narrativas subalternizados. 

Pois, esta rubrica está posta para aqueles sujeitos, lugares e narrativas que não têm voz e vez ou 

para os que são ditos (relatados e/ou descritos) através ou pelos outros discursos dos poderes 

(políticos, econômicos e culturais) que têm poder de voz e que sempre são donos da vez.

Obviamente, a matriz colonial, em sua primeira formulação, não era um es-
quema sagrado e imobilizador, mas uma proposta flexível e orientadora para 
analisar a formação, manutenção e transformação da gestão imperial/colonial 
do poder. É importante notar que entendemos a matriz de poder colonial 
não só como o sistema de controle das colônias e ex-colônias (isto é, do 
mundo não europeu e não americano), mas como o que está em vigor e na 
base da ordem global. (MIGNOLO, 2009, p.7-8)5 (Tradução livre minha)

Nessa direção ex-posta, deve-se compreender que tanto o pensamento pós-colonial/

pós-ocidental/descolonial, bem como a noção de paisagem biogeográfica ou de cultura 

bugresca, além de não poderem ser compreendidos como continuísmos de quaisquer outros 

pensamentos epistêmicos anteriores que migraram mundos afora lendo e analisando arte, 

cultura e conhecimentos outros, esses também não descartam a insistência de continuidade 

dos pensamentos epistêmicos modernos e pós-modernos migrantes como tendências nos 

lugares subalternizados; bem como ainda levam em consideração que ambos os Projetos se 

reverberam na arte, na cultura e nos conhecimentos produzidos, na grande maioria, pelos 

sujeitos, nos lugares e através das narrativas subalternizadas por esses próprios Projetos.

A tendência que se quer aqui circunscrita a partir do pensamento epistêmico descolonial 

que emerge dessa fronteira tríplice internacional – Brasil(Mato Grosso do Sul)/Paraguai/Bolívia 

– e dos limites nacionais com Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Goiás e Mato Grosso (de quem, 

5 “Obviamente, la matriz colonial, en su primera formulación no fue un esquema sagrado e inamovible sino una propuesta 
flexible y orientadora para analizar la formación, mantenimiento y transformación del manejo imperial/colonial del poder. 
Es importante señalar que entendemos la matriz colonial de poder no sólo como el sistema de control de las colonias y ex 
colonias (esto es, del mundo no-Europeo y no-U.S.) sino como el que se encuentra vigente y en la base del orden global.” 
(MIGNOLO, 2009, p.7-8)
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no caso deste último, numa divisão política, econômica e mesmo cultural o estado de MS é 

criado em 1977), é que sejam tomadas as especificidades da arte, da cultura e do conhecimento 

produzidos nesses local para pensar a si próprios. Quer dizer, desancorando-se das ideias 

modernas de regional ou regionalismo, que também são conceitos que devem aos pensamentos 

modernos e/ou pós-modernos migrantes, o pensamento epistêmico outro como tendência 

da arte, da cultura e do conhecimento produzidos em lugares subalternos fará evidenciar 

as diferenças, entendidas a partir das diversalidades e as sensibilidades ocupando o lugar de 

estéticas que sustentam as probabilidades de padrões nas produções e práticas artístico-

culturais (ancorados nos jargões de erudito, clássico, cânone, estético, sublime, essencial ao 

espírito, etc) que migram de um único lugar para muitos outros como formas únicas de pensar 

a arte, a cultura e os conhecimentos produzidos por mundos outros.6

Práticas artístico-culturais descoloniais em MS! Será?

“A partir desse momento, e percebemos claramente no Kant de Observações sobre o 

belo e o sublime (1776, seção IV), mais o pensamento da Europa vai para o sul e para o Oriente e 

atinge a Ásia, África e América, menos parece ser – por essa maneira de pensar – a capacidade 

das populações não europeias de sentir a bela e sublime estética.” (MIGNOLO, 2009, p.10-11)7 

(Tradução livre minha)

Com as tendências teórico-críticas migraram também para os mundos subalternos 

as noções de arte, cultura e conhecimentos – reconhecidos como melhores pela ideia de 

beleza e sublimação – vindos também dos países Primeiro-mundistas. De modo nada peculiar 

a beleza e a sublimação estéticas europeias acabaram por arraigarem-se nas artes das culturas 

periféricas espalhadas pelos continentes Asiático, Africano, Americano e Oriental – ressalva-

se que são todos os nomes noções de mundos nominadas pelos Projetos hegemônicos – 

porque essas não eram, são e serão capazes de sentir a bela e sublime estética produzida única e 

exclusivamente na Europa. Ou seja, os outros continentes todos, bem como parte da própria 

Europa e desconsiderando apenas os Estados Unidos nas Américas, ninguém produziu estética 

singular suficientemente igual àquela. O fato até é verdade se tomarmos da ideia tão aqui 

ressaltada de que nenhum lugar produz arte, cultura e conhecimentos iguais a outro lugar. 

Verdade também o seria se tomássemos da compreensão do pensamento moderno como 

única forma de compreender as práticas artístico-culturais e a produção de conhecimentos de 

culturas diferentes – agora a ideia de diferença já está ancorada no entendimento de diverso 

a partir de diversalidade – das várias culturas europeias: se adverte também que, no entanto, 

nem mesmo o Projeto Moderno Europeu toma da ideia de várias Europas dentro daquele 

6  Ver o trabalho “Para experimentar, formar, praticar, caminhar é preciso antes ser, sentir, saber bio-geo-grafias no ensino 
de artes” apresentado e publicado nos Anais (páginas 240-256) do XXVII CONFAEB. Disponível em: http://faeb.com.br/
anais-confaebs.html.
7 “A partir de ese momento, y lo percibimos con nitidez en el Kant de Observaciones sobre lo bello y lo sublime (1776, sección 
IV), cuanto más va el pensamiento de Europa hacia el sur y hacia Oriente y llega a Asia, África y América, menor parece ser 
-para este modo de pensar- la capacidad de las poblaciones no europeas de sentir lo bello y lo sublime estético.” (MIGNOLO, 
2009, p.10-11)
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continente.

Mas, por último, será uma enorme e absurda mentira contada desde o século XV, 

reforçada por Kant (1776) como mostrou a passagem anterior, de que os sujeitos não europeus 

ou não estadunidenses não conseguem sentir uma bela e sublime estética se tomarmos da ideia 

de ambas como diferentes a partir das suas sensibilidades biográficas, das suas diversalidades, 

do seu lócus de enunciação migrante que vão, por conseguinte, fazer emergir epistemologias 

(críticas, teóricas, artísticas, pedagógicas) outras para compreensão da arte, cultura e 

conhecimentos outros que emergem desses muitos lugares e que são biogeografias particulares 

que têm memórias, histórias, experiências, sujeitos, espaços e narrativas – Bio-sujeitos, geo-

espaços, grafias-narrativas = Biogeografias –, diferentes e até divergentes que sempre deverão 

ter infinitas tendências na arte, na cultura e no conhecimento e que emergem de tempos em 

tempos, mas nos próprios lugares onde essas estão emergindo. Não seriam epistemologias que 

migraram para esses vários lugares a fim de serem possibilidades de pensar sobre as práticas 

artístico-culturais que emergem desses lugares, mas, seriam, na verdade, epistemes dos lugares 

para esses próprios lugares.

Pensar na produção local, seja provinciana, nacional ou continental, da exterioridade 
do modelo moderno-ocidental exige modificar o lugar a partir do qual pensamos 
a nós mesmos e a partir do qual olhamos para o mundo. De todos os locais 
“periféricos” – isto é, externos à razão moderna eurocêntrica – surgem pesquisas 
semelhantes, particularmente nas últimas colônias que rompem com a sujeição políti-
ca aos impérios (Índia, África, Oriente). A América Latina, em suas diferentes latitudes, 
não é excluída dessa emergência de alternativas [epistêmicas] ao poder hegemônico, 
com uma diferença fundamental: nesta porção mais ao sul do continente, as apostas 
do pensamento e da produção autônomos já possuem uma genealogia de mais de 
500 anos. (PALERMO, 2009, p.15-16)8 (Tradução livre minha)

E a grande verdade da história toda que não fora contatada está ai: há uma ascendência 

artística, cultural e de conhecimentos na América Latina que antecede aos 500 anos de história 

que têm a Europa como narradora mor. Mas verdade maior é que essa narrativa se “esqueceu” 

de levar em consideração esses “corpos” todos outros. E verdade ainda maior que todas 

essas é que vários, muitos desses corpos latino-americanos ainda insistem em achar que 

supostamente produzem arte, cultura e conhecimentos que são reconhecidos pela narrativa 

que tem o centro na Europa. Ou ainda vivem crentes no fato de que são heranças culturais 

(doce ilusão que não se veem como heranças coloniais que são) daqueles e que, por isso, 

devem produzir arte, ser cultura e travar diálogos intimistas com os mesmos conhecimentos 

(tendências) vindos daquele outro lado do Atlântico.

8 “Pensar la producción local, ya sea ésta provincial, nacional o continental, desde la exterioridad del modelo moderno-occi-
dental requiere modificar el lugar desde el que nos pensamos a nosotros mismos y desde el que miramos el mundo. Desde to-
das las localizaciones “periféricas” -es decir exteriores a la razón eurocéntrica- emergen búsquedas similares, partiuclarmente 
en las últimas colonias que rompieron con la sujeción política a los imperios (India, África, el Oriente). América Latina, en sus 
distintas latitudes, no queda fuera de esta emergencia de alternativas al poder hegemónico, con una diferencia fundamental: 
en este sudcontinente las apuestas de pensamiento y producción autonómicas tiene ya una genealogía de más de 500 años.” 
(MIGNOLO, 2009, p.7-8)
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As “escolas” – em suas duas dimensões ocidentais: como centros de aquisição de 
conhecimento e como correntes estéticas – são instaladas e geram os critérios 
de validação que terão que reger [as normas] por mais de cinco séculos. Des-
cartaram as produções das culturas preexistentes e consideradas apenas pelo seu 
autoctonismo – disfarce de desvalorização diante da “universalidade” das obras que 
são canonizadas – as que se originam neste cone do mundo [América Latina] não 
devem apenas se adaptar aos “modelos” externos, mas sempre serão vistas como 
“assincrônicas” em relação a estes já que as características de inovação chegam sem-
pre atrasadas e, em geral, sem a sua “pureza” e “autenticidade” [em relação àquelas]. 
(PALERMO, 2009, p.17)9 (Tradução livre minha)

As culturas preexistentes na América Latina foram desconsideradas pela cultura 

europeia que varreu os outros mundos em busca de riquezas minerais/naturais, mas também 

a fim de implantação das suas características (artísticas, culturais, políticas, educacionais, 

econômicas etc) como únicas formas de governanças possíveis. Como se esses múltiplos 

outros lugares não tivessem suas próprias formas de sobrevivências – lembremos que não 

cabe mais discutir se o que fora trazido ou o que ficou nos foi e é válido ou inválido na 

atualidade – vamos olhar para frente e ver se aquelas governanças que nos foram relegadas 

nos continuam servindo como formas únicas (através das desculpas de serem tendências) 

para pensar a nós próprios nos fazeres com a arte, a partir de nossas formas de culturas e 

sobre as produções de conhecimentos que fazemos daqui emergir. Nesse sentido, não cabe 

mais uma crítica pura e simplista ao pensamento e ao Projeto Moderno Europeu, bem como 

não cabe mais uma crítica velada ao capital vivendo sobre o mesmo teto que ele. A tendência 

crítica que se quer aqui está sub judice da crítica de fora (da exterioridade) desse pensamento 

e/ou consciência modernos. Pois aqueles que estão sob ele, a fim de tratar a arte, mesmo a 

rotulada de contemporânea – que, aliás, estou chegando à conclusão de que o termo é mais um 

“estilismo” artístico importado – que continuem dizendo que produzimos arte, a meu ver mal 

e porcamente porque é mais do mesmo e como cópia sem “pureza” e “autenticidade”, porque 

somos “iguais” aqueles.

A ideia de cultura bugresca que venho discutindo está posta em relação às culturas 

não circunscritas em lugares, datas, histórias, memórias, experiências e línguas hegemônicas 

específicas e que foram submissadas às culturas europeias e estadunidenses ao longo dos 

séculos. Igualmente para as discussões que venho de uns anos para cá nominando de “estética 

bugresca”, o termo acaba por sofrer alterações de nomenclatura exatamente visando não 

falar mais do mesmo. Assim como as culturas, práticas culturais e artísticas e também os 

conhecimentos que não se estancam em possibilidades exclusivistas e únicas, passo a pensar 

em “estética (ou não) bugresca” primeiro – esta noção tendo em vista a ideia de que ao discutir 

9 “Las “escuelas” -en sus dos dimensiones occidentales: como centros de adquisición de conocimientos y como corrientes 
estéticas- se instalan y generan los criterios de validación que habrán de regir durante más de cinco siglos. Descartadas las 
producciones de las culturas preexistentes y consideradas sólo por su autoctonismo -rasgo de disvalor frente a “universali-
dad” de las obras que se canonizan- las que se originan en este cono del mundo no sólo deben edecuar-se a los “modelos” 
exteriores, sino que siempre se verán como “asíncrónicas” por relación a éstos ya que los rasgos de innovación llegan tarde y, 
por lo general, sin su “pureza” y “autenticidad”.” (PALERMO, 2009, p.17)
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uma possibilidade epistêmica outra para pensar as práticas culturais bugrescas (de lugares da 

exterioridade) seria coerente pensar em um termo que suplantasse o imaginário conceitual do 

termo estética que temos arraigado na cultura ocidental de pensamento Moderno europeu. 

Agora, de bem pouco tempo para cá, tenho tratado nessas discussões epistêmicas a arte, a 

cultura e os conhecimentos desses lugares, tendo Mato Grosso do Sul como ponto de partida, 

a partir do termo “cultura bugresca”.

Venho me valer do termo cultura bugresca, pois considero que cultura não é estética! 

Ao menos estética como a noção cimentada na cultura ocidental que temos. Culturas no 

mínimo demandariam estéticas – portanto, tendências possíveis de pensar as suas práticas 

culturais outras. Pois, tendência está para possibilidade que tende a algo, mas está também para 

convergência a outras coisas. Mas já que, ainda, considerando essa multiplicidade de culturas e 

práticas, especialmente em Mato Grosso do Sul de onde emergem os pontos dos quais faço 

pontes aqui para as discussões, o termo “cultura” amplia qualquer noção imaginável do conceito 

dessa ideia eurocêntrica de estética, uma ampliação que vai perfurar, por conseguinte, qualquer 

noção de tempo, lugar, e língua específicos como maiores/melhores nas produções artísticas 

pós-ocidentais/pós-coloniais/descoloniais. Deste modo, agora as discussões circundam os 

termos prognósticos, lugares e autoinscrições das práticas culturais, artistas e dos discursos 

tendo em vista sua inscrição ou não como prática de culturas bugrescas.10 E, deste modo, falo 

em Cultura Bugresca de Mato Grosso do Sul, assim como poderia estar falando de cultura 

bugresca de qualquer outro lugar considerado não hegemônico ou externo ao pensamento 

hegemônico europeu, não estético como pensaram os gregos, não datado, não artístico, não 

cultural específicos como suplantam as mesmas ideias do Projeto Moderno europeu ou Pós-

Moderno estadunidense. Do mesmo jeito falo em Paisagens Biogeográficas porque as imagens 

que são geradas daqui são diferentes de qualquer lugar outro do planeta.

Mato Grosso do Sul, na arte, quase de modo geral, continuo sem a intenção de generalizar, 

pois acredito em mudanças, ainda tem sua promoção sustentada (precariamente) no Poder 

Público: Municipais e Estadual, normalmente, mas em alguns parcos casos alguns artistas nas 

diferentes linguagens conseguem algum apoio Federal. Este ponto é fator importante para 

situar (a contemporaneidade ou da atualidade) as práticas artísticas locais no que tange às 

representações e visualidades que essas exprimem. Sabe-se desde muito tempo (do clássico ao 

moderno) que obras avalizadas por poderes instituídos (políticos, econômicos e/ou religiosos) 

privilegiam imagens e discursos também institucionais nelas. E neste caso, os artistas locais em 

sua grande maioria tomam nas produções de um discurso identitário que circunscreve obras/

sujeitos nas mesmas ideias de identidades do passado: estável e de representação de muitos 

por um.

Alguns artistas, nesse sentido, são importantes para “ilustrar” as discussões: por ora 

não quero me ater em nenhum especificamente, até para não simplesmente só ilustrar com 

10  Ver o trabalho “EM TEMPOS DE AGORAS (Agouro, Ágora, Agora), AINDA VIVEMOS NO PASSADO?” apresentado no XII 
“Ciclo de Investigações do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais” do Centro de Artes (CEART) da UDESC EM 2017.
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imagens de ninguém. Mas em Mato Grosso do Sul alguns artistas que discorrem de tempos 

múltiplos como agoras na arte contemporânea, têm obras plásticas que situam, por exemplo, 

tempos contraditórios (CANTON, 2009) relativos aos que vivemos. Mais ainda agora, já que 

falamos das intempéries porque passam as produções em Arte. Nesse sentido, uma noção outra 

de plasticidade e visualidade corroborarão para melhor compreender obras, tanto plástico-

visuais, tanto quanto de outras linguagens artísticas por tomar da transculturação cultural das 

“fronteiras” artísticas entre elas na atualidade. Logo, há outro grupo de artistas no Estado, me 

importa aqui aqueles que insistem em situar suas obras no passado Moderno ou Clássico a fim 

de galgar, agourando-os, que são aqueles que almejam os lugares canônicos da arte local para si. 

Vão ilustrar a esses, por exemplo, artistas e obras desses que a mais de quarenta anos insistem 

em reproduzir os passados, memórias e histórias da Arte local para se firmarem no presente 

como tais, visando ainda um lugar confortável e estável no futuro. Nesse sentido, nem sempre 

as obras desses artistas estão inscritas nas ideias de Arte Contemporânea ressaltadas pelos 

discursos do poder em Arte, mas estão apenas sendo rotuladas em arte de um tempo atual 

a fim de representação. Do mesmo jeito, vivendo em função do passado, esses artistas locais 

lidam com seus próprios tempo, espaço, memórias, histórias e sujeitos da atualidade como se 

fossem iguais para todos os sul-mato-grossenses.

Diante desse quadro instável, parece ser necessário explicitar, mesmo que 
em seus traços mais básicos, o que está em jogo nas produções recentes de 
vários artistas que têm buscado enfrentar, cada um à sua maneira, essa situ-
ação de descompasso entre a realidade e sua tradução no campo do sensível. 
Em particular, discutir o sentido último de a arte representar o mundo de 
maneiras distintas das legitimadas; de figurar o lugar em que se deseja viver 
no futuro, na medida em que esse lugar projetado é diferente do mundo 
existente agora. Parece ser preciso, por fim, atentar para a potência que a 
arte embute de não somente resistir ao que aí está e antecipar o que pode 
vir, mas de algum modo participar da invenção desse lugar que ainda não há. 
(ANJOS, 2017, p.1)

Talvez fosse melhor dizer que a potência da arte sempre existiu nela, mas a grande 

verdade é que as teorias e críticas que lidam com essas produções é que sempre foram 

impotentes em relação à arte dos seus tempos. Teóricos e críticos parecem sempre estar 

atrasados em relação às produções artístico-culturais que emergem em seus tempos.

Por último, existem outros artistas locais que, eles próprios, estão “levando” suas 

produções e/ou práticas artísticas a lugares institucionais ou comerciais como se fossem as 

ágoras antigas onde o julgamento tinha valor, a fim de popularizá-las em contextos múltiplos da 

arte como arte que representasse o local. Indiferentemente do quão isso acaba por influenciar 

nas diretrizes dos seus supostos “projetos” artísticos pessoais, esses artistas lidam com coisas 

quase primárias em arte. Desses artistas, que até talvez se inscrevam sujeitos como artistas 

contemporâneos e/ou artistas da atualidade, obras e discursos sobre esses servem para situar 

a questão fundamental das tendências em arte: mostrar a situação precária com que são 
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tratados os múltiplos agoras da produção artística e artistas do nosso tempo em Mato Grosso 

do Sul tendo em vista que o uso de tendências migrantes é muito maior que convergências de 

pensamentos epistêmicos outros nesse local cultural. Dos grupos de artistas aqui suscitados, 

alguns, na sua grande maioria, acabamos por ver que se sustentam, ou melhor, são literalmente 

sustentados como tais pelos discursos políticos e econômicos nos tempos dos agoras atual. 

Ora são inscritas/inscritos como produções/produtores que apenas (re)produzem histórias 

alheias, ora falam ou promovem falas a respeito de seus trabalhos, visando situação nas ágoras 

contemporâneas (museus, galerias institucionais, galerias comerciais ou em outros espaços 

avalizados pelo Estado-nação) em busca de uma suposta representação pelas suas tendências, 

mas quase sempre sem levar em consideração de fato onde estão as suas representações da 

cultura local?!.

De início, é preciso lembrar que qualquer produção artística está sempre liga-
da, com menor ou maior evidência ou consciência, aos lugares e aos tempos 
vividos por seus autores. Aquilo que é inventado pelos artistas, ou mediado 
por suas subjetividades, sempre deixa transparecer, como sintoma ou como 
análise, a situação e o contexto específicos que lhe serve de chão e calha. São 
criações que estabelecem e que reiteram, a cada ambiente e a cada momento, 
um conjunto de pistas e de vestígios que desenham maneiras singulares de 
estar no mundo, próprias a uma dada comunidade. É nesse sentido que se 
pode dizer que essas criações são equivalentes sensíveis de uma determinada 
realidade e se configuram, portanto, como práticas de representação. (AN-
JOS, 2017, p.2)

Desta ótica até aqui exposta, as tendências – que são divergentes do pensamento 

Moderno europeu e do pensamento Pós-Moderno estadunidense – tomadas como epistêmicas 

a partir de sujeitos-bios, espaços-geos e as narrativas-grafias, BIOgeografias (BESSA-OLIVEIRA, 

2016), ou de Cultura Bugresca, nas produções artístico-visuais que obrigam-nos (des)focalizar 

os tradicionais conceitos, tempos, espaços, sujeitos, memórias e histórias da produção de 

lugares não situados na Europa ou nos Estados Unidos, fazem-nos perceber paisagens outras 

na arte latino-americana. Pois, essas epistemologias estão, por exemplo, cobrando dos artistas, 

nas obras de arte, a apresentação mais real de sujeitos, espaços e narrativas associados às 

nossas realidades para além daquelas tratadas por artistas e críticos Modernos e Clássicos 

“Ocidentais”. E do mesmo jeito estão suspeitando de que as teorias e os críticos ainda se valem 

de tendências migradas da Europa e dos Estados Unidos para relacionar, mal e porcamente, 

nossas produções bugras às brancas ocidentais. Esta questão teórico-crítica obriga-nos, portanto, 

numa discussão desta natureza, (re)verificar os fatos (im)postos pelas tendências artísticas e/

ou teóricas nas/pelas também produções artístico-visuais (mas culturais) e fazer a revisão dos 

conceitos de memória e história e, logo, dos conceitos de obra de arte (Clássico) bem como 

o de estética (Moderno) que sustentam/apagam as obras artísticas até então produzidas nos 

locais exteriorizados porque são dessas culturas. Nesta empreitada as ideias de cronologia, 

continuidade e de passado histórico como únicos mecanismos para explicação do presente e 
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previsão do futuro acabam por desmoronarem-se por entender as múltiplas histórias locais 

em oposição à ideia de projetos globais (europeu no século XV ou estadunidense no século 

XX).

São histórias locais e, igualmente os sujeitos, espaços e narrativas emergentes que 

evidenciam “Agouro, Ágora, Agora” – como quis o evento na UDESC, nas produções artísticas 

aqui tratadas de uma perspectiva epistêmica outra diferente da de continuidade e/ou cronologia 

europeia. Essas histórias locais outras, foram, são e serão, se não (re)verificados o foco de 

“leituras e leitores” dessas obras e sujeitos, sempre vistos como continuidades daquelas 

histórias clássicas e/ou modernas de subordinação desses mesmos sujeitos periféricos. Do 

mesmo jeito, lugares fora dos centros que fazem emergir esses discursos outros nunca são 

produtores de arte, cultura e conhecimentos (através ou não da arte – agora sem rótulos 

temporais de passado, presente ou futuro) porque são desconsiderados pelos pensamentos 

hegemônicos de arte, cultura e conhecimentos. Dos artistas aqui aludidos, ainda que sem 

nominá-los, tratados a partir das suas obras quase todas pictóricas, posso dizer que se situam 

na ideia de reprodutores de identidade “cultural” que tomam de imagens que representam o 

todo (exótico) a partir de Única ideia de paisagem local da cultura de Mato Grosso do Sul – o 

agora sustentado pela ideia de imagens clássicas e modernas ancorado pelo discurso público. 

Se um faz de redes e da flora sul-mato-grossense suas pinturas, outro continua reforçando o 

boi (animal vasto no agronegócio por aqui) como representação fiel da sociedade do boi da 

fronteira sul do Centro-Oeste brasileiro. Desses, ambos fazem da cultura sul-mato-grossense 

repositório (quase como supositório nos sujeitos) das suas paisagens e bois e (re)produzem 

fielmente “obras” na atualidade iguais às Grandes Obras do passado.

Na verdade chego a pensar que falar de paisagem daqui, biográfica como tenho falado 

ou biogeográfica como tenho preferido pensar mais ultimamente, está por descrever o local a 

partir de uma perspectiva outra que não está somente assentada em uma estética moderna por 

excelência europeia, branca e heterossexualmente fálica como vem sendo mostrada por alguns 

artistas e críticos sul-mato-grossenses. Mas está, por exemplo, posta na condição de uma 

paisagem que toma de uma sensibilidade da simplicidade de culturas bugrescas que as culturas 

brancas e letradas nunca poderão supor como é expô-las. Ou seja, essa ideia de paisagem não 

está para o belo, para o formal, para uma estética da tradição ou para noções de “pureza” 

ou de “autenticidade” que sustentam um único padrão de arte, cultura e conhecimento 

ancorados em pressupostos excludentes, eurocentrados e preconceituosos que assassinaram 

as exterioridades. Não está também para ideia de binarismos, pois biogeografias se constituem 

em qualquer lugar. Por fim, a condição de nascimento na fronteira não faz do sujeito fronteiriço 

um epistêmico da condição de fronteira em condição pós-colonial ou da condição de quem 

habi(ES)tamos em condição de fronteira (teórico, crítico, artístico ou pedagogicamente falando) 

se este não é sensível à fronteira como lugar geoistórico epistêmico – biogeográfico! E este é 

o caso da nossa maior parte da crítica e de muitas produções artísticas no sentido paisagístico 

moderno. “O autor fronteiriço desenvolveu seu pensamento fronteiriço não simplesmente por 
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ser um sujeito oriundo da fronteira, mas por suas vivências e experiências obtidas nesse lócus 

particular que é a fronteira-sul” (VILELA, 2017, p.19-20).
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Sujeitos anônimos: ensaio sobre a balaclava como objeto articulador de um 

discurso visual contemporâneo

DIETZ, Thomas Walter1

Universidade Federal de Juiz de Fora

RESUMO
O presente artigo ensaístico explora a visualidade da balaclava tanto no âmbito das proposições 
criativas da moda contemporânea quanto no cotidiano público, visando refletir sobre a balaclava como 
blindagem das identidades. A partir de uma breve retrospectiva da história da moda, que permeia a obra 
de criadores consagrados com estilos distintos, tais como Pierre Cardin, André Courrèges, Claude 
Montana e Maison Martin Margiela; estabeleceu-se como objeto norteador deste artigo a coleção 
desenvolvida pelo estilista belga Raf Simons para a primavera-verão de 2002, pois permite diversas 
associações com ocorrências da balaclava em acontecimentos e manifestações urbanas recentes. Desta 
forma, evidenciam-se as relações intrigantes entre a moda e o cotidiano, assim como, identifica-se uma 
intenção poética e política intrínseca a esses acontecimentos visuais. O presente artigo ensaístico situa 
a balaclava como um ícone visual contemporâneo relevante e ressalta a importância do estudo sobre 
a percepção do vestir na contemporaneidade.

PALAVRAS-CHAVE
Balaclava; anonimato; moda contemporânea; visualidade; Raf Simons.

“A face, [...] a mais importante parte da comunicação humana, o espelho da alma, foi 

de repente apagada”2 (TEUNISSEN, 2011, p. 17). A constatação de José Teunissen sintetiza 

o mote e a visualidade deste ensaio: explorar o vestir desta conturbada e truculenta 

contemporaneidade, em que pairam infinitos receios e proliferam-se sujeitos anônimos.

O intenso domínio exercido pelo fenômeno social da moda sobre a construção cultural 

do sujeito globalizado resultou em indivíduos instáveis e com identidades e personalidades 

em constante e ininterrupta transformação (LIPOVETSKY apud TEUNISSEN, 2011).

Emerge então a complexa questão: como defender a própria identidade e combater 

a mutilação da personalidade em tempos contemporâneos globalizados, lotados de tensões 

e discrepâncias ambientais, culturais, digitais, econômicas, políticas e sociais? Deixar de 

comunicar nossa identidade e personalidade seria a solução?

A partir da observação da moda contemporânea, percebe-se o uso recorrente de 

adornos de cabeça que ocultam a face e operam como recurso de blindagem da identidade 

e personalidade. A visualidade da balaclava (o arquétipo destes adornos) e suas ocorrências, 

tanto no âmbito das proposições criativas de moda quanto no cotidiano público, são o objeto 

deste artigo ensaístico.

A balaclava é uma espécie de gorro ou touca de malha, que cobre a cabeça e o pescoço 

(podendo cobrir parte dos ombros), encobrindo também a boca e o nariz de forma que 

apenas os olhos fiquem visíveis. Atualmente, encontram-se balaclavas confeccionadas a partir 

1  Mestrando do Programa de Pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens. Contato: tomwdietz@hotmail.com.
2  “The face, [...] the most important part of human communication, the mirror of the soul, had suddenly been erased”.
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de diferentes processos manuais e mecânicos, assim como também em diversos materiais, tais 

como algodão, lã, seda e fibras sintéticas e tecnológicas.

Este adorno origina-se dos “capacetes” de lã de face exposta utilizados pelos 

combatentes do exército britânico durante a Guerra da Crimeia (1853-1856). O termo 

balaclava faz referência ao distrito de Balaklava da cidade de Sevastopol na região da Crimeia, 

reconhecida pelo frio intenso e desde 2014 envolvida, novamente, em um conflito territorial 

entre a Ucrânia e a Rússia.

Balaclava em tricô de lã produzida pela marca Jaeger, usada durante a “Expedição Antártica Australasiática” (1911-1914). 
Fonte: National Maritime Museum, Greenwich, London.

Conhecida a origem da balaclava consegue-se identificar quão atrelado está este 

adorno ao momento contemporâneo, que segundo Ana Maria Mauad (2008, p. 197):

define-se temporalmente pelo império do instantâneo, pela agilidade da 
comunicação, pela impregnação da simultaneidade [...] e seus consequentes 
processos de mundialização e a construção do império do efêmero, 
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transformou a cena pública em espetáculo, a ação social em performance e 
os sujeitos em executores de um programa.

Observa-se então que a hiperexposição decorrente do processo de globalização 

ocasionou uma reação extrema: a proliferação de corpos sem identidade, sem rosto ou traços 

de identificação (FUSS, 2002). Estes “corpos sem sujeito” aos quais se refere Daiana Fuss 

(2002, p. 233) materializaram-se entre as passarelas da moda e as cenas urbanas.

No campo das proposições criativas de moda, a visualidade da balaclava pode ser 

notada na obra de alguns costureiros de vanguarda dos anos 1960, tais como os franceses 

Pierre Cardin e André Courrèges. A estética futurista destes criadores, impulsionada pela 

corrida espacial e pelos avanços tecnológicos, converge com a tendência ao isolamento e a 

busca por proteção provocada pela instabilidade político-militar da Guerra Fria3.

  
Pierre Cardin propôs em diversos momentos adornos de cabeça visualmente semelhantes à balaclava, ilustrados pelos 

conjuntos feminino (1967) e masculino (1985). Registro do Musée Pierre Cardin (Paris). Fotografia própria.

André Courréges (à direita) na apresentação de sua coleção outono-inverno de 1968/1969, em que modelos masculinos 

vestiam balaclavas. Fotografia de Peter Knapp. Fonte: PAVITT, 2008, p. 57.

3 Ver PAVITT, 2008.
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No início dos anos 1980, o estilista francês Claude Montana antecipou o retorno da 

balaclava às passarelas da moda em sua coleção prêt-à-porter outono-inverno de 1980/1981. 

Este retorno seria efetivado na década seguinte, principalmente por meio dos desfiles da 

marca francesa Maison Martin Margiela, que em muitos dos seus desfiles ocultava a face de 

modelos como denúncia da crescente midiatização do sistema da moda e do indivíduo nele 

inserido (estilistas, modelos, editores de moda, ícones de estilo, etc.). 

   
As balaclavas propostas por Claude Montana em sua coleção prêt-à-porter outono-inverno de 1980/1981. Fotografia de 

Paul van Riel. Fonte: Europeana Collections.

    
Registros fotográficos das coleções outono-inverno 1995, primavera-verão 2009 e Alta Costura 2012 da Maison Martin 

Margiela. Fonte: Vogue.com.
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No entanto, é a coleção primavera-verão de 2002 do designer industrial e estilista belga 

Raf Simons que será utilizada como objeto desta análise, não somente pela potência visual 

da balaclava, como também pela multiplicidade de reflexões que derivam da coleção. Essa 

multiplicidade é vista como produto do posicionamento de Simons, que afirma não querer 

mostrar apenas roupas e sim atitude, combinando memórias e visões futuras e inserindo-as 

no presente.

O impacto inicial está no título da referida coleção: “Woe onto Those Who Spit on the 

Fear Generation... The Wind Will Blow It Back”, em tradução livre: “Ai daqueles que cuspiram 

na geração do medo... o vento vai explodir/soprar de volta”. Muito pode se especular sobre 

títulos de obras e coleções, porém, neste caso, destaca-se o fato do título guardar forte 

relação com o comportamento da juventude da atualidade.

Um exemplo contundente são as manifestações do movimento secundarista, que 

despontaram em novembro de 2015 na capital paulista e expandiram-se por todo o país. As 

ocupações de escolas, manifestações públicas e a instauração de um “organismo coletivo” 

escancarou o descontentamento de uma geração, sobretudo com o esquartejamento do 

ensino público brasileiro e o descaso de seus gestores.

Retornando aos aspectos visuais da coleção de Raf Simons, ressalta-se brevemente 

a ambientação do desfile. Um espaço árido praticamente indecifrável; algo como um 

estacionamento ou uma quadra esportiva com a pintura desgastada. Os modelos caminhavam 

descalços sem uma trajetória delimitada – eles apenas circundavam uma penumbra vazia.

Registro fotográfico da coleção primavera-verão de 2002 de Raf Simons. Fonte: Catwalkpictures/Europeana Collections.

Novamente, pode-se refletir sobre o intuito desta ambientação e deste “rondar” do 

desfile: na sombra estavam os espectros da sociedade contemporânea, a ansiedade, a vigilância 

e as instabilidades pessoais e coletivas provocadas pela hiperexposição do indivíduo; enquanto 
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os modelos cercavam a sombra tentando proteger-se e, simultaneamente, isolar-se deste 

contexto social.

Nesta coleção, como vê-se nas peças estampadas, Simons propõe a roupa de um 

indivíduo que vive um “para sempre, por enquanto”, na eminência de um colapso [“Forever 

for now – Kollaps”]; e assim como proposto pelo estilista, este sujeito não pode mais ignorar 

a realidade [“Vous ne pouvez plus ignorer”] e precisa defrontar-se com ela. É assim que se 

enxerga a potência da balaclava como objeto articulador de um discurso visual.

          
Registros fotográficos da coleção primavera-verão de 2002 de Raf Simons. Fonte: Catwalkpictures/Europeana Collections.

As balaclavas, como apresentadas no desfile, também evocam um “estilo paramilitar 

terrorista” (HERR, 2002) e produzem uma espécie de visualidade de guerrilha. Com as mídias 

da atualidade e na proliferação de sujeitos anônimos, produz-se a (con)fusão  entre o binômio 

bem e mal. São policiais em serviço, que precisam resguardar suas identidades (evocam-se as 

recentes imagens resultantes das ações/operações da Polícia Federal brasileira) e terroristas 

criminosos que ocultam suas faces para permanecerem incógnitos (lembra-se das imagens 

cuidadosamente produzidas e massivamente veiculadas pelo Estado Islâmico).

No centro desta ambiguidade, os Black Blocs, que emergiram no seio de diversas 

manifestações urbanas ao redor do mundo a partir dos anos 2010, representam a mais forte e 

recente ocorrência da balaclava no cotidiano público. Dezenas de indivíduos irados com faces 

encobertas, atuavam agressiva e arbitrariamente e acabavam por fragmentar os propósitos 

defendidos pelos movimentos. Raf Simons antecipou-se a todos e previu o surgimento desta 

geração pronta e disposta para incendiar, entretanto, ele também prenunciou que o despontar 

desta geração seria tardio [“Ready and willing to ignite just born too late”].
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Registro fotográfico da coleção primavera-verão de 2002 de Raf Simons. Fonte: Catwalkpictures/Europeana Collections.

Tal como fizeram os Black Blocs, os modelos despersonificados de Raf Simons 

encerraram o desfile caminhando com sinalizadores de emergência, como se alertassem para 

um desastre a caminho. Quem sabe Simons tenha pressentido o nosso futuro desastroso 

inaugurado pelo atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos 

(acontecido aproximadamente dois meses após a apresentação da coleção) e dos outros 

inúmeros atentados e catástrofes que se sucederam até a atualidade.

Modelo carregando sinalizador no término do desfile da coleção primavera-verão de 2002 de Raf Simons. Fonte: Vogue.
com/firstVIEW.
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A partir destes exemplos, evidencia-se uma relação intrigante entre as ocorrências 

da balaclava na moda e no cotidiano público. Segundo argumentam as autoras Andrade e 

Sequeira (2014), identifica-se uma intenção poética e política articulada através dos vários 

acontecimentos visuais da balaclava; que por sua vez, acaba por confirmar a balaclava como 

um ícone visual contemporâneo, fato já defendido pelo Design Museum de Londres (2011) e 

reforçado recentemente pelo MoMA (Museum of Modern Art) de Nova York, que adquiriu 

exemplares deste adorno e os apresenta em sua exposição “Items: Is Fashion Modern?” 

(01/10/2017 – 28/01/2018).

Balaclavas na exposição “Items: Is Fashion Modern?” no Museum of Modern Art de Nova York. Fonte: P.S. by Macaron 
Hoarder.

Desta forma, chega-se ao desfecho deste artigo ensaístico, certamente sem esgotar 

as possibilidades de análise da balaclava como objeto articulador de um discurso visual 

contemporâneo. Ressalta-se o esforço empreendido neste texto de expor, conforme apontado 

por Anne Hollander ([1993]), a importância de como as roupas podem ser percebidas.

Por fim, considerando os tempos de esgotamento e manipulação da selfie e tendo 

em vista a gradativa proliferação de sujeitos anônimos na moda e nas ruas, adverte-se, sob 

orientação de Patrice Bollon (1993): tenha cautela ao blindar sua identidade, a máscara poderá 

agarrar-se ao seu rosto!
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O essencial religioso na coleção de artes de Murilo Mendes
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RESUMO
Esse estudo parte da construção de uma narrativa sobre Murilo Mendes como colecionador de artes. 
Murilo Mendes, nascido em Juiz de Fora, foi um poeta de reconhecimento nacional e internacional. 
Sua obra poética foi tema de estudo de diversos intelectuais, como por exemplo, Giulio Carlo Argan. 
Todavia, além de poeta, Murilo também foi crítico de arte e um entusiasmado colecionador de artes 
plásticas. Acreditamos que a coleção de artes do poeta, atualmente parte do acervo do Museu de 
Arte Murilo Mendes é capaz de fornecer dados sobre a sua trajetória artística, além de refletir e 
apurar sobre a história da arte do período. Especialmente para este artigo, iremos focar no aspecto 
religioso do poeta, constituído a partir da sua amizade com o pintor Ismael Nery, que por influência 
do movimento surrealista, organizaram um sistema filosófico próprio denominado essencialismo. Por 
meio da relação de amizade entre os dois, buscamos aproximar a produção literária e as obras de 
artes visuais presentes na coleção.

PALAVRAS-CHAVE
Coleção de arte; Murilo Mendes; Ismael Nery; religião.

Murilo Monteiro Mendes, mais conhecido como poeta, nasceu em Juiz de Fora no ano 

de 1901. Mendes teve seu primeiro livro publicado apenas em 1930, recebendo neste mesmo 

ano, o prêmio Graça Aranha pelo espírito inovador e de acordo com o ideal modernista 

daquele período, que pode ser melhor entendido, quando o aproximamos das primeiras 

vanguardas do século (que possuíam como características, programas amplos que evitavam 

uma especialização estética), e que se apresentavam por meio de uma temática popular e com 

um humor irônico2. 

Todavia, a carreira como escritor de Mendes já havia começado muito antes, quando o 

mesmo escrevia artigos para jornais em Juiz de Fora e através de publicações de poemas em 

revistas modernistas entre os anos de 1924 a 1929.

Ao longo de sua trajetória Murilo passou por inúmeras dificuldades. Após mudar de 

emprego várias vezes e até mesmo ficar um tempo desempregado, Mendes já decidido sobre 

sua carreira, só foi obter uma aceitação e ajuda familiar em 1930. O exercício de lecionar, foi 

o que melhor se encaixou junto da sua atividade de escritor. Sua primeira viagem à Europa, 

1 Felipe Andrade da Rocha – Mestrando do Programa de Pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens do Instituto de Artes 
e Design da Universidade Federal de Juiz de Fora (PPGACL-IAD/UFJF). E-mail: felipe.ar@msn.com.
2  Para uma melhor compreensão conferir MOURA, Murilo Marcondes de. Murilo Mendes: a poesia como totalidade. São Paulo: 
Edusp, 1995.

GT | ENTRE COLEÇÕES E ARTE MODERNA



IV SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS392

em 1952, foi uma prática para divulgar e apresentar a cultura brasileira no exterior, exercício 

que se consolidou com a sua mudança definitiva para a Itália em 1957, onde Mendes se tornou 

professor de Cultura Brasileira na Universidade de Roma.

Contudo, Murilo Mendes além de escrever, também cultivou como prática, o hábito 

de colecionar objetos, ou melhor, colecionar signos. Conforme própria declaração do poeta 

no livro de memórias A idade do Serrote, seu hábito de recortar, colar e, portanto, colecionar, 

começou ainda cedo, costume que o mesmo chamou de “o olho precoce” (MENDES, 2003, p. 

176). Ele gostava de selecionar fotografias de quadros, estátuas, cidades, homens e mulheres, 

mas também reunia fotografias de estrelas e planetas, de alguns animais e de muitas plantas. 

E como o mesmo explica, o seu interesse não partia somente daquilo que era visível, mas 

também pelo invisível, ou seja, pelo significado que aquelas imagens carregavam para ele: 

Cedo começou minha fascinação pelos dois mundos, o visível e o invisível. 
E não escreveu São Paulo que este mundo é um sistema de coisas invisíveis 
manifestadas visivelmente? Não vivemos inseridos num contexto de imagens 
e signos? (MENDES, 2003, p. 176).

É fundamental o entendimento desse contexto para a análise que trabalharemos 

ao longo desse artigo. Utilizamos o mesmo princípio da expressão de Horácio “ut pictura 

poesis3”, para demonstrar um dos principais objetivos da nossa pesquisa. Ao relacionarmos a 

produção literária do poeta junto de sua coleção de artes visuais, entendemos a coleção não 

só como um reflexo do colecionador, mas também como um laboratório criativo, servindo 

para aproximar a produção literária de Mendes com as obras por ele colecionadas, buscando 

dessa maneira as similaridades entre imagem e palavra.

O exercício de colecionar, que começou com os pequenos recortes e fotografias, 

se ampliou, indo dos livros até as obras de artes que hoje constituem sua coleção. Foi essa 

a forma que Murilo Mendes conseguiu para se aproximar de outras realidades, e assim, 

estabelecer ligações com o restante do mundo. Ao mudar para o Rio de Janeiro, o poeta, em 

um primeiro momento, começou a colecionar trabalhos dos amigos artistas, e graças a sua rede 

de sociabilidade, Murilo conseguiu ganhar muitas obras de arte, seja na forma de presentes ou 

até mesmo na troca de favores artísticos. Mais tarde, ele expandiu esse costume para obras 

de artistas com quais se reconhecia, estabelecendo dessa maneira, ligações indiretas.

Já o autor de A idade do serrote reuniu, de modo mais acentuado, obras que 
indicam suas amizades mais próxima ou artistas que apontam para sua longa 
estada na Europa, conferindo maior contemporaneidade à sua coleção (...) 
pensemos ainda que se o ato de colecionar é o ato de eleger, é também querer 
ser reconhecido pelo fato de reunir objetos únicos. É ainda o de constituir 
um retrato de si mesmo através do legado que foi coletado. (...). Assim é que 
as amizades que buscam nas artes suas afinidades eletivas, trocam não só 
influências intelectuais, mas objetos como forma de admiração. (ELEUTÉRIO, 

3  Expressão usada por Horácio na sua Arte Poética (c. 20 a. C.), que significa “como a pintura, é a poesia” e que, apesar de não 
possuir um significado estrutural, veio a ser interpretada como um princípio de similaridade entre a pintura e poesia.
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2001, p. 34-35).

 Ao associar imagem e signo, Murilo atribuiu significados, e iremos demonstrar como 

estes exerceram influência direta naquilo em que ele escrevia. Ao reconhecer a importância 

da trajetória de Mendes como colecionador, permitimos uma nova visão sobre as obras que 

fizeram parte da coleção, e que atualmente fazem parte do acervo do Museu de Arte Murilo 

Mendes4. A diversidade temática da coleção dificulta a sua classificação dentre de uma mesma 

técnica, ou movimento do modernismo, logo a figura do colecionador, se torna central para 

uma melhor compreensão do aspecto geral da coleção e também do próprio entendimento 

individual das obras reunidas pelo poeta. Além das obras de arte visuais, o acervo também 

reuni porções da biblioteca do escritor, assim como outros objetos sobre o poeta, como 

correspondências que ele trocou ao longo da vida, dentre outros, sendo uma importante 

instituição da cultural nacional e de forte influência local.

Este artigo se concentra no estudo do intervalo de 1921 ao final de 1937, período 

em que Murilo Mendes se estabeleceu na cidade do Rio de Janeiro. Iremos focar no aspecto 

religioso do poeta, que após a morte do seu melhor amigo e mentor Ismael Nery em 1934, 

se converte a religião católica, através de uma intensa passagem, descrita de forma detalhada 

por Pedro Nava5.

A amizade entre Ismael e Murilo começou em 1921, enquanto Murilo trabalhava 

como arquivista na Diretoria do Patrimônio Nacional, Ministério da Fazenda, Ismael atuava 

como desenhista da Seção de Arquitetura e Topografia da mesma instituição. Nery, de família 

abastada, pode realizar diversas viagens ao continente europeu. Junto de Murilo Mendes e 

outros intelectuais, Ismael promovia encontros em que se debatiam os mais diversos assuntos, 

mas com atenção redobrada as temáticas artísticas. Foi por intermédio de Ismael que Murilo 

conheceu o surrealismo. 

“Reconstituí também épocas distantes, a década de 1920, quando Ismael 
Nery, Mário Pedrosa, Aníbal Machado, eu e mais alguns poucos descobríamos 
no Rio o surrealismo. Para mim foi mesmo um coup de foudre. Claro que pude 
escapar da ortodoxia. Quem, de resto, conseguiria ser surrealista em regime 
de full time? Nem o próprio Breton. Abracei o surrealismo à moda brasileira, 
tomando dele o que mais me interessava: além de muitos capítulos da cartilha 
inconformista, a criação de uma atmosfera poética baseada na acoplagem de 
elementos díspares. Tratava-se de explorar o subconsciente; de inventar um 
outro frisson nouveau, extraído à modernidade; tudo deveria contribuir para 
uma visão fantástica do homem e suas possibilidades extremas. Para isto 
reuniam-se poetas, pensadores, artistas empenhados em ajustar a realidade 
a uma dimensão diversa. Os surrealistas, com efeito, não se achavam fora da 
realidade. ” (MENDES, 1994, p. 1238-1239).

4  O acervo formado por cerca de 200 obras de artistas nacionais e internacionais foi adquirido pela Universidade Federal de 
Juiz de Fora em 1994, sendo acomodado no recém-criado Centro de Estudos Murilo Mendes. Em 2005 o CEMM foi transfor-
mado no Museu de Arte Murilo Mendes. 
5  Pedro Nava, também natural de Juiz de Fora, descreveu o ocorrido em 6 de abril de 1934 em: NAVA, Pedro. O círio perfeito. 
2. Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1983: 315-19.
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O surrealismo, corrente artística sempre relacionada a ambos os autores, se 

apresentou de maneira própria, tanto nos escritos de Murilo, como nas pinturas de Ismael. É 

possível averiguar essas características por meio da análise do sistema filosófico denominado 

essencialismo, atribuído a Nery por Mendes:

“Ismael tinha apenas 25 ou 26 anos de idade, e já os seus próximos sabiam 
que havia construído um sistema filosófico muito original, apesar de o não 
escrever. Era o essencialismo, baseado na abstração do tempo e do espaço, 
na seleção e cultivo dos elementos essenciais à existência, na redução 
do tempo à unidade, na evolução sobre si mesmo para a descoberta do 
próprio essencial, na representação das noções permanentes que darão à 
arte a universalidade. Já se vê que ele não improvisou um tal sistema. Suas 
raízes vinham de longe: embora muito pouco dado a leituras, era Ismael 
extremamente curioso de todas as experiências humanas, passando sempre 
em revista as teorias mais diversas. Sua vida e as poucas notas que deixou 
provam que Ismael Nery viveu seu sistema, julgando por ele próprio uma 
introdução ao catolicismo. ” (MENDES, 1996, p. 65).

Segundo a filosofia essencialista, o homem detém um fim objetivo para o qual caminha 

naturalmente:
 A vida é essencialmente dinâmica; ao nascer, partimos logo para a morte, 
na qual devemos chegar tendo adquirido no percurso todos os elementos 
que nos façam aceita-la tão naturalmente como aceitamos todas as 
transformações que nos são impostas pelo tempo. (BRANDÃO, Guadalupe 
S. L. Bernardo. Essencialismo de Ismael Nery. In:Ismael Nery e Murilo Mendes: 
reflexos, Juiz de Fora, UFJF/MAMM, 2009: 38-40).

No essencialismo, o espaço e o tempo são os elementos mais significativos e investigados, 

que coincidem com o surrealismo por serem compreendidos através da abstração. Abstração 

é uma palavra que vem do verbo latino abstraho, que significa retirar, separar. E que também 

designa um processo empregado na filosofia, na psicologia e na arte, no qual o objeto de 

reflexão é isolado de uma série de fatores que comumente lhe estão relacionados na realidade 

concreta.

Moura identifica muitas semelhanças entre a poética muriliana com a estética surrealista, 

especialmente por causa dos processos combinatórios e a transfiguração da realidade feitos 

pelo escritor. Joana Matos Frias evidencia a de transfiguração da realidade, expondo mais uma 

vez a semelhança compartilhada com o surrealismo:

“Um dos grandes impulsos de Murilo Mendes para este cenário surreal 
residiu, desde o início da sua atividade criadora, numa urgência compulsiva, 
de raiz rimbaldiana, de transformar o mundo pela imaginação. A sua poesia 
é inequivocamente presidida pelo poder do imaginário que assinala esta 
vertente fundamental da poesia moderna, com corolário no próprio 
Surrealismo, e que faz da poesia a criação do incriado, através do esgotamento 
e da metamorfose contínua do real. ” (FRIAS, Joana Matos. O Erro de Hamlet. 
Poesia e dialética em Murilo Mendes. Rio de Janeiro: 7 Letras; Juiz de Fora: 
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Centro de Estudos Murilo Mendes – UFJF, 2002. p. 44.)

A abstração do espaço e do tempo aplicados à vida está exemplificada no poema 

Mapa, de Murilo Mendes:

Estou com meus antepassados, me balanço em arenas espanholas,
é por isso que saio às vezes pra rua combatendo personagens imaginários
depois estou com os meus tios doidos, às gargalhadas,
na fazenda do interior, olhando os girassóis no jardim.
Estou no outro lado do mundo, daqui a cem anos, levantando populações...
Me desespero porque não posso estar presente a todos os atos da vida.
(MENDES, Murilo. In: Ismael Nery e Murilo Mendes: reflexos, Juiz de Fora, 
UFJF/MAMM, 2009: 42).

Para o essencialismo, tudo o que aconteceu durante a história tem o seu valor e 

utilidade, nem que seja apenas como experiência. No entanto, devido aos traumas oriundos dos 

conflitos de escala global; governos ditatoriais; desvalorização do bem-estar social em função 

do predomínio do capital, dentre outros fatores que a humanidade se encontra no período 

de Murilo, fez com que o mesmo julgasse necessário selecionar e ordenar essas experiências: 

“O homem essencialista é, portanto, o homem que, tendo esgotado as experiências que a vida 

oferece, procura extrair uma filosofia fundada nos resultados de suas seleções”, partindo do 

princípio humanista, Murilo atribuía as artes, a função de educar o homem.

Esse comportamento diante da realidade, também pode ser reconhecido dentro do 

espirito humanista, em que Mendes atribuía a arte, uma missão educadora com a função de 

transformar a sociedade.

Ismael Nery acreditava que se suas ideias fossem verdadeiras, haveriam de se transmitir 

naturalmente nas gerações, não importando que aparecessem com o nome dele ou de outro, 

logo ele não se preocupou de deixar nada muito substancial escrito sobre o tema, ficando ao 

cargo de Mendes o registro escrito sobre o essencialismo. Ainda segundo convicção de Ismael, 

Murilo esclareceu que “O homem deve representar sempre em seu presente uma soma 

total de seus momentos passados” (Apud S. L. BRANDÃO, Bernardo Guadalupe. BARBOSA, 

RODRIGUES, 2009, p. 42).

Ismael Nery desde muito cedo sofreu influência da religião católica, que acreditou 

ser indispensável na apreensão do essencialismo. Ainda durante a sua infância, após a morte 

do pai em 1909, sua mãe tornou-se irmã da Ordem Terceira de São Francisco, influenciando 

toda a trajetória do filho (BARBOSA, RODRIGUES, 2009, p. 30). Murilo Mendes ao retratar o 

catolicismo de Ismael Nery, acabou denunciando características inerentes a ele próprio:

Ismael Nery era o oposto do catolicão, desse tipo antipático e ridículo cujas 
atividades se reduzem em ir à missa, falar mal do comunismo e se escandalizar 
com os banhos de mar. Como verdadeiro católico que era, sua inteligência 
se preocupava com todas as pesquisas do espírito, e pelo contínuo método 
da abstração, fazia frequentemente “cortes” nos fatos e nas ideias a fim de 
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levá-los a um plano universal. (Apud Jorge de Lima, “A Mística e a Poesia”, em 
Ismael Nery 50 Anos depois, ed. Cit., p. 38.)

Murilo, assim como Ismael, foi um católico de prática pouco ortodoxa, o que Mário de 

Andrade classificou como: “(...) o catolicismo de Murilo Mendes guarda a seiva de perigosas 

heresias. ” (ANDRADE, 1972, p. 47), visto que muitos de seus primeiros escritos religiosos 

apresentavam como característica, um forte erotismo por meio de imagens femininas, o que 

resultou em um afastamento dos leitores, que Júlio Castañon Guimarães definiu bem em: 

“Em suma, sua poesia é suspeita para os não-católicos pelo simples fato de ser religiosa; é 

também suspeita para os próprios católicos porque espicaça o conservadorismo religioso” 

(GUIMARÃES, 1986, p. 53). Evidente no poema abaixo:

A igreja toda em curvas avança para mim,
Enlaçando-me com ternura – mas quer me asfixiar.
Com um braço me indica o seio e o paraíso,
Com outro braço me convoca para o inferno.
(“Igreja mulher”, MENDES, Murilo. In: GUIMARÃES, 1986, p. 53).

Para entender a relação entre as obras colecionados por Mendes e o seu processo de 

escrita, é fundamental observar três características primordiais na poética de Murilo Mendes: 

A atitude combinatória de elementos dispares; a ideia de que os elementos combinados 

precipitam a aparição de algo “novo”, ou um terceiro elemento “diferente”; e a defesa da 

montagem, que é a recusa ao papel de simples reprodução da realidade e que pretende, ao 

contrário, agir sobre ela, transfigurando-a. (MOURA, 1995, p. 32).

Ainda segundo Murilo Marcondes de Moura (MOURA, 1995, p. 25), Mendes vai enfatizar 

o privilégio da imagem, ou da “metáfora com toda a sua carga de força”, representando uma 

posição do autor em favor de uma poesia de criação, criação intimamente associada a uma 

atitude combinatória. Dessa maneira, quando Murilo Mendes afirma:

Digo-te que invento o livro de imagens
Para ressuscitar a infância
– Não a verdadeira, mas a que sonhei,
(MENDES, Murilo. “Confidência”6).

Ele evidencia a função que talvez seja a mais importante para a sua poesia, 
a de transfiguração da realidade, outra semelhança compartilhada com o 
surrealismo:
O curioso em Murilo Mendes está em que a sua proposta de conhecimento 
da “essência”, com tudo o que ela possa conter de conservadorismo, 
incorporou as técnicas estéticas mais modernas. Pode-se dizer que a fusão 
de pensamento religioso e vanguarda artística é o aspecto mais distintivo 
de sua obra. Muitos críticos do poeta expressaram sua perplexidade diante 
desse paradoxo. A perspectiva do tempo nos ajuda a encará-lo, no entanto, 
com mais tolerância: a religiosidade do autor – o essencialismo, segundo o 

6 Esse poema se encontra em: MENDES, Murilo. Poesias, Rio de Janeiro, José Olympio, 1959, p. 254.
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próprio Ismael Nery, era uma introdução ao catolicismo – manifestava-se 
sempre como desejo utópico de totalidade e abrangência, e, com raríssimas 
exceções, nunca se mostrou de posse de qualquer verdade dogmática, 
consumindo-se, ao contrário, na exploração, que se sabia aproximativa, de 
outras possibilidades da experiência humana. (MOURA, 1995, p. 48).

Marcondes Moura chama a atenção para aquilo que Murilo atribuiu como a função 

mais importante da poesia, ou seja, a sua capacidade de transfiguração da realidade, logo não 

podemos falar de artes, sem antes considerarmos a vida e influência que as obras artísticas 

causam no cotidiano das pessoas. Por mais que a arte se apresente na condição de objetos 

materiais, inorgânicos, os objetos artísticos são dotados de uma capacidade de transformação, 

pois ao realizarmos o julgamento estético, levamos em consideração virtudes que somente 

existem em esferas emocional e intelectuais e que sucedem quando nos conectamos ao 

objeto artístico. A fruição quando acontece, move as pessoas, mexe no íntimo. E é justamente 

neste contexto, que Murilo Mendes, nas palavras de Moura, desejou uma poesia inclusiva, 

capaz de poetizar a vida, configurar uma reação no mundo real (MOURA, 1995, p.15). Talvez 

isso justifique a transfiguração da própria biografia do poeta, aspecto em evidência no livro A 

Idade do Serrote, em que o poeta narra sua infância em Juiz de Fora de maneira espetaculosa, 

fazendo o leitor duvidar da autenticidade dos fatos, que impressionam pelo lirismo fantasioso.

 Apesar de demonstrar de maneira sucinta aspectos da imagem poética de Murilo 

Mendes, este artigo se propôs a aproximar a coleção de artes visuais do escritor com os 

textos que o mesmo desenvolveu durante sua vida. O foco desse estudo foi um período 

muito importante para Mendes e que influenciaria todo o seu percurso.

Ao longo de sua pesquisa Moura7 demonstrou como a poesia de Mendes percorreu 

um caminho singular, e que mesmo apresentando vários pontos em comum com a estética 

surrealista, não se encaixou por completo no estilo, principalmente por não utilizar a escrita 

automática, método caracterizador do movimento. Murilo Mendes demonstrou estar 

sempre consciente dos seus processos de composição, e mesmo utilizando a combinação 

de elementos díspares, a valorização da imagem, o poeta juiz-forano construiu sua poética 

de maneira muito pessoal. Segundo Castanõn a trajetória artística de Murilo foi definida, 

como partindo do surrealismo apresentado pelo amigo Ismael Nery rumo ao construtivismo, 

influência do ambiente artístico romano, discordando da visão de Moura, que acredita que 

Murilo se manteve exclusivamente próximo do surrealismo.

  Procuramos não definir Mendes em uma única linha estética, mas sim, oferecer 

consideráveis possibilidades de reflexão para as obras por ele colecionadas. Essa posição 

universalista é uma outra vertente importante amadurecida nos anos 20, pois contrariava 

a pesquisa do “caráter nacional” – hegemônica naquele instante do modernismo no Brasil. 

Ela é um dos fatores responsáveis pelo lugar diferenciado e avulso que Murilo Mendes 

passou a ocupar a partir de então dentro da poesia brasileira contemporânea. Para concluir, 

7  MOURA, Murilo Marcondes de. Murilo Mendes: a poesia como totalidade. São Paulo: Edusp, 1995, p. 193.
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selecionamos uma obra de Ismael Nery presente no acervo, A Enseada de Botafogo, junto com 

um poema com o mesmo título de Murilo Mendes:

Fig. 1 - Ismael Nery, A Enseada de Botafogo, tinta da China e aquarela sobre papel, 35,8 x 27,9 cm, 1928, coleção MAMM, 
MG.

A Enseada de Botafogo

Há uma mulher na pedra

Que desafia a eternidade

Deus pensa a eternidade na pedra

A eternidade é mulher

A pedra desafiada pelas nuvens

E pelo mar que pretende miná-la pouco a pouco

É consolada pelas gaivotas.

Murilo Mendes
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Oswaldo Goeldi e Murilo Mendes: O interesse do poeta na obra do gravador 

brasileiro 

SENRA, Tammy1

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

RESUMO
Oswaldo Goeldi e Murilo Mendes foram figuras importantes para o Modernismo Brasileiro. Mendes 
atuou como crítico de arte e poeta, enquanto Goeldi é conhecido por sua vasta obra em gravura na 
qual retratava principalmente o marginalizado pela sociedade. Através de contato com amigos artistas, 
Murilo Mendes adquire uma coleção de arte que atualmente nos dá um panorama da arte moderna 
no Brasil e na Itália do período no qual o poeta viveu. Na coleção atualmente encontramos quatro 
pequenas xilogravuras de Goeldi: Mulheres no Mangue, Vilarejo, O Ladrão e Bôas Entradas. Porém, a 
princípio não há indícios da relação de amizade entre Goeldi e Mendes que possam justificar estas 
quatro peças na coleção. Além, ao analisarmos superficialmente a trajetória do poeta vemos que o 
mesmo possuía grande interesse pela arte surrealista, em detrimento da expressionista, utilizada por 
Goeldi. O presente artigo busca então analisar os indícios que comprovem a admiração de Mendes 
em relação a Goeldi, podendo assim explicar a trajetória das obras do gravador até a coleção de arte 
do poeta. 

PALAVRAS-CHAVE
Murilo Mendes; Oswaldo Goeldi; Xilogravura; Coleção de Arte. 

Murilo Mendes, Colecionador de Arte

Murilo Mendes nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 1901 e desde muito jovem, o 

ato de ver foi de suma importância para a sua atividade como poeta. Em “A idade do Serrote”, 

livro de memórias do poeta, Murilo nos relata que se deu conta da importância do “ato de 

ver” com a passagem do cometa Halley em 1910. Cedo, Murilo ainda menino aos 9 anos, se 

descobre interessado pela imagem visual, algo que iria influenciar todo seu trabalho poético, 

assim como sua prosa. 

O ato de ver para Murilo tem um caráter muito peculiar, pois se aplica ao seu modo de 

apreensão do mundo. Esta experiência de visão é definida pelo poeta como “o olho armado”, 

a capacidade, fundamental à sua existência, de perceber o mundo poeticamente através da 

visão:

O prazer, a sabedoria do ver, chegavam a justificar a minha existência. Uma 
curiosidade inextinguível pelas formas me assaltava e assalta sempre. Ver 
coisas, ver pessoas na sua diversidade, ver, rever, ver, rever. O olho armado 
me dava força para a vida (MENDES, 2014, p.163).

Será através desta maneira de observar a imagem visual que Murilo fará as escolhas 

daqueles artistas que serão temas tanto de sua poesia como de seus textos em prosa. Ao 

1  Mestre em Arte, Cultura e Linguagens pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E-mail: senra.tammy@gmail.com; Telefone: 
(32) 98831-1150
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conviver proximamente com artistas e obras de arte, o poeta coloca em prática o exercício 

do ver e rever o que está em seu redor e a partir daí o “olho armado” situa-se como algo 

entre a visão crítica e o exercício do prazer. O “olho armado” será o instrumento mais 

eficiente para compreender o interesse de Murilo pelas artes plásticas e ler a coleção de 

artes que reúne ao longo de sua vida. Certamente a crítica de arte muriliana também é 

influenciada por este modo de ver do poeta, e chamou a atenção de Giulio Carlo Argan, com 

quem o poeta conviveu em Roma. Argan considerou sua crítica com “ausência de juízos”, para 

o historiador a crítica do poeta tinha um caráter distinto da crítica como ofício.2 Explico: Ao 

poeta não interessava estabelecer padrões de gosto a um determinado público, sua crítica 

buscava mais estabelecer nexos entre a imagem visual e a escrita. O historiador italiano afirma 

que o poeta reconhece o vínculo intrínseco existente entre a linguagem da arte e a linguagem 

da crítica e, portanto, não poderia ignorar as associações entre a linguagem imagética e a 

fonética (ARGAN, 2006, p.6).

Esta associação entre estas duas linguagens é então o que move Murilo em seu exercício 

crítico, tanto quanto em seu exercício como colecionador. Para Pifano (2016), Murilo se 

interessa tanto ou mais pelo artista do que pela obra isolada, o que talvez explique a ausência 

de juízos em sua crítica, segundo o testemunho de Argan: 

Murilo, como crítico não tinha a mínima astúcia, uma habilidade que 
lhe permitisse escrever, sem comprometer-se em demasia, um trecho 
apresentável. Ele teria gostado de saber fazê-lo, pois com seu caráter 
angelical, queria contentar a todos. Não podia, se seu campo magnético não 
entrava em ressonância; faltavam as condições técnicas do trabalho crítico 
(ARGAN, 2001, p.6).

O relato de Argan nos explica que Murilo, portanto, não escrevia críticas sobre aqueles 

artistas cujo “campo magnético não entrasse em ressonância”, ou seja, àqueles artistas que 

pessoalmente não admirava ou não possuía relações de afeto. O afeto é o fator fundamental 

para compreender como se dá a estruturação da coleção poeta, já que a partir dos anos 

20, quando se muda para o Rio de Janeiro, passa a se relacionar com artistas, estabelecendo 

vínculos afetivos com eles e a partir daí constituí sua coleção. 

O primeiro destes artistas que Murilo conhece é Ismael Nery. Por intermédio do 

amigo, que era artista e arquiteto, o poeta entra em contato com outros artistas e partir de 

então cria um grande vínculo de amizades em torno de si. Tais amigos são matéria de pesquisa 

para a produção poética, prosa e crítica de Murilo, ao mesmo tempo que ele é matéria para 

a produção estética destes amigos. Se enquanto Murilo escrevia a respeito da poética dos 

2  Argan, 1991.

GT | ENTRE COLEÇÕES E ARTE MODERNA
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muitos amigos artistas, estes artistas não raro faziam retratos de Murilo Mendes, a exemplo 

de Reis Júnior, Guignard, Portinari e Flávio de Carvalho. Além destes encontramos no grupo 

de amigos artistas como Jorge de Lima, Di Cavalcanti, Vieira da Silva, Arpad Szenes e críticos 

como Mário Pedrosa e Antônio Bento (AMOROSO, 2013).

O grupo de amigos brasileiros reunia-se com frequência em ambientes informais, 

como o Bar Amarelinho no Rio de Janeiro, a fim de discutir arte. É interessante lembrar que 

o período se remete aos anos 20 e 30, tempos de intensas discussões a respeito de arte 

moderna no Brasil. Para Murilo estas reuniões também tinham outro propósito: serviam como 

uma maneira de “ver e rever” e assim aprimorar ainda mais seu olhar crítico a respeito de 

arte. A relação afetiva que mantêm com os artistas o acompanhará por toda a vida, inclusive 

nos anos de 1950, quando se muda para a Itália, onde reside até morrer. Neste momento, se 

tornará amigo de artistas europeus, como Magnelli, Miró, Capogrossi, Hans Arp, Achille Perilli 

e outros. 

Será através deste contato com os amigos que Murilo vai se descobrindo colecionador 

e compondo sua coleção de arte. Diferentemente do que ocorria com colecionadores que 

não pertenciam ao métier, a coleção muriliana se dá como forma de apreço entre amigos 

(ELEOTÉRIO, 2001), ou seja, ao invés de compras de obras, estas eram geralmente presentes, 

oferecidos em ocasiões especiais ou até mesmo em agradecimento a uma crítica feita pelo 

poeta. Este apreço é confirmado através das dedicatórias presentes em muitas obras do 

acervo, assim como escritos do próprio poeta, que em uma forma própria de catalogação, não 

raro datava o momento do recebimento do presente, além da ocasião.3

Walter Benjamin (1987), em seu texto “Desempacotando minha biblioteca” reflete 

a respeito da relação que o colecionador possui com o objeto que é colecionado. Para o 

colecionador a função utilitária do objeto não é mais fundamental, ele coleciona porque 

percebe que o objeto tem um destino maior, que é justamente ocupar este espaço dentro 

da coleção. “Colecionar é também ordenar o mundo, aprofundar o conhecimento e o 

apuro estético”, escreve Maria Eleotério (2001, p.50). Ao analisar as peças que compõe uma 

coleção é possível compreender o processo de escolha que ocorreu para se constituir uma 

coleção. No caso de artistas que também são colecionadores, é possível ainda perceber como 

também se deu seu próprio processo criativo, já que na maioria das vezes as obras não são 

escolhidas por meio de um critério específico, mas é resultado do círculo de amigos daquele 

colecionador. “Se a função de uma obra é significar, quanto maior o significado, menor é a sua 

utilidade prática” (ELEOTÉRIO, 2001, p.50). No caso de Murilo Mendes, podemos afirmar, 

quanto maior o afeto em relação ao artista criador da obra, maior seu significado. 

A partir desta coleção é então possível perceber como se perpetuou a história do 

próprio poeta. A coleção ainda nos dá uma visão do meio artístico brasileiro e italiano época: 

muitos dos artistas encontrados na coleção de Murilo haviam iniciado suas trajetórias há 

3 A coleção (de Murilo) tem uma tela da série Conceito Espacial: a espera de 1963, de Capogrossi, que deixa a figuração para 
pesquisar a serialidade, como vemos no óleo sobre tela dedicado “a Murilo Mendes com ammirazione e affeto il suo Capogrossi” 
(ELEOTÉRIO, 2001, p. 57).
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pouco tempo, sendo contemporâneos ao próprio poeta. Como bem observou Argan (1991), 

a coleção de Murilo também é considerada uma maneira de pesquisar, aprender e construir 

um olhar a respeito de seu próprio fazer. Sua coleção se coloca como um laboratório a seu 

próprio ofício de poeta, abrigando obras do modernismo brasileiro e abstracionismo italiano 

em sua maioria.

Dentre os artistas estrangeiros que atualmente compõe a coleção que está no MAMM/

UFJF encontram-se obras de Magnelli, Ernst, Arp, Braque, Picasso, Miró Ensor, Léger, Dorazio, 

Perilli, Turcato, Capogrossi, Corpora, Biggi, além de Vieira da Silva e seu esposo Arpad Szenes. 

Dentre os brasileiros conta-se com Di Cavalcanti, Flávio de Carvalho, Portinari, Guignard, 

Fayga Ostrower, Marcelo Grassmann, Reis Júnior, Atos Bulcão, Lívio Abramos e Oswaldo 

Goeldi. O acervo compõe-se de alguns retratos de Murilo, como os feitos por Flávio de 

Carvalho, Reis Júnior e Guignard e por muitas litografias e técnicas mistas, com o predomínio 

do suporte papel.4

Mesmo a coleção muriliana sendo composta em sua grande maioria por presentes de 

amigos, ali também se revela um caráter da personalidade do poeta. Mesmo um colecionador 

artista, possuí atribuições e aspirações comuns a outros colecionadores. Possuir uma coleção 

de arte, até hoje atribuí ao colecionador uma distinção. “Uma função simbólica da coleção 

é imprimir uma aura de civilização a quem a tem, e parece que Murilo Mendes não duvidava 

disso” (ELEOTÉRIO, 2011, p.58). Durante o período que viveu na Europa a partir de 1952, 

Murilo adquiriu o núcleo internacional de sua coleção, a maioria dessas obras são presentes de 

amigos-artistas-internacionais, porém o poeta também compra obras. Embora estas compras 

ainda não estejam totalmente apuradas, é neste momento em que percebemos o critério de 

“colecionador” do poeta, ao adquirir, por exemplo, obras de Picasso, Braque, C

Oswaldo Goeldi por Murilo Mendes

Numa primeira visada da trajetória de Murilo como poeta, poderia-se supor que ele 

não tinha muito interesse pela arte expressionista, considerado seu interesse declarado pela 

arte surrealista e mais tarde neo-construtivista. Porém em seu acervo, encontramos obras 

de artistas expressionistas como Oswaldo Goeldi e Lívio Abramo, que no mínimo, coloca 

em xeque esta impressão. De acordo com Nehring (2002), Murilo era um autor que possuía 

grande complexidade em sua escrita poética e crítica, o que não permite reduzir sua obra à 

esquemas de gosto como se o fato de se identificar com uma determinada vertente artística 

correspondesse automaticamente a rejeição de outras. 

Para Júlio Castañon Guimarães (1993, p. 92), um dos aspectos ideológicos do 

modernismo era a criação de uma arte a serviço do homem, ou seja, a criação de uma 

arte que promovesse o saber crítico e o desenvolvimento das potencialidades humanas. Ao 

4 O retrato de Murilo feito por Reis Júnior não é parte da coleção pessoal de Murilo, foi comprado pelo Museu de Arte Mod-
erna Murilo Mendes em 2011, na ocasião da exposição “Retratos de Murilo”, organizada pelo museu de 24 de maio a 31 de 
julho de 2011. 
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mesmo tempo, o período do surgimento da arte moderna - predominantemente entre as 

duas grandes guerras mundiais - foi o momento no qual certezas anteriormente inabaláveis 

foram colocadas em xeque, a visão de equilíbrio do universo foi minada perante o caos 

da guerra. Como sabemos, algumas vanguardas artísticas desse momento, passam então a 

refletir sobre os valores desta nova sociedade através da rejeição da mimese, a exemplo das 

vanguardas surrealista e expressionista.

 Para Murilo, o grande sentido da obra se revelava na inter-relação de seus componentes 

- técnica, material, cor, luz - mas seu real significado, só se dava a partir do momento que 

ela começava a se comunicar com outras esferas da sociedade. A arte para ele tinha uma 

missão: oferecer uma alternativa ao progresso que cada vez mais deixava de lado os valores 

humanistas e elevava o homem a condição de um objeto descartável (NEHRING, 2002). Na 

sociedade de consumo na qual o homem perdeu sua capacidade de refletir, é papel da arte 

promover a reflexão e libertar o homem de sua condição de alienação. A partir disso, Marta 

Nehring constata: 

O interesse de Murilo Mendes no expressionismo tem sua resposta exatamente na 
atitude ética da poética expressionista. Ligado ao catolicismo progressista, ele não 
poderia deixar de se sentir tocado por obras que propunham na arte não apenas 
uma maneira de denunciar a ordem social injusta, como também ser um meio ativo 
de transformação do mundo (NEHRING, 2002, p.164).

A conexão do poeta com o expressionismo se estabelece então pelo sentimento 

humanista que esta arte promove: justamente pelo fato desta arte se prestar a sociedade, 

fazendo uma denúncia da realidade e explorando tematicamente o ser marginalizado por esta 

mesma sociedade. A afinidade de Murilo com o expressionismo pode ser demonstrada por 

meio de seus textos críticos, tanto em prosa como poesia. No ano de 1951, o poeta escreve 

uma crítica de arte sobre Lasar Segall no Suplemento Dominical Letras e Artes, dividida em 

três partes, sendo a primeira publicada em 20 de maio, a segunda em 27 de maio e a terceira 

em 3 de junho.

Em seu texto, Murilo parte em defesa da arte “segalliana”: àqueles que criticavam as 

obras de Segall, queixando-se do sentimento de tristeza nela contidos - como era de costume 

na arte expressionista - Murilo rebate com o discurso de que a função da arte não é a da 

diversão. O poeta dá extrema importância a técnica do artista - para Murilo, a obra se revelava 

justamente na relação de seus componentes técnicos. Neste texto ele trata especificamente 

a respeito do uso da cor por parte do artista. Ao constatar a preferência de cores por Segall, 

o poeta afirma que suas obras são “neutras e sossegadas”, mas que impressionam pela grande 

capacidade que este artista possuía no trabalho com as cores e enfim, afirma: “ele sabe pintar” 

(MENDES, 1951, p.1).

Para Murilo, a inteligência no emprego das cores é justamente o que distingue um pintor 

acadêmico do pintor moderno. Segundo o poeta, o pintor moderno possui uma consciência 

dos pigmentos, entendendo que a cor não oferece apenas um dado psicológico a obra, mas 
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também uma luz própria, sendo encarregada de dar profundidade a obra.5 Logo em seguida, 

reforçando ainda mais a importância da técnica para um artista, Murilo aproxima Segall dos 

pintores do Quattrocento Italiano e finaliza sua crítica ressaltando o pintor com um discurso 

de fundo humanista, exaltando a espiritualidade presente em suas obras:

Operando numa síntese de observação da natureza e o pensamento poético, 
o artista contribuirá para uma transformação da existência, despertando nos 
homens - ou lhes recordando - o sentido de sua vocação transcendente. A 
esta grande empresa alguns poucos foram chamados na nossa época, atentos 
ao compromisso entre paisagem terrena e o céu. Entre eles, inclui-se Lasar 
Segall (MENDES, 1951).

Embora Murilo não tenha escrito uma crítica de arte “oficial” ele dedicou um poema 

a Goeldi. Como afirma Argan, a crítica muriliana não se distingue de sua produção poética, o 

que nos permite elencar o poema de Murilo, “Homenagem a Oswaldo Goeldi”, com crítica 

de arte.6 A seguir o poema:

Oswaldo Gravas

A ti mesmo fiel, ao teu ofício, 

Gravas a pobreza, o vento, a dissonância, 

A rude comunhão dos homens no trabalho, 

Gravas o abandonado, o triste, o único, 

O peixe que te mira quase humano - 

É hora de morrer -

No preto e branco, no vermelho e verde.

Qualquer traço perdido.

A casa que espia pelo olho de boi

Testemunha do drama anônimo, 

Gravas a nuvem, o balaio, 

O geleiro e seus estilhaços, 

O choque em diagonal de guarda-chuvas, 

Tudo que é rejeitado, elementos marginais, 

A metade dum astro que se despe

Armado só do penúltimo vadio.

Oswaldo gravas, 

Gravas qualquer solidão.

Os peixeiros que partilham peixe e onda, 

Pássaros de solidões de água e mato, 

O sinaleiro do temporal próximo, 

5 MENDES, Murilo. Lasar Segall – A importância de Segall. Letras e Artes, Suplemento de A Manhã, Rio de Janeiro, 
no. 207 e 208, p.1, 20 e 27 de mai. 1951.
6  Dados a respeito da data deste poema se diferem, mas atualmente ele se encontra no livro “Poemas - 1925-1955”.
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A barca puxada pela sirga, 

O bêbado e seu solilóquio, 

A chuva e seus túneis, 

O mergulho em tesoura da gaivota, 

És do sol posto, da esquina, 

Do Leblon e do uivo da noite. 

Não sujeitas o desenho a gravação:

Liberaste as duas forças, 

Atingindo agora toda a unidade, 

Pela natureza visionária

E pelo severo ofício, 

A tortura dominando, 

Silêncio e Solidão, 

Oswaldo Gravas.7

Neste poema, de maneira direta e através de versos enxutos, nos é apresentada a 

imagem visual das obras do gravador, assim como seu processo de criação, somado ainda a 

elementos da vida pessoal do artista. Habilmente, o poeta intercala elementos temáticos da 

obra de Goeldi (“Os peixeiros que partilham peixe e onda; tudo que é rejeitado, elementos 

marginais”) com elementos estéticos (“No branco, no vermelho e no verde”). Os versos 

“És do sol posto, da esquina, do Leblon e do uivo da noite” nos leva a acreditar que Murilo 

conhecia pessoalmente Goeldi, que por muitos anos morou na praia do Leblon, Rio de Janeiro. 

A julgar pelo poema, podemos afirmar que Murilo era conhecedor profundo da obra de 

Oswaldo Goeldi, sendo capaz de defini-la em detalhes. 

No verso “Não sujeitas o desenho a gravação”, Murilo chama atenção ao processo 

de gravação de Goeldi. Este artista não iniciou seu ofício diretamente com a gravura, mas 

sim por meio de ilustrações em desenho, as quais não foram abandonadas quando começou 

a trabalhar com xilogravura. Goeldi, “fiel a teu ofício”, não gravava diretamente na madeira, 

primeiramente desenhava, as vezes por anos até ter uma base do que gostaria de passar para 

a placa. Sabemos disto porque Goeldi narra seu processo de trabalho a Ferreira Gullar: “Toda 

a minha gravura é desenhada muitas vezes, tomo apontamentos e só depois, as vezes anos, 

nasce a gravura” (GOELDI, 1957). Murilo parece já saber disso quando escreve o poema.

Ademais, Murilo consegue retratar em seu poema os sentimentos que já eram caros 

às obras de Goeldi: Solidão, Abandono e Incomunicabilidade (“Gravas o abandonado, o triste, 

o único; Oswaldo Gravas, gravas qualquer solidão”). O poeta consegue também retratar 

sentimentos do próprio artista em seu ofício. A xilogravura é considerada um ofício difícil, 

devido a rigidez que a madeira oferece ao artista, que por vezes se utiliza da força para 

conseguir entalhar a madeira, além de ser um processo solitário. De acordo com Murilo, Goeldi 

7  Parábola; In MENDES (1994), p. 556.
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grava através da observação da “natureza visionária”, dominando a tortura em um processo 

silencioso e solitário (“Pela natureza visionária, e pelo seu severo ofício, a tortura dominando, 

silêncio e solidão, Oswaldo Gravas.”). É interessante a repetição do verso “Oswaldo Gravas” 

por parte do poeta. Aqui, mais uma vez ele dá relevância a técnica do artista, da mesma 

maneira que fez com Lasar Segall. A técnica da xilogravura, um dos grandes desenvolvimentos 

da arte expressionista. São os artistas desta vanguarda em específico que passam a utilizar 

com maior frequência esta técnica em seus trabalhos. O interesse de Murilo pela técnica de 

Goeldi é ressaltado por Lorenzo Mammi (2012), que diz que este poema marca também uma 

nova postura crítica por parte do poeta:

(...) Homenagem a Oswaldo Goeldi (Parábola, 1946-1952) é o poema de 
Mendes em que pela primeira vez pode se detectar uma mudança de postura 
crítica: ao poeta não interessa apenas o repertório de imagens, mas a praxe 
criativa do artista (...) E sem nenhuma referência iconográfica, os versos 
possuem a dureza enxuta da incisão de Goeldi (MAMMI, 2012, p. 82).

Murilo, em uma reunião de poemas no livro “O visionário”, de 1941, escreve o poema 

“Estudo quase patético” e embora não cite Oswaldo Goeldi, nos deixa claro a referência as 

obras do artista:

O vento em ré maior

Prepara o temporal, 

Desfolha as estátuas, 

Parte as hélices dos anjos

Ah! Quem é que namora

as filhas dos açougueiros?

Sempre que passo

Diante de um açougue

Vejo a filha do açougueiro

De olhos baixos, tão triste

O temporal arranca os postes do lugar

Os peixes pulam a atmosfera, 

A luz elétrica protesta no caos

As ondas com o trabalho

Avançam contra o farol, 

Os quatro elementos em itálico, 

Anunciam a vinda do Anticristo

- Um som de piano

Se mantêm na desordem- 

Em vez do reclamo KODAK

Se lê JUÍZO FINAL, 
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Mas eu não posso me esquecer

As filhas dos açougueiros.8

Neste poema, embora Goeldi não seja citado literalmente, ainda assim é possível 

perceber a referência à sua poética em alguns versos, como “O temporal arranca os postes 

do lugar”. A referência se confirma, segundo Mammi (2012), a palavra “postes” no verso acima, 

teria sido incluída a posteriori, em uma nova edição do poema, substituindo a palavra original 

“táxis”, como se Murilo buscasse dar um aspecto goeldiano ao poema. 

Como já exposto, estes poemas nos revelam que Murilo tinha interesse pelas obras de 

Goeldi de forma a entendê-la a partir de pontos específicos, além de admirá-lo também como 

artista. O poema “Homenagem”, na maneira como foi escrito, a partir de versos curtos e 

elementos opostos, assemelha-se a uma ode, na qual Murilo parece celebrar a arte e o processo 

criativo do gravador. Aqui, podemos dizer que Murilo escreve de maneira expressionista, 

representando o conflito entre a feiura e a beleza, entre o belo das cores e do traço do artista 

com a realidade assombrosa das imagens que ele nos apresenta (NEHRING, 2001).

É importante destacar que poemas sobre Oswaldo Goeldi não eram exclusivos a 

Murilo Mendes. Tal como Murilo, Carlos Drummond de Andrade também escreveu um poema 

sobre o gravador, de nome «A Goeldi», que foi publicado em jornal em homenagem aos 

sessenta anos de idade do artista:

De uma cidade vulturina

Vieste a nós, trazendo, 

o ar de suas avenidas de assombro

onde vagabundos peixes esqueletos

rodopiam ou se posta em frente a casas inabitáveis,

mas entupidas de tua coleção de segredos

Goeldi: pesquisador da noite moral sob a noite física.

Ainda não desembarcaste de todo

e não desembarcarás nunca.

Exílio e memória porejam das madeiras

em que inflexivelmente penetras para extrair

o vitríolo das criaturas

condenadas ao mundo

És metade sobra ou todo sombra?

Tuas relações com a luz, como se tecem?

Amarias talvez, preto no preto,

8  MENDES, Murilo, O Visionário, 1941.
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fixar um novo sol, noturno; e denuncias

as diferentes espécies de treva

em que os objetos se elaboram?

a treva do entardecer e da manhã,

a erosão do tempo no silêncio, a irrealidade do real.

Estás sempre inspecionando 

as nuvens e a direção dos ciclones.

Céu nublado, chuva incessante, 

atmosfera de chumbo

são elementos de teu reino, 

onde a morte do guarda-chuva comanda

poças de solidão, entre urubus.

Tão solitário, Goeldi! mas pressinto, 

no glauco reflexo furtivo

que lambe a canoa de teu pescador

e na tarja sanguínea a irromper, escândalos, de teus negrumes

uma dádiva de ti a vida.

Não sinistra,

mas violenta

e meiga, 

destas cores compõem-se a rosa

em seu louvor. 9

Embora o poema de Drummond apresente semelhanças com o de Murilo - ambos 

poetas tratam a respeito de sentimentos contidos na obra do gravador - vale ressaltar que, 

segundo Argan, Mendes utilizava sua poesia como uma maneira de fazer crítica de arte. Esta 

crítica era destinada a artistas cujos “campos magnéticos entrassem em ressonância” com 

o seu, ou seja, àqueles artistas com os quais nutria relações afetivas. Este poema de Murilo 

a Goeldi é a primeira demonstração de afeto e admiração que nos ajuda a compreender a 

possível amizade entre estes dois artistas. 

A rede de contatos entre Murilo e Goeldi no Rio de Janeiro é enorme. Ambos 

viveram na cidade carioca na mesma época e trabalharam juntos no Jornal “A Manhã”. Murilo 

escrevendo semanalmente para o “Suplemento Dominical Letras e Artes” e Goeldi ilustrando 

artigos para o mesmo suplemento. No expediente do jornal do dia 18 de agosto de 1946, 

os nomes de Murilo e Goeldi aparecem como colaboradores do periódico. Na data de 10 

de fevereiro do mesmo ano, uma ilustração de Goeldi acompanha o poema “A portuguesa”, 

9  ANDRADE, Poesia Completa e Prosa, 1973, p.303.
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escrita por Murilo. É difícil acreditar que trabalhando no mesmo local, Murilo e Goeldi não 

teriam encontrado e participado um da vida pessoal do outro. 

À primeira vista, Goeldi aparenta ser uma pessoa solitária, mas do mesmo modo que 

Murilo, também possuía um círculo de amizades duradouro. Entre estes amigos, é notável a 

presença de Reis Júnior, que junto com Beatrix Reynal o acolheu depois da decisão familiar 

de mandá-lo a Europa. José Maria dos Reis Júnior, também artista, no ano de 1923 pintou um 

retrato de Murilo Mendes, o mais antigo que se conhece do poeta.10 Os demais retratos da 

coleção de Murilo foram presentes de amigos-artistas, assim, há indícios que este retrato de 

Reis Júnior também tenha sido um presente do pintor a Murilo, mesmo o retrato não estando 

em posse da viúva do poeta, Maria da Saudade Cortesão Mendes. Provavelmente, Reis Júnior 

é o elo que apresentou Oswaldo Goeldi a Murilo Mendes. 

Figura 1: A portuguesa. Fonte: MENDES, Murilo. A portuguesa. Letras e Artes, Suplemento de A Manhã, Rio de Janeiro, p.1, 
10 de fev. 1946.

10  De acordo com Renata Oliveira (2012), no ano de 2011 aconteceu a exposição “Retratos de Murilo Mendes”, no Museu de 
Arte Moderna Murilo Mendes, de 24 de maio a 31 de julho. A exposição contou com várias obras, uma delas sendo “Retrato 
de Murilo Mendes”, de José Maria Reis Júnior, um óleo sobre tela, de 1923, cedida ao museu pela coleção Luiz Pinto. Logo após 
a exposição, a obra foi comprada pelo Museu de Arte Moderna Murilo Mendes. 
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Figura 2: Expediente do Jornal A Manhã, com destaque nosso para os nomes de Murilo Mendes e Oswaldo Goeldi, 18 de 
ago. 1946.

Jornais da época também colocam Murilo e Goeldi juntos em vários momentos da 

vida cultural carioca dos anos 50. Em 1º de maio de 1952, na coluna “Artes Plásticas” do 

jornal “Correio da Manhã”, o jornalista Jayme Maurício ao narrar a abertura da Exposição de 

Artistas Brasileiros, promovido pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, escreve:

O movimento da Exposição de Artistas Brasileiros no Museu de Arte Moderna 
tem sido intenso nesses dias que sucedem à sua inauguração. Ontem, desde 
cedo, a rua da sala da imprensa revelava o interêsse do público por aquela 
mostra de arte, representativa do que possuí o Brasil nas artes plásticas 
de nossos tempos. E entre os visitantes, a presença quase que diária dos 
artistas expositores é nota que completa a atmosfera artística. A primeira 
figura que notamos foi de Saudade Cortesão, acompanhada de seu espôso, o 
poeta Murilo Mendes, que se mostravam muito à vontade juntos em longas 
palestras com alguns expositores presentes, como Oswaldo Goeldi (...) 
(MAURÍCIO, Jayme, 1952, p.13).

Acompanhando a nota, há uma fotografia na qual vemos Saudade Cortesão, Murilo 

Mendes, Oswaldo Goeldi e Djanira no que parecia ser uma amistosa conversa.
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Figura 3 – Da esquerda para a direita, Oswaldo Goeldi, Mendes, Maria da Saudade e Djanira. Fonte: Correio da Manhã, 1º 
de maio de 1952, p.13.

Em 1952, mais um artigo do Jornal “Correio da Manhã”, do dia 4 de junho, nos mostra 

Goeldi e Murilo Mendes no mesmo local em evento da Associação Brasileira de Críticos 

de Arte.11 A comemoração dos 30 anos da Associação envolveu uma homenagem a Manuel 

Bandeira e um debate de nome “Realismo Social e Abstracionismo”. Figuras importantes da 

época estavam presentes, como o representante do ministro da educação, Dr. Bocaiúva Cunha, 

a diretora do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Sra. Niomar Sodré, artistas como 

Oswaldo Goeldi e Ivan Serpa e, fazendo um discurso em homenagem a Manuel Bandeira, 

Murilo Mendes. 

Em fevereiro de 1955, na coluna “Flagrantes de J.J. e J.”, é relatado em artigo sem 

assinatura o lançamento de um álbum de Oswaldo Goeldi e um livro de poemas de Murilo 

Mendes, idealizado por José Simeão Leal:

Dois lançamentos importantes, de uma só vez, do Serviço de Documentação 
do Ministério da Educação: os poemas ouro-pretenses de Murilo Mendes e 
o álbum de Oswaldo Goeldi. Aquele é dos melhores que já escreveu o autor 
da “Poesia em Pânico”, é salvo engano a primeira publicação de poemas, no 
Brasil, acompanhada de fotografias ao invés de desenhos. O álbum de Goeldi 
talvez seja o mais perfeito exemplo de reproduções artísticas já publicadas 
entre nós. 12

11  Jornal Correio da Manhã, 1º Caderno, 4 de junho de 1952, sem autor. 
12  Correio da Manhã, Flagrantes de J.J. e J., 13 de fevereiro de 1955. 
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Os relatos jornalísticos nos ajudam a confirmar o que já havíamos constatado através 

do poema de Murilo Mendes: de fato há sinais de amizade e admiração entre ambos os artistas 

e juntos conviveram ativamente dentro da sociedade artística carioca da época. Estes pontos 

de contato entre os dois, nos auxilia no entendimento do percurso das obras de Goeldi até 

a coleção de Murilo. 
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Representação visual de Alberto Magnelli na coleção de artes visuais do poeta 

Murilo Mendes

ALMEIDA, Valtencir1

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

RESUMO
Neste artigo propõe-se refletir a representação visual de Alberto Magnelli na coleção do poeta Murilo 
Mendes, atualmente integrante ao acervo do Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM), bem como a 
relação de Magnelli com o Brasil. Analisa a presença e os laços de amizade entre ambos, cujas marcas 
podem ser observadas nas dedicatórias manuscritas pelo artista nas obras que presenteou ao poeta, 
além dos textos e poesias que Murilo Mendes dedicou ao pintor. Enfoca a produção magnelliana na 
coleção do poeta que abarca fases distintas da sua carreira, notadamente em seu período maduro, 
revelando uma amostragem de trabalhos com ampla variedade tipológica de técnicas e materiais. 
Aborda também características peculiares à produção de Magnelli, representativa a partir da série 
“Pedras” à fase abstrata do pintor italiano. Este artigo busca dar relevo à presença pujante de Magnelli 
no contexto da coleção Murilo Mendes, seja no contexto da “Escola de Paris”, seja em relação ao 
contexto museológico. No recorte temático e temporal proposto, busca-se ressaltar a importância da 
presença da obra de Magnelli no acervo modernista do Segundo Pós-Guerra no MAMM. 

 PALAVRAS-CHAVE
 Alberto Magnelli; Murilo Mendes; abstracionismo; sociabilidade

Introdução 

A obra de Alberto Magnelli alcançou significação e ressignificação visual no âmbito 

particular, enquanto integrante da coleção do poeta Murilo Mendes, bem como na esfera 

pública ao ser institucionalizada pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), tendo em 

vista a preservação, investigação científica e difusão, tanto no Centro de Estudos Murilo 

Mendes (CEMM), como no MAMM. Vale ressaltar que essas ações amparadas pelo Regimento 

Interno do Museu, Plano Museológico e pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM) 

contribuíram, efetivamente, para o estudo e divulgação da vida e obra do poeta e sua coleção 

de artes visuais.  Seja qualitativa, seja quantitativa, a presença da obra de Magnelli ressalta a 

notória relação de amizade e intelectualidade entre o poeta e o artista, cujas marcas podem 

ser observadas nas dedicatórias manuscritas pelo artista nas obras que presenteou ao poeta, 

além dos textos e poesias que Murilo Mendes dedicou ao amigo artista. Nesse sentido, a 

produção magnelliana na coleção do poeta abarca fases distintas da sua carreira, notadamente, 

1 Mestrando do Programa de Pós-graduação em Arte, Cultura e Linguagens do Instituto de Artes e Design da UFJF. E-mail: 
valtenciralmeida@yahoo.com.br
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o período maduro do artista, revelando, ainda, uma significativa amostragem de trabalhos com 

ampla variedade tipológica de técnicas e materiais. 

Em relação à trajetória da produção artística de Magnelli, o Dicionário Oxford de Arte, 

de modo sucinto, informa que o artista:
(...) abandonou o estilo naturalista do início da carreira e adotou princípios 
ligados ao cubismo e ao futurismo. Depois da Primeira Guerra Mundial, seu 
estilo tornou-se mais figurativo sob a influência da pintura metafísica, mas na 
década de 30 voltou-se para a abstração pura, fazendo uso de uma interação 
dinâmica de formas. Após a Segunda Guerra Mundial, foi reconhecido como 
um dos grandes artistas abstratos italianos. (DICIONÁRIO OXFORD DE 
ARTE, 1996, p, 322).

Num tom mais analítico, Murilo em A invenção do finito aponta que:

a primeira fase magnelliana é assinalada antes de tudo por uma pesquisa das 
relações entre a forma e a cor. A intenção do artista era a de simplificar a ao 
mesmo tempo encontrar uma riqueza de meios, no que decididamente ele 
se aproxima dos velhos afresquistas toscanos. (...) Sua evolução entretanto 
não seguiu uma linha rígida e implacável. Observam-se, como é natural numa 
tão longa e complexa carreira, oscilações, retornos e tentativas. Por exemplo, 
suas primeiras telas eram pintadas par aplats; ninguém naquela época pintava 
assim. Em 1918 assistimos mesmo a uma “explosão lírica” do pintor, no 
período eufórico determinado pelo fim da guerra, o que levou a deixar que 
alguns traços da figura humana se incorporassem aos grandes ritmos de suas 
composições. (...) Entre 1918 e 1928 a carreira de Magnelli é acidentada. Seu 
trabalho é interrompido seja por viagens seja por doenças. Quando volta a 
pintura é para tentar paisagens, mas não diretamente inspiradas na natureza: 
pois nosso pintor nunca foi um impressionista. Foram pintadas no atelier e 
serviram de ponto de partida para experiências muito mais ousadas. O artista 
media assim suas forças e suas possibilidades. (...) Em 1932, 1933, estando 
Magnelli na Itália, assiste ocasionalmente em Carrara à extração de mármore 
das pedreiras. Vê os blocos que se destacam numa certa ordem formando 
uma construção. Inspira-se, então, nas pedras. Esse é um período de transição. 
Evidentemente as pedras apresentam ainda elementos figurativos. (...) Em 
1933 Magnelli expõe na Galeria Pierre Loeb, prosseguindo desde então suas 
pesquisas exclusivamente no campo do abstracionismo. (MENDES, 1994, p. 
1323-1324).

Nesse sentido, podemos observar que, inicialmente, o artista pautou-se no figurativismo 

e, em seguida, suas obras apresentaram influências do futurismo, mesmo sem ter aderido ao 

movimento. A partir de 1915, o pintor faz as primeiras obras abstratas e, em 1918, com o 

fim da Primeira Guerra Mundial, tem início a série de explosões líricas. Na década de 1920, 

Magnelli retorna ao figurativo, empregando cores sóbrias, neutras e esmaecidas, bem como 

personagens solitários e pensativos e paisagens quase misteriosas. Em 1932, o artista inicia sua 

série “Pedras”. Na década de 1940, o artista retorna definitivamente à abstração e conforme 

destaca Lorenzo Mammi (2012, p. 88) “foi um dos primeiros abstracionistas europeus, mas de 

um abstracionismo que não nasce de uma poética expressionista nem de uma esquematização 
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geométrica, e sim da depuração de questões tradicionais da representação: relações entre 

figura e fundo, volume e plano, luz e cor etc”.

Murilo Mendes (1994, p. 1321) aponta que “entre os artistas que assumiram os 

primeiros postos do abstracionismo, conta-se o italiano Alberto Magnelli. Sua vida e sua obra 

fazem dele pesquisador dos mais nobres, da mais alta categoria”. Da mesma forma, Daniel 

Abadie (MAC/USP, 2010. p. 31) revela que “a contribuição de Magnelli para a apreciação da 

abstração não teria sido reconhecida sem ambiguidades. Seu status como pintor maior foi 

revelado durante sua primeira retrospectiva na Galeria René Drouin em 1947”. 

Alberto Magnelli e Murilo Mendes

Conforme o texto do catálogo da exposição Alberto Magnelli, realizada no Museu de 

Arte de São Paulo (MASP), em 1990, Magnelli conheceu Murilo Mendes em 1953 (MASP, 

1990, p. 13). Vale ressaltar que, no período compreendido entre 1952 a 1956, o poeta estava 

em missão cultural pela Europa, divulgando, por meio de conferências, a cultura brasileira, 

nas Universidades de Holanda e Bélgica, nos dando a ler que ambos teriam se conhecido em 

solo europeu. Em A invenção do finito, Murilo (1994, p. 1324) cita a exposição de Magnelli em 

1954 no Palais de Beaux-Arts de Bruxelas, sendo sintomático constatar que poeta e artista 

se encontraram nessa cidade, uma vez que, nesse mesmo ano, Magnelli oferta ao amigo uma 

gravura, na qual escreve abaixo da mancha gráfica, a grafite, uma dedicatória com local e data. 

Percebemos, assim, os laços de sociabilidade. Em 1955, Murilo publica na revista Habitat, o 

artigo intitulado “Magnelli”. Nota-se o começo de uma profícua amizade que se consolida 

quando Murilo transfere-se, definitivamente, para Roma. No que diz respeito aos textos 

murilianos e publicados sobre o artista, Marta Nehring esclarece: 

Além do texto de 1955, o poeta também escreveu “Magnelli”, sem data, 
em francês, incluído em Papiers; “Alberto Magnelli”, de A invenção do finito, 
de 1963, e uma monografia em 1964, que incorporou em parte os escritos 
anteriores, publicada como introdução a um belo livro ilustrado sobre a obra 
do pintor italiano. Escreveu também em 1968, o poema “Magnelli”, incluído 
em Ipotesi e, em 1970, o último texto da série, “I Collages di Magnelli”. 
(NEHRING, 2002, p. 106).
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         Alberto Magnelli, sem título, 1954

 Serigrafia sobre papel 163/300, 59,8 x 48,2 cm

Nehring analisa o “conjunto de escritos testemunha o interesse de Murilo Mendes 

pelo trabalho do pintor florentino. Reflexão que se desdobrou por duas décadas, incluiu uma 

significativa troca de correspondência e selou a amizade entre artista e poeta” (NEHRING, 

2002, p. 105). Assim, cabe-nos destacar a importância e influência mútua entre Magnelli e Murilo. 

Lorenzo Mammi (2012, p.88) afirma que “depois de Ismael Nery, Magnelli é, certamente, o 

artista que mais influência exerceu sobre as ideias estéticas de Murilo Mendes”.

Em relação aos dados biográficos de Alberto Magnelli, Murilo Mendes em A invenção do 

finito, apresenta um interessante episódio relacionado ao inicio da sua carreira:

Alberto Magnelli nasceu em Florença no ano de 1888, numa casa situada 
exatamente em frente do campanile de Gioto, encostada ao Batistério, casa 
que foi demolida alguns anos depois. Magnelli não frequentou nenhuma escola 
de belas-artes. É um autodidata. Aí por volta de 1907 pintou involuntariamente 
o seu primeiro quadro. Acontece que um amigo seu, pintor, foi ao campo se 
inspirar, convidando o jovem a acompanhá-lo. Subitamente aquele volta-se 
para o companheiro e diz-lhe, meio a sério meio brincando: “Porque não faz 
você também um quadro”? E mete-lhe nas mãos uma palheta, uma tela e uns 
tubos de tinta. Magnelli toma o material emprestado, esmaga as tintas sobre 
a tela, diretamente, como sem dos tubos. Assim nasceu, se não o homem, o 
pintor Magnelli, que até hoje conserva aquele seu primeiro quadro. Assim 
começou sua carreira, não de pintor ingênuo, como se poderia supor de sua 
experiência inicial, mas ao contrário, de pesquisador perseverante dentre os 
mais lúcidos da nossa época. (MENDES, 1994, p. 1321).

Murilo, grande defensor e admirador da estética magnelliana, tambem se mostrou 

fiel à amizade que durou até a morte do artista em 1971. Em seu exercício crítico sobre ao 

artista e sua obra, Nehring (2002, p. 106) afirma que “a reflexão de Murilo Mendes sobre o 
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trabalho de Magnelli tomou forma numa gama variada de discursos, da poesia à forma peculiar 

de ensaio criada pelo poeta, passando pelo modo dissertativo”. Um dos discursos marcantes 

do poeta sobre o artista está em A invenção do finito, com o texto Alberto Magnelli, Murilo 

passando pelo diálogo entre arte e ciência apresenta o pintor: “o homem Magnelli é simples, 

afetivo, comunicativo, ao mesmo tempo que habitado pela contínua necessidade da invenção 

artística”. (MENDES, 1994, p. 1321). 

Magnelli e relações com o Brasil 

 Conforme Nehring, a relação de Magnelli com o Brasil é pouco conhecida, merecendo, 

portanto, uma análise mais densa. Assim, a pesquisadora argumenta:

A primeira obra de Magnelli a aportar oficialmente no Brasil foi exposta em 
Santos, em 1939, numa exposição organizada por Flávio de Carvalho. Em 
1949, o pintor participou da primeira exposição de arte abstrata realizada 
em São Paulo, na inauguração do Museu de Arte Moderna. Em março de 
1955, expôs de numa coletiva de arte abstrata no MAM do Rio de Janeiro e, 
meses depois, ganhou o Grande Prêmio de Pintura da III Bienal de São Paulo. 
(NEHRING, 2002. p. 106).

Vale a pena mencionar que Magnelli nunca pisou em solo brasileiro e, mesmo assim, 

travou amizade com o industrial e mecenas Francisco Matarazzo, antes mesmo de conhecer 

Murilo. O contato com o mecenas foi por intermédio de Aldo Magnelli, seu irmão que veio 

residir no Brasil e o apresentou ao Magnelli (MASP, 1990. p. 9). A pedido de Francisco Matarazzo 

foi o responsável pela aquisição de obras na França para a formação do acervo do Museu de 

Arte Moderna de São Paulo (MAM SP). Vale ressaltar, de modo muito sintomático, que alguns 

artistas que fazem parte das escolhas de Magnelli para o acervo do referido Museu também 

estão presentes na coleção de Murilo tais como: Jean Arp, Georges Braque, Pablo Picasso, 

Alfred Manessier, Fernand Léger, Gustave Singier, Joan Miró, dentre outros. (MAC/USP, 2010, 

p. 141). Tal constatação nos confere a possibilidade de interpretar o fato de que Magnelli teria 

sido responsável por algumas escolhas de nomes de artistas para a coleção do poeta.

A partir da última década do século XX o artista ganhou três exposições individuais 

do artista em solo brasileiro. Ressalta-se que tais exposições realizadas proporcionaram, de 

maneira singular, uma visão ampla e esclarecedora das diversas fases da carreira de Magnelli, 

bem como sua importância, contribuição e permanência. 

Em 1990, o Museu de Arte de São Paulo (MASP) apresentou, pela primeira vez, a 

exposição individual denominada Alberto Magnelli, com pinturas, em sua maioria, cedidas 

pela viúva do artista, a Sra. Susi Magnelli, e também obras provenientes do Museu de Arte 

Moderna da cidade de Paris, do Museu Vallauris e do Museu Nacional de Arte Moderna, 

Centro Georges Pompidou. Com curadoria de Patrice Bachelard e Marie-Dominique Blondy, 

a exposição foi organizada como parte integrante dos intercâmbios entre França e Brasil. As 
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pinturas expostas, perfazendo um total de 37 obras, abrangeram desde a fase figurativa, de 

1914 até a fase abstrata da década de 1960.

Em primeiro de setembro de 1998, o então Centro de Estudos Murilo Mendes (CEMM) 

inaugurou a exposição Magnelli, cujo patrocínio da Petrobrás possibilitou a viabilidade da 

mostra, bem como a compra de papéis e folhas de passepartout neutros e livres de ácido e 

aquisição de mesa de sucção para o Laboratório de Conservação e Restauração de Pintura 

e Escultura. As pesquisadoras do CEMM, Marisa Timponi Pereira Rodrigues e Leila Maria 

Fonseca Barbosa, organizaram a exposição e fizeram apresentação do artista no catálogo da 

que foi lançado, concomitantemente. No texto intitulado “Energia em expansão”, as autoras 

enfatizaram, a importância do conjunto das obras de Magnelli alocadas no então CEMM, 

bem como a relevância do caráter inédito da exposição das obras em Juiz de Fora e, por 

consequência, no Brasil.
A presença marcante de Alberto Magnelli no acervo do poeta Murilo Mendes 
– seja pelo lote representativo e significativo de suas obras abstratas, seja 
pela biografia composta de livros raros – revela a organização pulsional que 
emana dos trabalhos expostos. Ao apresentar Magnelli, Murilo Mendes o 
faz com a elegância do esteta que mostra o espírito clássico do pintor na 
figura do artista moderno. Nos textos críticos, presentes neste catálogo 
e em A Invenção do Finito, sobressaem o entusiasmo e encantamento pela 
personalidade magnelliana, capaz de unir ciência e arte, Apolo e Dionísio, 
transformando o mundo adjetivo em mundo substantivo. (RODRIGUES 
(org), 1998. p. 6).

Tal mostra, como as demais realizadas anteriormente, davam sequência às exposições 

temporárias do acervo do CEMM, que até então reuniam vários artistas do acervo. Pela 

primeira vez, apenas um artista ganhou uma importante e imponente mostra, que revelou de 

modo inédito no Brasil, as 18 obras do artista, presente na coleção do poeta, bem como a 

poesia e dois textos críticos que Murilo e Nello Ponente dedicaram a Magnelli em I Collages 

di Magnelli. Roma. Edizione. “II Colleciozionista d’Arte Contemporanea”, 1970. Houve, ainda, uma 

sala dedicada aos “simultâneos de Magnelli,” que exibiu trabalhos de artistas contemporâneos 

ao homenageado e que integram a coleção: Achille Perilli. Alberto da Veiga Guignard, Antonio 

Corpora, Léger, Giulio Turcato, Capogrossi, Nino Franchina, Picasso e Piero Dorazio. Na ocasião 

da exposição, os restauradores do CEMM, Aloisio Arnaldo Nunes de Castro e Renata Prieto, 

com auxílio do bolsista do Programa de Assistência Estudantil Valtencir Almeida, identificaram 

e realizaram os trabalhos de conservação, restauração e acondicionamento técnico das 

obras. Tais atividades davam continuidade ao trabalho desenvolvido na instituição de maneira 

sistemática, abrangendo a pesquisa interna, o processamento técnico e as atividades científicas 

de conservação preventiva e restauração da coleção de artes visuais do poeta. 

A respeito da proposta e escolha de Magnelli para uma exposição, Gilvan Procópio 

Ferreira, o então supervisor do CEMM, em seu texto de apresentação no catálogo da 

exposição, destacou:
No caso de Magnelli, a relação é muito estreita, sob vários pontos de vista 
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e, por isto mesmo, exposição tem uma importância muito particular. Além 
do fato de parte das obras de Magnelli possuírem dedicatórias ao poeta, 
ressalte-se o fato de que Murilo Mendes foi responsável, em larga medida 
pelo prestígio que Magnelli veio a adquirir.  Não significa que o trabalho do 
pintor não possuísse uma qualidade intrínseca que o projetaria de qualquer 
forma. Trata-se do fato de que Murilo Mendes constrói um discurso analítico-
crítico que cria Magnelli, a partir de uma leitura visceral e atenta. É quase 
impossível dissociar Magnelli de Murilo. (RIBEIRO, 1998. p. 5).

No ano de 2010, o Museu de Arte Contemporânea (MAC/USP), em parceria com o 

Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB do Rio de Janeiro promoveu a exposição Magnelli. 

A referida exposição, com caráter retrospectivo abarcou desde a primeira fase até as últimas 

obras produzidas pelo artista. Com organização da então diretora do MAC, Lisbeth Rebollo 

Gonçalves, e do curador, Daniel Abadie, a exposição foi aberta, primeiramente, no CCBB do 

Rio de Janeiro e, em seguida, no MAC de São Paulo. Num total de 63 obras provenientes do 

próprio MAC/USP, da coleção Gilberto Chateaubriand do Museu de Arte Moderna do Rio 

de Janeiro (MAM/RJ), do Museu Magnelli, Museu da Cerâmica, Museu de Arte Moderna de 

Saint Étienne, e de maioria de coleção particular. Vale ressaltar que concomitantemente, foram 

exibidas as obras adquiridas por intermédio de Magnelli para o acervo do MAM de São Paulo, 

hoje pertencentes ao MAC/USP. 

Magnelli no acervo do MAMM 

A produção artística de Magnelli, que pertenceu ao poeta Murilo Mendes e que hoje 

se encontra sob a guarda do MAMM, revela um artista possuidor de notável espírito maduro 

e idealista. Seus críticos sempre apontam esse espírito, bem como revelam a sensibilidade e o 

olhar aguçado do artista. Murilo Mendes, em seu texto Magnelli, integrante ao álbum Collages 

di Magnelli, 1970, assim, poeticamente, revela o artista: 

Um homem de olhos de rapina 

fita a perspectiva de Florença

fita a perspectiva de Paris

com o ímpeto do Quatrocentos 

e do século XX.

Um artífice de mãos memoriais,

fiel à própria disciplina,

domina o tempo/constrói o espaço

com os instrumentos da tradição.

Um artífice diurno/ vigilante / lúcido

inventa a realidade,

torna-a sólida:
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muda figuras lábeis

em formas abstratas que duram.

 

Cabe interpretar que o artista florentino, parece também possuir o olho armado tal 

como o poeta. Segundo Murilo, o pintor não esquece suas origens e tradições, pelo contrário, 

agrega valor interpretando e reinterpretando-as, transpondo para a sua obra, em consonância 

com sua prática modernista. Percebe-se, então, que em seu percurso investigativo, o artista 

elegeu vários campos de experimentação técnica e eleva sua obra à categoria única, como 

traço marcante de sua personalidade e individualidade. De tal modo, podemos observar na 

obra de Magnelli um diálogo, sempre atual e constante, com a diversidade de materiais e 

técnicas: colagem, desenho, gravura e pintura (guache e óleo sobre tela). 

Nesse sentido, vale destacar a peculiar presença de Magnelli no contexto francês da 

“Escola de Paris”, conforme Argan:

O artista da Escola de Paris se converterá automaticamente em defensor 
da liberdade, e não só artística; os artistas impacientes com a oficialidade 
acadêmica dos regimes totalitários buscarão um refúgio na liberal e 
hospitaleira Paris. (...) Não se procura uma unidade da linguagem, todas as 
linguagens são aceitas por igual. (ARGAN, 2001, p. 341).

 Por sua vez, Clement Greenberg, em seu ensaio A Escola de Paris, publicado em Arte e 

Cultura, acrescenta a respeito da cena parisiense:             

Paris permanece a fonte da arte moderna, e cada movimento que acontece lá 
é decisivo para a arte de vanguarda em outros lugares – que é de vanguarda 
precisamente porque pode ecoar e expandir as vibrações daquele centro 
nervoso e terminação nervosa da modernidade que é Paris. (...) É Paris nos 
últimos cem anos que transmitiu mais recentemente a essência histórica de 
nossa civilização. (GREENBERG, 2013, p. 145).
 

Magnelli, em 1914, hospeda-se por alguns meses em Paris, passando a residir 

definitivamente, nessa cidade a partir de 1932. “E, sem dúvida, foi o mais importante dentre 

os pintores italianos atuantes na variegada Escola de Paris” (ARGAN, 2001. p. 348). O pintor, 

engajado e amadurecido em seus experimentos artísticos, logo travou laços de amizade com 

Picasso. Sua linguagem artística já atingia outro patamar para além da figuração, o artista 

iniciava sua icônica série “pedras”. Entre limites e arranjos formais, unia habilmente figuração e 

abstração e ainda estabelecia volume e profundidade num espaço demarcado pela planaridade 

absoluta. Argan (1992, p. 348), ainda declara que o “tema fundamental da pesquisa de Magnelli 

é o equilíbrio dinâmico do quadro, obtido com a relação balanceada, ainda que contrastante, 

entre tensões lineares e cromáticas”.

Greenberg (1997, p.102) afirma que se por um lado os grandes mestres trataram a 

superfície plana, a forma do suporte e as propriedades das tintas como fatores negativos, sob 



IV SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS 423

o modernismo esses mesmas limitações passaram a ser vistas como fatores positivos, e foram 

abertamente reconhecidas. Magnelli, fiel à própria disciplina, soube utilizar e explorar em larga 

escala e a seu favor a plano, a linha, a cor, e o suporte. Na coleção de Murilo Mendes, percebe-

se, claramente, os blocos de pensamento e de linguagens artísticas do pintor. Podemos notar 

as interrelações presentes os desenhos, gravuras, colagens e pinturas que dialogam entre si. 

 Na coleção, a partir da década de 1930, há um guache sobre papel da série “Pedras”, 

duas colagens sobre papel da década de 1940, um óleo sobre tela da década de 1950, duas 

serigrafias sobre papel da década de 1950, dois desenhos de ponta de feltro sobre papel da 

década de 1960 e dez serigrafias sobre papel de 1970 da publicação I Collages di Magnelli. 

Roma. Edizione. “Il Colleciozionista d’Arte Contemporanea. Desse modo constamos que dentre 

as técnicas variadas, as serigrafias ocupam lugar de destaque evidenciando a prevalência 

quantitativa dessa técnica. Conforme Arlindo Daibert (1995, p. 111), “é em Roma que se 

estrutura o acervo que hoje conhecemos como coleção Murilo Mendes. Os quadros reunidos 

em Roma, a partir de 1956, constituem o núcleo mais numeroso e mais uniforme do acervo”. 

Sendo assim, em termos de quantitativos a produção de Magnelli, na coleção internacional do 

poeta representa 26% e em relação ao acervo de arte italiana representa 31%. 

Dois desenhos em ponta de feltro sobre papel, datados de 1963, apresentam uma 

característica peculiar, pois foram enviados a Murilo Mendes, de Paris a Roma, como pequenos 

cartões de boas festas de fim de ano. Vale destacar que o desenho de formato maior foi 

enviado por correio, fato comprovado pelos vincos do suporte - dobradura para ser inserido 

dentro de envelope. Enquanto um dos desenhos a apresenta, no verso, a inscrição, na língua 

italiana Buon Natale Buon Anno, o outro apresenta, no canto inferior direito, dedicatória ao casal 

Murilo e Saudade. Magnelli atribui aos seus desenhos, uma categoria singular marcadamente 

constituído por esta técnica frágil. A ponta de feltro e sua permanência sobre o suporte 

constitui um desafio às questões de conservação. Com traços coloridos e precisos de distintas 

espessuras e direções, o artista confere linearidade, lirismo e poesia aos seus trabalhos. 

As colagens, datadas de 1941 e 1948, são doadas a Murilo, alguns anos depois após 

suas criações. A primeira é ofertada ao poeta, em 13 de maio de 1965, como presente de 

aniversário. A segunda é doada em 1958, com uma dedicatória, para o poeta, no verso. O artista, 

a partir de uma realidade, a recorta, a organiza e a exalta numa nova ordem imprimindo, assim, 

outra realidade, concebida para ser apreciada como arte. Recortes geométricos marcados 

pela rigidez e papéis texturados e recortes informais com presença de figuras humanas e 

intervenções como linhas e desenhos organizados em planos superpostos parecem flutuar 

em um espaço vazio, ou marcado por linhas horizontais, mas delimitados pela condição do 

suporte. Pela intencionalidade e intensidade, as colagens de Magnelli, tornam excepcional a 

relação dialógica entre limites e desdobramentos. 

A gravura de Magnelli tem presença significativa e fundamental na coleção do poeta. 

Duas gravuras que foram presenteadas a Murilo Mendes na década de 1950 e o conjunto de 

dez gravuras integrantes da unidade bibliográfica I Collages di Magnelli perfazem um total de 
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doze obras executadas nessa técnica. Tal unidade bibliográfica, ou seja, um livro no formato 

de álbum com estojo e lâminas soltas (com texto impresso e obras de arte em suporte de 

papel: serigrafias com relevo seco). O artista utilizou a serigrafia como técnica, de tiragem 

em número limitado, assinada e partir de matrizes, no caso, tela serigráfica, revelou suas 

possibilidades de técnicas com impressões elaboradas e precisas. A preocupação do artista 

com a forma e o plano, alcança na gravura, a maturidade entre a linha, o contorno, as cores 

chapadas, os volumes e as texturas. Desse modo, Magnelli reinventa a geometria.

Somente duas pinturas que a integram a coleção: o guache sobre cartão e o óleo sobre 

tela. Apesar de terem sido executadas em épocas e técnicas distintas, revelam a transição 

entre a figuração e abstração e a capacidade do pintor de se apropriar e dominar um aparato 

material transformando-o em formas líricas. Vale ressaltar, que Magnelli as manteve consigo 

por um longo período de tempo e só as presenteou o poeta, anos mais tarde. Contudo, não 

há referências do período no qual o guache chegaria chegou às mãos de Murilo. A pintura 

a óleo sobre tela, datada em 1956, é oferecida a Murilo em 1964. No verso da obra há uma 

dedicatória manuscrita do artista ao poeta e sua esposa Maria da Saudade.

A instigante série denominada “Pedras” tem sua origem em 1932, em visita às pedreiras 

de Carrara, quando o pintor acompanha a extração dos gigantescos, maciços e brutos blocos 

de mármores, que ganhavam formas conforme eram retirados. Este episódio impressionou o 

artista, que a partir desse momento, passou a produzir a série de obras com essa temática: 

imensos blocos de pedras, que, aparentemente pesados, flutuam ao acaso dentro da planaridade 

possível que o suporte oferece. Na pintura da série “Pedras” presente na coleção do poeta, 

podemos também notar o experimentalismo do artista quanto à técnica e suporte.  A obra 

datada de 1933 foi executada sobre papel prensado (cartão) e a tinta utilizada foi o guache. 

Magnelli produziu esta série incansavelmente em grandes formatos utilizando como técnica 

tinta óleo sobre suporte têxtil.  O artista faz um recorte apenas do que é marcante ao 

seu olhar, os monumentais blocos de mármores, e os recorta de sua realidade original, as 

pedreiras e os transportam para o plano pictórico bidimensional. 

 As “Pedras” de Magnelli apresentam-se em dois blocos verticais e paralelos. O bloco 

da esquerda possui uma leve base de cor verde, mas ambos flutuam sobre o fundo aparente 

do suporte sem preparação e sem cor. O artista não se preocupou com o fundo, e sim com as 

figuras principais que, apesar de se apoiarem num silêncio, buscam diálogo entre si. Um bloco 

aparentemente solto que flutua na horizontal, frente aos blocos verticais. As cores integram 

às formas numa tentativa de imitação da pedra, conferindo à pintura uma textura peculiar tal 

como a aspereza presente no mármore sem polimento. As linhas que delimitam os blocos 

os tornam autônomos e presos à sua individualidade e planaridade. Nas pedras, percebe-se a 

representação da dualidade entre o bruto e o belo, entre o pesado e o leve, entre a superfície 

áspera e a superfície lisa. Nessa linha interpretativa, observamos que o pintor delega às pedras 

o sentido plástico da visão e do tato.
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           Alberto Magnelli, sem título, 1933.
           Guache sobre cartão, 65,3 x 50,4 cm     

 

Com a construção e desenvolvimento de seu pensamento, Magnelli atinge sua 

maturidade artística e, cada vez mais, produz obras com características marcantes. O pintor, 

definitivamente, volta-se à planaridade.  Os elementos e formas representados em suas obras 

apresentam-se geometrizados dentro de uma cena limitada que se sustenta por si só. Tais 

elementos e formas são delimitados por contornos precisos na maioria das vezes por cor 

preta ou cor clara e apoiam-se em si mesmo definindo direção visual e equilíbrio. Somente 

há um plano representado em suas obras: o primeiro plano. Conforme analisou Greenberg 

(1997, p. 103) “por ser a planaridade a única condição que a pintura não partilhava com 

nenhuma outra arte, a pintura modernista voltou-se para a planaridade e para mais nada”. Tal 

assertiva pode ser exemplificada na pintura executada com tinta óleo sobre tela presente na 

coleção. Em seus aspectos geometrizados, os elementos apresentam apenas formas visíveis e 

não mais reconhecíveis. Magnelli, em seu gesto racional, ocupa o espaço, ordena o plano, retira 

a perspectiva, mantém o ritmo de suas pinceladas e representa seu conteúdo narrativo com 

plasticidade. Mário Pedrosa (2010, p. 115) descreve que “a pintura de Magnelli se é geométrica, 

é, sobretudo, de incomparável qualidade sensível”. Nesse sentido, notamos que o pintor, da 

mesma forma em que estabelece uma relação dialógica, propõe, também, tensões lineares 

e cromáticas, assegurando, de modo rigoroso e, ao mesmo tempo, sensível, um equilíbrio 

organizacional entre linhas, cores e formas dentro do espaço composicional.
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Alberto Magnelli, sem título, 1956.
 Óleo sobre tela, 81,5 x 65,3 cm

Considerações finais

Ao longo das últimas décadas, a equipe técnica do MAMM, em seu exercício analítico 

e de reflexão no que diz respeito à preservação e ao processamento técnico e à difusão da 

coleção de artes visuais, possibilitou a compreensão e o aprimoramento visual e intelectual a 

respeito da obra do artista, bem como a sua relação de amizade com o poeta. Para além da 

criação do CEMM, e mais tarde MAMM, Murilo retorna à sua cidade natal e traz seus amigos, 

entre eles, Magnelli, representado por sua vasta obra, de variada tipologia material e técnica. O 

consagrado artista italiano assume caráter protagonista no contexto da coleção muriliana. Tal 

como sempre ocupou um lugar de destaque nas paredes do apartamento do poeta em Roma, 

a obra magnelliana ocupa, agora, lugar de destaque nas paredes da Galeria Convergência, bem 

como na Reserva Técnica do MAMM. Sua contribuição, permanência e recepção pelo público 

é singular. Juiz de Fora, ao acolher o poeta moderno e sua coleção moderna, também acolheu 

Magnelli e sua pujante obra.  A cidade, que já testemunhou por meio de exposição a plenitude 

e força do artista e de sua obra, juntamente, com as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, 

podem se orgulhar de possuir obras desse artista que foi considerado o mais importante 

artista italiano da “Escola de Paris”.

O artista florentino, fortemente ligado às suas raízes, fez um prolongamento de suas 

tradições dentro de uma linguagem modernista. Sua obra reflete o pensamento como um 

ato crítico e contínuo, tão contemporâneo como o de Murilo Mendes. Poeta e pintor trazem 

consigo o olho armado; certamente visionários. Sem dúvida, a obra de Magnelli é um centro 

irradiador, energia em expansão, em diálogo, por excelência, com visionária coleção do poeta.
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Vanguardas de cá e lá: Gutai e as correntes concretas no Brasil
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Universidade Federal Fluminense (UFF)

RESUMO
O presente trabalho pretende explorar a relação existente entre o grupo japonês Gutai e as correntes 
concretas no Brasil, apontando tanto suas convergências quanto divergências. A despeito de suas 
diferenças, os grupos de arte concreta Ruptura e Frente, formados em 1952 e 1954, respectivamente, 
se desenvolveram com a ideia de que os primeiros modernistas, caracterizados pela semana de 1922 
em São Paulo, foram insuficientes em sua proposta de realizar a cisão com os princípios da arte clássica. 
No mesmo período, a cena artística japonesa viu o desenvolvimento do grupo Gutai, vanguarda que 
encabeçou a modernização das artes nipônicas. Fundado em 1954 por Jiro Yoshihara em Osaka, região 
tradicionalista e periférica do Japão, a Associação Artística Gutai foi uma vanguarda do pós-guerra que 
explorou novas formas de produzir arte ao combinar ações, pintura e ambientes interativos. A palavra 
“gutai” em japonês significa “concreção” e sua escolha se deve a proposta do grupo em combinar a 
capacidade criativa do homem com as características de determinado material e assim concretizar 
o espaço abstrato. Apesar de suas inúmeras afinidades, a aproximação das vanguardas japonesa e 
brasileira segue praticamente inédita em nossa História da Arte. Ao estabelecer conexões com outros 
povos e culturas almeja-se observar que novos horizontes esses “inusitados” encontros podem nos 
revelar sobre nossos artistas e obras de arte.

PALAVRAS-CHAVE
arte concreta; Gutai; arte brasileira; arte japonesa.

 No artigo Arte – Japão & Ocidente, Mário Pedrosa afirma que o Grupo Gutai e as 

vanguardas concretas no Brasil se aproximam apenas terminologicamente. O significado no 

dicionário para a palavra “gutai” é “concreção”. “Assim, Gutai seria uma ‘concreção’ mas 

não ainda ‘concreto’” (PEDROSA, 2000, p.311). A palavra “concreção” carrega um sentido 

processual, remete a algo que ainda está em processo de ocorrência, que ainda está em 

desenvolvimento, enquanto “concreto” se refere a um estado finalizado, a uma ação encerrada. 

Embora exista essa aproximação terminológica com as vanguardas concretas, Pedrosa é firme 

ao apontar que essa aproximação não vai mais longe: “Seja como for, o Grupo Gutai nada tem 

com o grupo concreto daí [no Brasil]. São ‘tachistas’ e procuram antes o pretenso informe das 

origens do que a definição de estruturas novas” (PEDROSA, 2000, p.311). Pedrosa é bastante 

crítico em relação ao Grupo Gutai, chegando a afirmar que a exposição do grupo que ele 

visitou em setembro de 1958 é a “mais fraca de quantas já vi em Tóquio”, nas suas palavras.

 A exposição vista por Mário Pedrosa em Tóquio, A arte internacional de uma nova 

era – Informal e Gutai, foi organizado por Michel Tapié, inventor do termo tachismo, que 

vem de “mancha” em francês, além de patrocinar e incentivar o movimento. O tachismo 

foi o equivalente europeu ao expressionismo abstrato, que possui Jackson Pollock como 

1  Mestre em Estudos Críticos das Artes pelo Programa de Pós-graduação em Estudos Contemporâneos das Artes da Univer-
sidade Federal Fluminense. E-mail: raphaelrente@gmail.com.
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o seu principal expoente. Pedrosa chega a afirmar que “Os japoneses do Gutai ainda não 

saíram da fase de escolares que imitam a maneira de um Pollock (…)” (PEDROSA, 2000, 

p. 313). Comunista e politicamente engajado, Mário Pedrosa era declaradamente contra os 

informalistas, argumentando que a sua prática artística era frívola, apolítica e não carregava 

nenhuma mensagem. As práticas informalistas devotadas à Pollock foram a imagem da liberdade 

defendida no pós-guerra pelos Estados Unidos. Não é difícil entender a origem da crítica tão 

incisiva de Pedrosa ao Gutai, seu ataque parece apontar diretamente para Tapié e sua arte 

burguesa.

Já as vanguardas concretas no Brasil, encabeçadas pelo Grupo Ruptura em São Paulo 

e pelo Grupo Frente no Rio de Janeiro, possuíam um programa definido e um engajamento 

político muito claro, constituindo uma verdadeira utopia para os intelectuais da época, ligada 

à disciplina, a uma união entre arte e indústria, arte e design, arte e sociedade, arte e vida 

cotidiana.

Enquanto o informalismo pretensamente não possuiria nenhuma aderência ideológica, 

a não ser uma vontade por liberdade. Waldemar Cordeiro, porta voz oficial do Grupo Ruptura, 

afirmava que o informalismo era hedonista e “produto do gosto gratuito” (CORDEIRO apud. 

COCCHIARALE, GEIGER, 1987, p. 220). Sobre o tachismo, Ferreira Gullar aponta:

Uma pintura que se nega a toda forma definida, à vontade de construção, de 
estrutura e a qualquer referência intencional ao mundo exterior (…). (…) 
o trabalho do pintor se resolve na expressão de um estado incontrolado 
e, por isso mesmo, confinado à sua desordem. Em outras palavras, uma 
tal pintura resta sempre aquém do trabalho efetivamente criador da arte; 
trabalho que decerto se alimenta daquele caos mas que, em lugar de deixá-
lo verter-se fora, por si, sobrepõe-se a ele e lhe dá forma. (GULLAR apud. 
COCCHIARALE, GEIGER, 1987, p. 241).

 Devido a sua aproximação com o informalismo, Mário Pedrosa não teria ficado 

tão aberto aos trabalhos do grupo Gutai, relegando a similaridade terminológica com as 

vanguardas concretas no Brasil à mera coincidência.

O termo “concreto” em arte foi cunhado por Theo van Doesburg após a sua dissociação 

com o neoplasticismo e Piet Mondrian em 1930. O propósito não era criar um movimento, 

mas dar o nome correto a uma produção artística que se desobrigava a copiar as formas 

existentes na natureza. Seu argumento era de que uma mulher ou uma vaca em uma pintura 

não eram concretas enquanto pintura, elas eram concretas enquanto elementos naturais, 

enquanto pinturas elas são abstratas. Já um plano, uma linha ou uma cor são concretos na 

pintura, não são abstrações, elas possuem uma realidade, uma materialidade, na superfície da 

GT | ENTRE COLEÇÕES E ARTE MODERNA
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tela do quadro. Nas palavras Van Doesburg: “Pintura concreta e não abstrata, porque nada 

mais concreto, mais real que uma linha, uma cor, uma superfície” (DOESBURG apud. GULLAR, 

1985, p. 212). Planos, linhas, cores e pontos não tem outra significação que eles mesmos. O 

que Van Doesburg queria era redefinir a pintura não-figurativa, desligando-a completamente 

de qualquer referência representativa. Em 1936 Max Bill, premiado por sua escultura Unidade 

Tripartida na primeira Bienal de São Paulo e principal divulgador do concretismo no Brasil, 

utilizou o termo cunhado por Van Doesburg para designar “uma arte construída objetivamente 

e em estreita ligação com problemas matemáticos” (GULLAR, 1985, p. 213). Essa concepção 

de Bill ganharia força com a criação da Escola Superior da Forma de Ulm, Alemanha.

A arte concreta recolocou o problema da bidimensionalidade no espaço pictórico 

aberta por Cézanne e pelos cubistas, e introduziu o cientificismo ao dialogar com os problemas 

da matemática e com as teorias da percepção, além de buscar uma aproximação entre arte e 

indústria. Por essa estreita relação com o design, a indústria e o consumo, a arte concreta se 

colocava absolutamente afastada de qualquer forma de representação. Não copiava a aparência 

de nenhum elemento visível do mundo, não era expressiva, não era simbólica, não pretendia 

ser um extravasamento da interioridade do artista. Tinha como intenção propor uma nova 

estética para a vida moderna. Os elementos geométricos eram enfatizados por não existirem 

na natureza, por serem uma forma de racionalização do espaço, por serem um pensamento 

sobre o espaço. A arte concreta deixa evidente estruturas matemáticas, espaciais e cromáticas, 

buscando fazer parte da sociedade tecnológica. Cada escolha de cor, que se restringiam as 

cores primárias e complementares em seu estado puro, e forma deveria possuir uma base 

científica por trás que justificasse o seu posicionamento a fim de alcançar determinado efeito. 

Como movimento moderno, a arte concreta se insere na busca pela autonomia da arte, busca 

por uma sociedade utópica, pelo novo, por aquilo que nunca se tinha feito na arte até então; 

sua intenção era operar uma verdadeira revolução social

Para os artistas construtivos ocidentais – de Mondrian e Van Doesburg até 
Max Bill e os concretistas –, o trabalho de arte só podia ser pensado como 
inserção social sob duas formas: de um modo especulativo e sublimante (é 
o caso dos delírios vagamente platônicos de Mondrian) e/ou visando uma 
integração quase necessariamente acrítica no processo de produção vigente 
(Bauhaus em parte, Escola de Ulm). Quer dizer: ou bem se aceitava operar 
nas bases alienadas prescritas pelo estatuto da arte, (…), ou se tomava lugar 
na indústria, os artistas correndo o risco de agirem diretamente em função 
do sistema, transformados até em seus agentes modernizadores. (BRITO, 
1999, p. 18).

Em 1952, forma-se em São Paulo o Grupo Ruptura e no ano seguinte o carioca Grupo 

Frente. O grupo paulista deixou clara a insuficiência dos primeiros modernistas caracterizados 

pela semana de 1922 no que tangia à cisão com os princípios da arte clássica. Já o Grupo 

Frente promovia a experimentação livre com a linguagem geométrica, o que causou algumas 

divergências entre o grupo paulista e o carioca. Em 1959 é fundado no Rio de Janeiro o 
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Neoconcretismo, que tinha como germe o Grupo Frente. O movimento neoconcreto 

criticava o racionalismo, o mecanicismo e o cientificismo da arte concreta. Os artistas desta 

vanguarda teriam proposto uma atualização das pesquisas da forma geométrica tornando-as 

mais sensíveis, expressivas, dramáticas, subjetivas, e assim abarcar a dimensão humana que 

fora reduzida pela objetividade da arte concreta. “O neoconcretismo surge da necessidade 

de alguns artistas de remobilizar as linguagens geométricas no sentido de um envolvimento 

mais efetivo e ‘completo’ com o sujeito” (BRITO, 1999, p. 70). É o que Lygia Pape opera com 

o seu Balé Neoconcreto, onde formas geométricas dançam em um palco sendo guiadas por 

dançarinos em seu interior. Essa humanização da geometria também pode ser encontrada na 

série Bichos de Lygia Clark, onde objetos constituídos por planos geométricos se oferecem 

a manipulação do público. Em ambos os casos a forma geométrica não apresenta nenhuma 

daquelas características que eram tão importantes para Waldemar Cordeiro, como rigor 

matemático, distanciamento pessoal, estreita relação com a indústria. A pesquisa aberta pelo 

neoconcretismo caminha para o desenvolvimento de uma arte participativa.

Fundado em 1954 por Jiro Yoshihara em Osaka, região tradicionalista e periférica do 

Japão, Associação Artística Gutai (Gutai Bijusu Kyokai) é uma vanguarda do pós-guerra que 

explorou novas formas de produzir arte ao combinar ações, pintura e ambientes interativos, 

visando desenvolver criativamente e individualmente maneiras inovadoras de produzir arte. 

O lema do grupo era fazer algo que ninguém fez antes. Em um Japão que se reconstruía após 

a guerra, o grupo Gutai buscava reconstruir a arte moderna japonesa2 com um olhar voltado 

para a cena mundial. 

No Manifesto Gutai, Yoshihara afirma que as obras de arte do seu tempo são falsas. 

Nessas obras, a tinta, os pedaços de pano, os metais, a argila e todo o tipo de material 

apresentam-se de maneira falsa porque não se mostram como são, ou seja, elas assumem a 

aparência de outra coisa. A arte Gutai não se propõe a alterar a matéria, mas trazer vida a 

essa matéria, deixar a matéria falar, nesse sentido torna-se possível para o grupo descobrir um 

mundo novo, produzir uma arte viva e com espírito. De acordo com o manifesto, a principal 

proposta do grupo é combinar a capacidade criativa do homem com as características de 

determinada matéria, para então concretizar o espaço abstrato (daí a palavra “concreção” 

como nome para o grupo). Yoshihara afirma ainda que devido a essa ênfase na liberdade, 

alguns trabalhos do grupo podem ser confundidos com obras dadaístas. Eles reconhecem a 

arte dada, mas pensam de maneira diferente. A relação com materiais mais ordinários na arte, 

como areia, lama, estopa, roupas, está também relacionada ao repúdio que muitos artistas do 

pós-guerra declararam ao intelectualismo. A orientação informal do grupo Gutai relaciona-se 

a sua ânsia por uma arte livre. Yoshihara se impressionou muito com os trabalhos de Jackson 

Pollock que viu em uma exposição que ocorreu em Tóquio no ano de 1951. O artista japonês 

2  A arte moderna japonesa foi marcada pelo desenvolvimento de dois estilos de pintura: Yôga e o Nihonga, que datam do final 
do século XIX. Ambos os estilos nascem de um confronto com a pintura ocidental. Yôga é influenciado pelo estilo represent-
ativo da pintura ocidental, enquanto o Nihonga, surgido em contraposição ao Yôga, busca um estilo estritamente japonês. O 
desenvolvimento das duas vertentes leva a uma mistura entre um e outro.
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viu no americano que aquilo que ele tanto buscava em arte: conexão física entre artista, 

material e espectador. O nó que atava tais elementos era a liberdade de expressão.

Yoshihara foi um verdadeiro agenciador para os membros do grupo Gutai, incitava aos 

participantes conhecerem artistas como Jackson Pollock, Marcel Duchamp, os informalistas 

franceses, Allan Kaprow, ao mesmo tempo em que buscavam explorar elementos das artes 

tradicionais japonesas, como a pintura sumi-ê e a arte da caligrafia. Gutai nunca se manteve 

encerrado no Japão, esteve desde o seu início presente na cena artística mundial, essa é 

uma das características que o diferenciava das demais vanguardas japonesas do pós-guerra. 

O grupo expôs seus trabalhos pelas galerias de Nova York durante a década de 1950 e 

participou de exposições no Guggenheim em 1963, por exemplo. O grupo almejava que 

a sua arte estivesse no mesmo patamar que a arte contemporânea internacional. Além de 

artista, Yoshihara era também um homem de negócios e sabia o que era preciso para colocar 

os trabalhos do seu grupo no mapa mundial. Com muitos contatos e recursos financeiros, 

Yoshinara produziu artigos, jornais, panfletos, distribuindo por diversas localidades e gerando 

expectativa em relação ao que o grupo iria apresentar em seguida. O grupo foi chamado para 

participar de diversos eventos e exposições mundialmente, incluindo as bienais de Veneza e 

São Paulo. Podemos dizer que há no grupo uma orientação transnacionalista, o que denota 

uma relação para além das redes de influência ou imitação.

A perda da segunda guerra mundial e a explosão das duas bombas atômicas em 

Hiroshima e Nagasaki tiveram grandes implicações para a estrutura social e cultural no Japão. 

Uma delas foi à pressão realizada pelo governo dos Estados Unidos para fazer o imperador 

Hirohito reconhecer sua humanidade. Até aquele momento, os imperadores no Japão tinham 

sua linhagem e governo legitimados por uma descendência divina direta da deusa do sol 

Amaterasu. Quando era preciso tirar um imperador do poder, por exemplo, uma das táticas 

era afirmar que ele não passava de um bastardo, que não corria sangue de Amaterasu em 

suas veias. Com o reconhecimento de sua humanização, Hirohito se tornou uma figura frágil, 

comum, e mudou o entendimento social que se tinha no Japão até então. Antes o imperador 

era uma figura misteriosa, não era todo mundo que podia vê-lo, menos ainda estar em sua 

presença; essa relação inspirava devoção e respeito por parte dos japoneses. Após esse 

anúncio, a imagem e a presença de Hirohito perdeu o deslumbramento e o mistério de 

outrora. Esse reconhecimento foi recebido com choque pelos japoneses, levando muitos 

ao suicídio. A imagem do imperador humanizado confundiu-se com as imagens das cidades 

arrasadas pelas duas bombas atômicas (GREINER, 2015, p. 112).

O cotidiano japonês pós-segunda guerra mundial foi caracterizado pela presença 

militar americana, a desconfiança a respeito do capitalismo e do imperialismo norte-

americano e a consciência de que o passado feudal não os representava mais. Entre 1950 e 

1960, inúmeros grupos artísticos começaram a surgir com a proposta de questionar cânones 

da arte, do oriente ao ocidente, ao mesmo tempo em que propunham uma prática livre e anti-

institucional. A formação desses grupos e as práticas que privilegiavam a liberdade artística 
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são um sintoma do receio geral a respeito da vida japonesa daquele período. Não havia mais 

um reconhecimento com o passado e o futuro que se desenhava no horizonte marcadamente 

influenciado pelos EUA gerava desconfiança. O que havia em comum entre esses grupos era 

a ênfase na experimentação do corpo, que se tornara um campo sensível e potente, uma vez 

que aquele corpo nacional e o corpo do imperador matizados pela relação espiritual e divina 

não existiam mais. A ênfase ao corpo denota o estado traumático em que se encontravam 

após a destruição causada pela guerra, um corpo que trazia as marcas da destruição, um corpo 

solidário aqueles que morreram ou ficaram mutilados pelos combates.

Os principais grupos entre as décadas de 1950 e 1960 que buscavam a experimentação 

do corpo como forma de subversão da arte e questionamento político são o Voru no Kai, 

Zero-kai, Mono-ha e Hi-Red Center; esse último combinava objetos, performances e o corpo 

dos espectadores e artistas para criar situações satíricas com as mudanças pelas quais o Japão 

passava. Natsuyuki Nakanishi, integrante do grupo Hi-Red Center, realizou uma ação onde 

satirizava as dificuldades em se utilizar uma máquina de lavar roupa. Outra estratégia presente 

nesses grupos era a utilização de elementos obscenos e grotescos em uma tentativa de testar 

a potência subversiva do corpo. O grupo Gutai destaca-se por sua postura anti-institucional, 

apresentando trabalhos que se mostravam como “anti-arte” e “não arte” (TOMII, 2009, p. 

123), por uma urgência ao momento presente e o estabelecimento de uma relação com as 

artes contemporâneas do Ocidente.

Saburo Murakami, membro do grupo Gutai, se propõe a percorrer um caminho 

onde precisará atravessar 21 telas de papel. Para romper tais barreiras, o artista empreende 

socos, chutes, arremessa o próprio corpo contra as telas. É uma ação dramática, destrutiva, 

raivosa, onde é possível observar o esforço do artista para abrir caminho entre as telas. Ele 

se desequilibra, tropeça, cai. E termina a atividade com uma concussão. Denominada Passing 

Through (1956), a obra remete ao trabalho anterior do artista, Work (Six Holes) (1955). Aqui 

Murakami realiza seis buracos em três telas de papel enfileiradas uma atrás da outra. Os 

buracos são produzidos com socos e pontapés, em gestos teatrais e exagerados. As telas 

destruídas, exibindo rupturas de formas e tamanhos variados, foram exibidas durante a 

primeira exposição de obras do grupo Gutai em 1955. O apelo estético do trabalho é grande, 

a textura do papel rasgado e enrugado, as três telas seguidas formando um túnel disforme, a 

projetação de sombras.

Kazuo Shiraga, por sua vez, mergulha em uma piscina de lama, afunda as mãos, os 

pés, o peito, contorce todo o corpo, debate-se, como se estivesse em combate com esse 

material que mais e mais espalha, suja e gruda em sua pele. O artista torna-se um com 

aquela massa, criando formas inusitadas com o próprio corpo. Todo o processo é registrado 

em fotografias e chegou ao fim apenas quando o artista encontrava-se exausto, incapaz de 

continuar movimentando-se. Ao endurecer, a lama deixa registrada a sua passagem e luta 

naquele material, exibindo o transitório e o acaso. Assim como o trabalho de Murakami, 

Challanging Mud de Shiraga foi realizado em função da primeira exposição do grupo Gutai. 
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Aqueles que assistiram a performance de Shiraga ficaram chocados com a agressividade da 

ação e com os hematomas e cortes que o ataque a lama o deixou.

Challanging Mud assemelha-se a outro trabalho de Shiraga realizado em 1963 e 

denominado Wild Boar Hunting. Suspenso por uma corda, o artista pinta com os próprios pés 

uma tela deitada ao chão. Balançando-se de lá para cá e de cá para lá, o artista cria formas 

inusitadas das quais ele tem pouco controle. Sem a segurança e a habilidade das mãos, e 

ainda precisando se equilibrar na corda que vai e vem, surgem na tela elementos de todos os 

tipos e cores; manchas, respingos, texturas. Para a sua realização, assim como em Challanging 

Mud, o artista emprega grande esforço, tanto para se sustentar, quanto para se deslocar. 

Podemos dizer que enquanto Jackson Pollock entrava modestamente na tela para realizar 

o seu dripping, Shiraga travava um verdadeiro combate em cima da tela, projetando todo o 

corpo em sua ação. 

Os quatro trabalhos aqui apresentados tem em comum o fato de precisaram do corpo 

para sua realização. Surgem do corpo em ação, do corpo em atividade, do corpo em contato 

direto com os materiais e objetos. Perpassa por esses e outros trabalhos do grupo Gutai 

uma exasperação às emoções e até mesmo a violência. Esse corpo que se atira contra uma 

superfície, esse corpo que se deforma e luta com a lama, esse corpo que se pendura na corda 

parece emular a dor de todos os outros corpos que sofreram com a queda das bombas 

atômicas. As telas rasgadas e a lama endurecida não são apenas um resquício de uma ação, 

aquilo que restou de uma atividade, tendo pouca ou nenhuma relevância para o trabalho. As 

telas rasgadas e a lama endurecida são o resultado desse corpo em movimento no mundo, 

abarcando um tempo e um espaço muito específico. O que esses trabalhos evidenciam é 

um engajamento direto com o a arte, sem mediadores e fora de hierarquias, valendo-se de 

materiais tanto do universo artístico (tinta e tela) quanto elementos ordinários (lama). Tanto 

nos trabalhos de Murakami quanto os de Shiraga, o interesse pela matéria se manifesta por 

meio da violência e destruição. Essa relação pode também ser percebida em outros artistas do 

grupo Gutai, que se valeram da deformação e do apagamento para construir seus trabalhos.

Esses trabalhos privilegiam a independência, a liberdade criativa e uma valorização ao 

processual na criação artística. O grupo Gutai não estava preocupado apenas com o informal 

da abstração, mas também em descobrir novos procedimentos que liberassem diferentes 

imagens abstratas. Nesse sentido, as ações criadas para encontrar essas imagens foram vistas 

como precursoras do happening, da performance e da arte conceitual.

Sobre a relação com a matéria, encontramos no manifesto Gutai a seguinte passagem:

Na arte de Gutai, o espírito humano e a matéria apertam as mãos ao 
mesmo em que mantêm a distância um do outro. A matéria nunca se 
compromete com o espírito; o espírito nunca domina matéria. Quando a 
matéria permanece intacta e expõe suas características, ela começa a contar 
uma história e até grita. Fazer o máximo uso da matéria é fazer o espírito. 
Ao elevar o espírito, a matéria é levada ao auge do espírito. (YOSHIHARA 
APUD. TIAMPO; MUNROE, 2013, P. 18).



IV SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS 435

Pedro Erber chama de “tufão informal” o momento em que o informalismo entrou no 

Japão e causou grande impacto na cena artística da década de 1950. Yoshihara chega a afirmar 

que uma exposição sobre Pollock que assistiu no Japão foi uma das que mais o impressionou. 

O informalismo trazia entranhada em suas propostas a liberdade de expressão, o que foi muito 

importante para o Japão do pós-guerra que buscava se reconstruir. Os artistas do Gutai viam 

no informalismo uma associação entre ato e matéria, viram que era possível deixar a matéria 

falar. Esse engajamento se relacionava com as artes tradicionais japonesas como a pintura 

sumi-ê e a arte da caligrafia, que buscava também um entrosamento entre ato e matéria. 

Principalmente a vertente caligráfica Sho, a caligrafia moderna, que valorizava a subjetividade, 

a expressividade, resultando em trabalhos cujos caracteres flertavam com a abstração. Os 

grupos de artistas que realizavam a caligrafia Sho, como o Bokujinkai (Sociedade das pessoas 

de tinta) influenciou e foi influenciado pelo expressionismo abstrato. O americano Franz Kline 

era um dos artistas que possuíam grandes vínculos com esses movimentos no Japão.  Erber 

aponta que o discurso concreto não produziu muito efeito no Japão dos anos 1950, que 

recebeu Michel Tapié e os informalismos com maior adesão. Os membros do grupo Gutai não 

teriam percebido a semelhança terminológica entre o nome do seu grupo e o termo cunhado 

por Theo Van Doesburg. Erber ainda afirma que no Japão o antagonismo entre o informalismo 

e o concretismo foi bem menor do que no Brasil, por exemplo.

Em Abstracionismo Geométrico e Informal, Fernando Cocchiarale e Anna Bella Geiger 

apontam que, embora os adeptos da linguagem geométrica divergissem dos informalistas, 

essas diferenças não eram tão publicamente discutidas uma vez que existia uma tendência 

individualizante nos informalistas. Os autores exemplificam que artistas como Fayga Ostrower 

possuíam preocupações intelectuais firmes, em contraponto às críticas a respeito da frivolidade 

e hedonismo informal, mas que essas preocupações decorriam de um desenvolvimento 

individual da sua obra, não por experiências coletivas. Os autores afirmam:

O Informalismo não produziu discursos de grupo porque a questão da 
liberdade ocupa um lugar central em sua ação. Sistematizá-las em princípios 
seria portanto profundamente contraditório. Por isso as razões teóricas 
que acionam tanto as críticas concretistas ao Neoconcretismo quanto 
ao Informalismo, não encontram no caso deste último um interlocutor 
organizado, atomizando-se sem endereço certo na independência individual 
dos artistas abstratos. (COCCHIARALE; GEIGER, 1987, p. 20).

Esses apontamentos não se aplicam ao Gutai, que produziu um discurso de grupo 

em cima de suas tendências informalistas ao mesmo tempo em que valorizavam a liberdade 

artística. Se no Brasil o Informalismo não encontrou um “interlocutor organizado”, no Japão 

isso se apresenta de maneira diferente. Yoshihara foi à figura agenciadora que reuniu o grupo, 

investiu financeiramente e intelectualmente, redigiu o manifesto e outros tantos textos 

sobre a prática artística do Gutai. Embora Cocchiarale e Geiger afirmem que sistematizar as 
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práticas informalistas em princípios seja contraditório em relação à busca por uma criação 

livre e desimpedida, isso não pareceu um problema para o grupo Gutai, evidente em suas 

obras plurais e bastante exploratórias. Yoshihara afirma no Manifesto Gutai que o grupo não 

impôs restrições sobre a arte de cada um dos seus membros, deixando a criatividade e a 

individualidade agirem plenamente.

Sobre a relação com o informalismo, Jiro Yoshihara aponta no manifesto:

Nos últimos anos, Soichi Tominaga (crítico) e Hisao Domoto (artista) 
apresentaram as atividades de Arte Informal de Mathieu e (Michel) Tapié. 
Descobrimos, então, bastante interessante; embora o nosso conhecimento 
seja limitado, sentimos simpatia em relação às ideias que até agora foram 
apresentadas. Sua arte é livre do formalismo convencional, impondo algo 
fresco e novo. Ficamos surpresos em verificar nossa aspiração por algo vital 
ressoado com a arte deles, embora nossas expressões diferissem. Nós não 
sabemos como eles entendem suas cores, linhas e formas, ou seja, as unidades 
da arte abstrata - em relação às características da matéria. Não entendemos 
o motivo da rejeição da abstração. Certamente, perdemos o interesse na 
arte abstrata cliché, no entanto. Três anos atrás, quando estabelecemos a 
Associação de Arte de Gutai, um de nossos slogans era ir além da abstração. 
Assim, escolhemos a palavra gutai (concreção) para o nome do nosso grupo. 
Buscamos especialmente uma partida centrífuga à luz da origem centrípeta 
da abstração. (Yoshihara apud. TIAMPO; MUNROE, 2013, p. 18).

As convergências entre o grupo Gutai e as vanguardas concretas no Brasil centram-

se, além da terminologia, no contexto histórico em que se inseriram. Tanto o Gutai quanto 

os grupos Ruptura, Frente e Neoconcreto foram vanguardas do pós-guerra, em regiões 

periféricas da cena artística internacional, com uma economia emergente e com um projeto 

de renovação política e cultural muito forte. Nos anos 1950, certamente influenciada pelo 

clima do pós-guerra, a pintura abstrata se viu no centro das atenções de disputas ideológicas. 

Sendo assim, podemos afirmar que o desenvolvimento tanto do Gutai quanto do concretismo 

no Brasil estão circunscritos em uma política da abstração. Ambas as vanguardas encararam a 

pintura abstrata como um posicionamento frente aquilo que é novo, criativo e contestador na 

arte. As vanguardas concretas no Brasil buscavam com a sua estética geométrica uma plástica 

que se adequasse a nova sociedade tecnológica, enquanto o Gutai buscava redefinir os limites 

do corpo, que perdera o seu referencial com a queda das duas bombas atômicas e com a 

humanização do imperador, além de renovar a arte japonesa por meio do grito libertário 

que o informalismo oferecia. Tanto as vanguardas brasileiras quanto a vanguarda japonesa 

ultrapassaram os limites da pintura, abrindo caminhos para explorar inúmeras possibilidades 

novas para a arte.
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Artífices da rabeca: o instrumento musical como índice de agências da Arte na 

Marujada de Bragança (PA)
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RESUMO
O presente trabalho propõe analisar um artefato musical como objeto material a partir de uma 
proposta teórica de Antropologia da arte de Alfred Gell. O objeto é a rabeca, instrumento musical que 
está inserido em uma manifestação da cultura popular de Bragança, município situado na mesorregião 
nordeste do estado brasileiro do Pará, e suas relações e desdobramentos nesse meio. A rabeca tem 
grande importância na Marujada de Bragança, manifestação dedicada a São Benedito. 
Artefato musical brasileiro, instrumento musical de corda friccionada, a rabeca tem formas variadas e 
sonoridades singulares e está presente no imaginário e em diversas manifestações populares brasileiras. 
Na Marujada de Bragança, manifestação cultural popular bicentenária, a rabeca está presente como 
solista das melodias da festa e interage no contexto social da cultura popular. A rabeca se apresenta 
como um “índice” que suscita relações sociais e agências no contexto da arte e cultura popular. 

PALAVRAS-CHAVE
rabeca, agência, Gell, artefato musical, Marujada

A rabeca brasileira

A rabeca é artefato musical brasileiro, também chamado em diversas regiões do país 

de rebeca. É um cordofone friccionado, segundo a organologia2 musical, que está inserido nas 

tradições das festas e manifestações populares do Brasil e não possui uma padronização geral 

em relação a execução musical, ao tamanho de escala, formas, número de cordas, madeiras 

utilizadas e outros processos de construção. Encontra-se em diferentes pontos do país, ligado 

à Marujada no Pará, ao Cavalo Marinho em Pernambuco, às Folias de Reis de Minas Gerais, 

de São Paulo e do Paraná, ao Fandango Caiçara que se estende do litoral norte de São Paulo 

ao litoral sul do Paraná, e em festas e rituais guaranis, dispostos em diferentes localidades. 

Possivelmente tem sua origem relacionada ao rabab3 e a instrumentos da família da viela de 

arco, ambos instrumentos de corda friccionada. Ao que tudo indica, modelos de instrumentos 

1 Bernardo W. M. Baptista é mestrando do Programa de Pós-graduação em Artes/PPGARTES da Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro/UERJ. E-mail: bernardomarques@id.uff.br
2 Ciência que estuda os instrumentos musicais. O sistema de classificação mais difundido é o de Hornbostel e Sachs, Alemanha, 
1914. 
3 Pela etimologia da palavra ‘rabeca’, chega-se em rabab, instrumento de origem árabe muito antigo, ainda hoje existente na 
música tradicional do Marrocos, cuja história confunde-se com a própria origem dos cordófonos friccionados por arco. Do 
rabab ou rehbab derivam suas inúmeras variantes: rubeba, rebec, rabé, rabel, ribeca, rebeca.” (FIAMMENGHI, 2008, p.134)
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desta família foram trazidos ao Brasil por colonos e missionários ibéricos. Instrumentos 

similares são encontrados em Portugal e Espanha na contemporaneidade, porém, não há 

estudos que evidenciem o parentesco da rabeca do Brasil com as rabecas e rabels da Península 

Ibérica. 

Cada rabeca possui características próprias tanto na forma, quanto na sonoridade, 

sendo assim uma extensão do universo sociocultural do construtor (GRAMANI, 2002). Estes 

artesãos, por muitas vezes tocadores, empreendem o ofício por herança familiar ou pelo 

desejo de performar no instrumento musical, a ausência de construtores em regiões que tem 

expressões musicais com a rabeca também desperta interesse e curiosidade em “fazedores”. 

Muitos dos saberes vinculados à construção e execução da rabeca são orais e empíricos. 

Os construtores-tocadores aprimoram sua prática através da experiência e se aperfeiçoam 

a partir das problemáticas que encontram no fazer, no manusear das matérias-primas (que 

encontram-se em sua região a disposição) empregadas no instrumento e nos recursos 

necessários dentro do gênero musical em que ele está inserido. “Os acertos vão sendo 

assimilados, transmitidos e apurados no repasse do conhecimento, para que o produto final 

esteja de acordo com as necessidades do uso na sua região” (MORAES; ALIVERTI; SILVA, 2006 

p.86). Segundo Roberto Corrêa (2002), a construção artesanal de instrumentos de cordas 

podem parecer, à primeira vista, rústica e primária, porém essa “simplicidade” é resultado de 

um “fazer” que é aprimorado ao longo do tempo e das gerações. O substantivo “artífice4” 

aqui empregado tratará dos indivíduos, construtores-tocadores, agentes sociais envolvidos 

nas tramas e agências das rabecas.

Esses saberes e fazeres são de extrema importância para a salvaguarda das sonoridades 

e do entendimento das relações sociais agenciadas pela rabeca nas variadas manifestações que 

possuem o artefato musical em suas expressões, já que em cada contexto o instrumento 

assume formas, materiais e modos de confecção diferenciados, assim como sua execução 

musical que possui características ditadas por manifestações e gêneros musicais.

4  Na concepção de Richard Sennett o “artífice representa uma condição humana especial: a do engajamento” (2008, p.30).



IV SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS 441

Bragança e São Benedito

	

Figura 01 - Rabecas do acervo do autor (esquerda para a direita: rabeca de Sebastião Rodrigues (MG); rabeca caiçara de 
Cleiton Prado (SP); rabeca de Difreitas (CE); rabeca de Josias Ramos (PA); rabeca de Bernardo Marques (RJ).

O município de Bragança está situado a nordeste do estado do Pará, possui uma 

população de mais de 100.000 habitantes e é banhado pelo rio Caeté. Fundada em 1634, como 

Vila de Souza do Caité, em 1754 é rebatizada com o nome de Nossa Senhora do Rosário 

de Bragança – nome da Santa padroeira da cidade. A Pérola do Caeté, como é apelidada, 

está a 210 quilômetros da capital, Belém, e tem notoriedade reconhecida pela produção de 

farinha e pelas festividades de São Benedito. A festividade engloba uma variedade de atividades 

como celebrações eclesiásticas, ritos, eventos e a própria Marujada, dedicada a São Benedito, 

santo negro de origem africana que viveu na Sicília no século XVI e que possui uma grande 

quantidade de fiéis no Brasil.

A Marujada de Bragança é uma manifestação cultural popular bicentenária iniciada por 

uma irmandade negra existente desde 1798, a Irmandade de São Benedito de Bragança, em 

homenagem ao seu patrono, São Benedito. Em 1798, escravos tiveram a autorização de seus 

senhores para criar a organização e louvar ao Santo Preto. Em agradecimento, saíram de porta 

em porta comemorando (SILVA, 1959). A homenagem é caracterizada pela solenidade religiosa, 

propriamente dita, e pela parte pública, esta última antiga e fielmente mantida pela Irmandade e 

que se inclui a Marujada, típica e diferenciada5 das marujadas de outras regiões do Brasil, como 

atenta Cascudo (2002). Realizada entre os dias 18 e 26 de dezembro, é marcada por festas, 

5  “Da descrição da Marujada ressalta quanto ela é diferente das “Cheganças de Marujos”, das demais unidades federativas. Por 
que então o nome de Marujada? É termo ainda não explicado. Pensamos todavia que a palavra foi empregada, pela analogia 
certamente encontrada pelos bragantinos de então, com as festas de Marujada, Chegança de Marujos, Barca e Fandango, de 
outros pontos do pais, anteriores a nossa Marujada e certamente no conhecimento das nossas populações daquela época.” 
(SILVA, 1959. P.64)
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dança e música, participando mulheres, homens, jovens e crianças popularmente chamados de 

marujas e marujos, promesseiros ou não, acompanhados pelo regional da Marujada6 com seus 

instrumentos típicos e artesanais, entre eles a rabeca. Outros municípios da microrregião 

bragantina possuem sua marujada, como os municípios de Tracuateua e Quatipuru. 

Além da Marujada inclui-se no Ciclo de São Benedito as “Esmolações de São Benedito” 

que constituem-se de comitivas as quais iniciam os percursos em abril com três grupos 

percorrendo as regiões dos campos, praias e colônias7, e cada comitiva levando uma imagem 

do Santo. Na peregrinação as comitivas visitam casas de fiéis a distâncias que chegam a  200 

quilômetros de Bragança e angariam donativos, retornando à cidade em dezembro. Há de 

se destacar a musicalidade das esmolações onde cantos em “latim caboclo”8 são entoados e 

acompanhados por tambor, reco-reco, pandeiro, onça (uma espécie de cuíca grave) e triângulo. 

Como as esmolações não incluem a rabeca, objeto do estudo, concentrarei as pesquisas 

no período da Marujada, realizando em 2016 o primeiro campo de observação no recorte 

proposto.

A Marujada de Bragança: etnografia da manifestação

A Marujada é tradicionalmente programada e realizada em dezembro. O dia 18 de 

dezembro dá início às atividades da manifestação. Neste dia ocorre a alvorada, rito que marca 

a abertura da Marujada, é hasteado o mastro à frente do barracão e realizado o primeiro 

ensaio da Marujada. É a partir dessa data que a rabeca compõe o regional da marujada ditando 

as melodias e compondo o cenário das danças da Marujada com sua sonoridade ímpar.

Os ensaios ocorrem no barracão da Marujada, localizado ao lado da Igreja de São 

Benedito e próximo ao Teatro Museu da Marujada, conjunto que forma uma espécie de 

“complexo da Marujada”, próximo à orla de Bragança, banhada pelo rio Caeté. Os ensaios 

ocorrem em dias pares entre os dias 18 e 24 de dezembro, reuniões em que se fazem presentes 

as marujas e marujos, os músicos – o regional da Marujada -, o público da cidade e turistas 

que prestigiam os ensaios e de pesquisadores que buscam a Marujada e seus desdobramentos 

como objeto de investigação. 

A organização da Marujada ficam postuladas à Capitoa e Vice-Capitoa, cargos vitalícios 

na estrutura da manifestação. “São atribuições da Capitoa: convocar os Marujos e Marujas na 

época da festa para ensaio; avisar quando os integrantes devem se apresentar uniformizados; 

impor pena ao elemento desobediente e fiscalizar os atos dos integrantes [...] À Sub-Capitoa 

(Vice-Capitoa) compete auxiliar a Capitoa no serviço de organização, ensaio e festa de São 

6  Regional da marujada é como é chamado o grupo de músicos da Marujada de Bragança. Compõe a formação de instrumen-
tos musicais do regional a rabeca, o tambor, o pandeiro e o banjo.
7  “[...] a praia é o espaço de pescadores; os campos das atividades pastoris; e a colônia das atividades agrárias.” (FERNANDES, 
2011, p.66) 
8  No passado a ladainha era cantada em latim, língua oficial da Igreja católica. Com o passar do tempo essas ladainhas foram 
se modificando através da oralidade e por repetição sonora. Hoje, notam-se palavras em português nos cânticos. (MORAES; 
ALIVERTI; SILVA, 2006)
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Benedito e substituí-la no cargo quando for convocada” (MORAES; ALIVERTI; SILVA, 2006 

p.42). As danças também são comandadas pela Capitoa. Ao som do regional da marujada os 

trabalhos são iniciados pela Capitoa e Sub-Capitoa (Vice-Capitoa). Mesmo as mulheres tendo 

papel de destaque na hierarquia da Marujada, o regional da Marujada passou recentemente a 

ter uma mulher ocupando o posto de musicista da manifestação. Gesiane dos Santos assumiu 

o posto em 2014, é a primeira mulher que integra o regional da Marujada, e é rabequeira.

As músicas da Marujada são em sua totalidade instrumentais, ficando a cargo da rabeca 

a melodia principal de todos os ritmos e estágios da manifestação. Com tempo definido, cerca 

de duas horas, os ensaios seguem a mesma ordem da festa: A Roda, o Retumbão, o Chorado, a 

Mazurca, o Xote, a Valsa, o Arrasta-pé e a Contradança. A maioria dos temas musicais são pré 

definidos permitindo-se apenas no “Arrasta-pé” improvisos ou proposição de outros temas. 

A Marujada é iniciada, e encerrada, com a “Roda” e uma das principais características desta 

dança é de que somente é dançada por marujas, iniciada pela Capitoa e Vice-Capitoa. Como 

o próprio nome pressupõe, a coreografia da dança é baseada em uma roda onde a Capitoa e 

Vice-Capitoa evoluem girando em torno de si mesmas. A segunda dança é o “Retumbão”, um 

dos principais ritmos da Marujada. É dançado por dois casais, sendo iniciado pelo Capitão e 

Vice-Capitão que chamam seus pares, a Capitoa e a Vice-capitoa, para a dança. Pode-se traçar 

similaridade rítmica entre o retumbão e o lundu, sendo os dois de matriz afro-brasileira 

(Moraes; Aliverti e Silva, 2006). A terceira representação, o “Chorado”, se constitui em uma 

variação do retumbão, sendo dançado com uma maior suavidade e lentidão, por apenas um 

casal por vez. 

Segundo fontes da própria irmandade (2016, p.2), “no início do século XX acontece 

o processo de ‘embranquecimento’”, isto é, quando entram brancos no quadro de irmãos. 

Assim, possivelmente alguns ritmos musicais que hoje encontramos na Marujada podem 

partir dessa reconfiguração do quadro social e consequentemente das relações sociais. É 

o caso dos gêneros que se apresentam em sequência na Marujada, Mazurca, Xote, Valsa, e 

a Contradança. A rabeca pode também ter sido uma inserção que partiu dessa nova fase 

relacional da irmandade, mas não há fontes que assegurem o momento de entrada da rabeca 

na manifestação. 

Retomando a sequência da Marujada, de “tradição polonesa” (MORAES; ALIVERTI; 

SILVA, 2006 p.63), a “Mazurca” é formada por pares de casais dispostos em fila. A quinta 

dança, “Xote”, é um gênero de grande destaque na cultura bragantina9 e é outro exemplo 

de uma possível inserção europeia na manifestação. O xote, segundo Cascudo (2002, p.624), 

pode ser uma derivação do ritmo “schottishe”, “dança de salão, aristocrática, [que] depois 

incorporou-se aos bailes populares e regionais [...], uma melodia alemã, cheia de cadência 

e de graça”. Diferente do xote nordestino e do xote gaúcho, o “xote bragantino” tem suas 

particularidades rítmicas e sonoras, sendo a rabeca instrumento de destaque no ritmo em 

9  O xote tem tanto destaque na musicalidade e cultura bragantina que durante as festividades juninas de Bragança a Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura produz a “casa do xote”, uma grande tenda em que se apresentam artistas locais que tocam 
xote, com ou sem rabeca. 
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Bragança. A “Valsa”, é composta por pares deliberadamente formados. O “Arrasta-pé” dança-

se sem coreografia pré-determinada, como o arrasta-pé ou forró pé-de-serra, sendo os temas 

musicais de escolha dos músicos da Marujada. A contradança é a última dança da sequência, 

uma espécie de quadrilha, possivelmente também foi inserida na manifestação a partir de 

influências europeias. É o momento de grande descontração dos Marujos e Marujas, tendo à 

frente um marcador (o presidente da Irmandade) que narra as ações da quadrilha.

São nos dias 25 e 26 de dezembro que a festividade tem seu ápice. Nesses dias os 

Marujos e Marujas usam a indumentária típica da manifestação: o fundo branco é presente em 

ambos os dias (blusas e calças), porém no dia 25 as saias, fitas, flores e camisas (masculinas) 

são azuis, e no dia 26, vermelhas (as camisas masculinas são brancas nesse dia). As mulheres 

usam o chapéu tradicional da Marujada, feito de penas de peito de pato, e os homens chapéu 

de palha revestido com tecido branco e com flores que variam de acordo com as cores (azul 

ou vermelha) do dia.

	

 

Figura 02 – Marujas com a indumentária do dia 25 de dezembro

	

Figura 03 – Marujo e Marujas com a indumentária do
dia 26 de dezembro
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Dia 25 os Marujos e Marujas saem ao amanhecer da casa da Capitoa em direção ao 

barracão onde há a festa da Marujada com baile e dança, que foram ensaiados na semana 

anterior. Um almoço é oferecido à comunidade envolvida na Marujada, arrendado por um 

“juiz”, cargo que se renova a cada ano e com grande procura por candidatura (as vagas já 

estão preenchidas para os próximos 5 anos). Os almoços possuem grande importância, já 

que São Benedito é também conhecido como santo protetor dos cozinheiros, tendo sido 

cozinheiro em vida. O cargo de juiz é ocupado por promesseiros ou por quem tem, ou 

buscam ter, visibilidade e privilégio social na comunidade bragantina. No mesmo dia também é 

realizada a cavalhada, competição equestre que remonta ao combate entre mouros e cristãos.

	

Figura 04 – Marujada do dia 25 de dezembro, no barracão

	

 

	

Figura 05 – Marujada do dia 26 de dezembro, no Museu Teatro da Marujada; Figura 06 – Procissão de São Benedito

O dia 26 é marcado por uma agenda extensa. Após a missa da manhã os marujos 

e marujas vão bailar novamente, dessa vez no Teatro Museu da Marujada. A festa é seguida 

por um leilão, onde são leiloados objetos, animais e as famosas pitombas, frutas pequenas 
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que chegam a ser arrematadas por altos valores, sendo outro espaço de demonstração 

de prestígio social e poder econômico. À tarde se realiza a procissão, quando os Marujos 

carregam a imagem do Santo e arrastam, entre marujos, devotos, turistas e curiosos, mais de 

70.000 pessoas, de acordo com Fernandes (2011). A procissão é um momento com marcada 

presença da igreja. É o momento que os marujos e marujas trajados, com a indumentária da 

manifestação e descalços adentram a igreja e caminham com o andor do Santo por cerca de 

4 quilômetros. A noite, após o retorno da imagem do Santo à igreja e da realização da ultima 

missa, um “abraço” é organizado no entorno da Igreja de São Benedito, quando a rabeca 

novamente se faz presente.

Em novembro de 2009 a Marujada de Bragança foi declarada como manifestação 

cultural e artística através na Lei N° 7.330, da legislação do estado do Pará, que assegura a 

preservação, conservação e proteção das formas de expressão, objetos, documentos, fantasias, 

danças e músicas da Marujada. Também foi objeto de  inventário do Instituto de Artes do Pará, 

desenvolvendo o projeto “Tocando a Memória – Rabeca”. Executado no período de 2004 

a 2006, este projeto promoveu oficinas de tocar e construir rabeca, um inventário sobre 

a Festa de São Benedito em Bragança, inventário da rabeca na manifestação, na elaboração 

de Caderno de Partitura com as músicas tradicionais da Marujada e de um documentário 

com entrevistas de tocadores e construtores do instrumento. O repasse desses saberes e 

fazeres contribuem para a vida presente do instrumento, e também da manifestação, já que os 

principais mestres faleceram na década atual. 

A vida social das coisas e dos instrumentos musicais

Tem sido recorrente na teoria antropológica contemporânea o uso da “vida das 

coisas” como abordagem metodológica, mas podemos observar que esse pensamento se faz 

presente há um longo tempo na antropologia. Segundo Gonçalves (2007, p.8), “a interpretação 

antropológica de quaisquer formas de vida social e cultural passa necessariamente pela 

descrição etnográfica dos usos individuais e coletivos de objetos materiais, pois além da 

presença evidente do objeto, as coisas desempenham funções sociais”. Porém, ainda no início 

do século XX a cultura material e os objetos etnográficos eram associados a uma abordagem 

excessivamente museológica e regidos por paradigmas evolucionistas e difusionistas. “Após a 

Segunda Guerra Mundial antropólogos de orientação estrutural-funcionalista interpretarão o 

objeto como demarcação de identidades e posição na vida social, e não mais como indicador 

de processos evolutivos e de difusão” (Gonçalves, 2007, p.14). Como bem nos assegura Lagrou 

(2007), reflexões clássicas dedicadas a cultura material desenvolvidas por Boas, Bateson, 

Geertz e Lévi-Satrauss, são ilustres exceções com relação ao descrédito intelectual em que 

se encontrava o estudo dos objetos.

Visando superar as dicotomias entre agência e estrutura, surgem na segunda metade 

do século XX perspectivas teóricas focadas nas agências dos objetos, investigando o papel dos 
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elementos materiais na rede de relações. O termo “agência” é frequentemente vinculado às 

teorias da cultura material. Agência refere-se à capacidade de ação do indivíduo, competência 

esta afetada pela estrutura social de determinado sistema. Os objetos como indivíduo não 

existem isoladamente, como se fossem coisas autônomas, como nos recorda Gonçalves 

(2013, p.6), “eles existem efetivamente como parte de uma vasta e complexa rede de relações 

sociais e cósmicas, nas quais desempenham funções mediadoras fundamentais”. Miller (2013) 

complementa que o “estudo das coisas” se interessa na mesma medida em como as pessoas 

agenciam as coisas e como as coisas agenciam as pessoas.

No fim do século XX surgem expressivos estudos etnográficos dedicados a antropologia 

da arte centrados no estudo de objetos. Destacam-se nas construções de teorias sobre 

“agências de objetos”, Bruno Latour e Alfred Gell. Na teoria de Latour os objetos passam a 

ser também atores e se relacionam com os humanos em uma complexa rede. A “TAR”, Teoria 

Ator-rede, de Latour, não define o ator nem como sujeito nem como objeto, mas como uma 

fonte de ação integrante de uma rede. 

“A ‘TAR’ não alega, sem base, que os objetos fazem coisas ‘no lugar’ dos 
atores humanos: diz apenas que nenhuma ciência do social pode existir se a 
questão de o quê e quem participa da ação não for logo de início explorada, 
embora isso signifique descartar elementos que, à falta de termo melhor, 
chamaríamos de não humanos.” (LATOUR, 2012, p.109)

Latour (2012, p.108) acredita que o “motivo pelo qual os objetos não tinham 

oportunidade de desempenhar papéis antes não se devia unicamente à definição do social 

usada pelos antropólogos, mas também à própria definição de atores e ações geralmente 

escolhida”. O etnomusicólogo Eliot Bates disserta em seu artigo “The social life of music 

instruments” sobre a análise de uma construção teórica, de sua autoria, abrangendo a gama 

de relações entre homem-objeto-divino, podendo ser visto na construção de instrumentos 

musicais, performances, cura musical, entre outras relações com os artefatos musicais. Diante 

da complexidade de uma abordagem que analise as relações entre humanos e objetos, Bates 

sugere a utilização da Teoria Ator-rede como metodologia. Para Bates (2012, p.364)  os 

instrumentos musicais “não são artefatos passivos que emanam som, eles estão emaranhados 

em teias de relações complexas – entre humanos e objetos, entre humanos e humanos e 

entre objetos e objetos”.

Alfred Gell por sua vez, amplia o olhar da materialidade e agência dos objetos na arte, 

também estabelecendo para a categoria funções nas relações estabelecidas entre agentes 

sociais. Gell propões uma significativa ampliação da categoria de objetos tratando objetos 

como pessoas, no que tange seu poder de agenciamento. Para Gell “interessa o que os objetos 

e seus usos nos ensinam sobre as interações humanas e a projeção da sua sociabilidade sobre 

o mundo envolvente” (LAGROU, 2002, p.101). Usarei a metodologia de Gell para analisar a 

vida social da rabeca na Marujada de Bragança. A seguir farei uma breve explanação sobre a 

teoria da trama de arte de Gell.
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Teorias da trama de arte (Art Nexus)

Alfred Gell em sua obra “Art and Agency: an anthropological theory”, publicada 

postumamente, apresenta uma formulação de uma “teoria da arte” baseada nas relações 

sociais. O autor não compartilhava com a ideia de que a tarefa da antropologia da arte é a 

de definir características da estética já que as “maneiras de ver” dos sistemas culturais são 

diferenciadas. Segundo Gell  (2016, p.32), “a antropologia da arte focaliza o contexto social da 

produção, circulação e recepção da arte, e não a avaliação de obras de arte específicas, o que 

[...] é função do crítico”. Contextos sociais esses que estão interligados nos processos sociais, 

inerentes aos objetos de arte.

Gell (2016, p.35) propõe então uma teoria sobre a arte que fosse antropológica, uma 

teoria “que se encaixe naturalmente no contexto da antropologia, dada a premissa de que 

as teorias antropológicas são ‘reconhecíveis’ inicialmente como teorias sobre as relações 

sociais”. O autor traz uma definição a sua teoria de que qualquer coisa poderia ser tratada 

como objeto de arte, a partir de um ponto de vista antropológico em que os objetos de arte 

são equivalentes a pessoas e a arte é um sistema de ação. Elementos materiais como objetos 

religiosos, por exemplo, podem ter o mesmo poder de agência social de um médium, que é o 

corpo temporário de determinada divindade. Gell (2016, p.38) sustenta que “a abordagem da 

arte centrada na ação é inerente mais antropológica do que a abordagem semiótica alternativa, 

porque se preocupa com o papel prático de mediação que desempenham os objetos de arte 

no processo social, e não com a interpretação dos objetos ‘como se’ eles fossem textos”.

A teoria estuda o domínio das relações sociais entre pessoas e coisas. E é a partir 

da metodologia da “arte e agência” de Gell que pretendo desenvolver arcabouço teórico 

e analítico sobre a presença da rabeca na Marujada de Bragança, Pará. Apresentaremos os 

conceitos chaves e mais adiante usaremos para abordar a discussão central do trabalho: a 

rabeca como índice nas agências sociais da marujada. Quem exerce essas agências sociais 

é nomeado “agente social”, quem faz com que os “sucessos ocorram” em seu entorno, 

provocando as agências. Como dito anteriormente, em uma relação social o outro imediato 

não tem especificamente que ser humano. Logo, objetos que de alguma maneira conectam 

os agentes humanos a outros sociais, também são considerados agentes. A noção de agência 

de Gell é exclusivamente relacional. Nessa relação constituem-se dois tipos: o agente e o 

paciente. “Para todo agente há um paciente, e para todo paciente há um agente” (2016, p.54). 

Para ser “agente” deve haver relação com o paciente e vice-versa, “em toda transação em que 

se manifesta a agência, existe um paciente que é outro agente potencial, capaz de atuar como 

agente ou de ser um locus de agência.”(2016, p. 54). As coisas visíveis e físicas, a materialidade, 

são chamados de “índice”; as operações cognitivas que ele suscita são identificados como 

abdução da agência. O índice é resultado da agência social. “Todo artefato, por ser uma 

coisa [geralmente] manufaturada, propicia uma abdução que indica a identidade do agente 
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que o fabricou ou criou” (2016, p.55). Portanto índices podem ser agentes ou pacientes 

(no caso de indicar a identidade do artista que o fabricou, o índice está em posição de 

paciente na relação social com ele, onde o artista é agente). A quem se atribui a autoria do 

índice pode se chamar “artista” (também podendo portar-se como agente ou paciente). Os 

“destinatários” são onde e para que/quem os índices exercem a agência. “Como qualquer 

objeto de arte é índice de sua origem na atividade de um artista, também é de sua recepção 

pelo público” (2016, p. 56). “Protótipos”, de um índice, é o termo usado para identificar 

a identidade que representa o índice, um modelo, um ícone, uma representação. Gell define 

que os protótipos são relacionados ao índice por uma semelhança visual pré-definida, mas em 

minha abordagem incluirei a semelhança sonora e dos materiais empregados no índice como 

evidência do protótipo.

Sendo assim, a teoria de Gell oferece um modelo para examinar as relações sociais 

que ocorrem no campo das artes, teorizando através dos quatro elementos apresentados: 

o índice (artefato/obra de arte), artista (fabricante e/ou performer), destinatário (público e/

ou mecenas) e protótipo (o modelo/a coisa referenciada ou representada). Esses elementos 

se relacionam entre si como agente (ativo ou passivo) e paciente (ativo ou passivo) fluindo, 

assim, a agência entre os dois. Dentro desta rede, o índice ocupa um papel central, através do 

qual a relação entre os outros três elementos (artista, destinatário e protótipo) podem ser 

assimiladas. Gell resume sua proposição da seguinte forma:

A teoria antropológica da arte é uma teoria das relações sociais que 
prevalecem ao redor das obras de arte ou índices. Estas formam parte 
do tecido da vida social dentro do marco biográfico – antropológico – de 
referencia e somente podem existir enquanto se manifestem por meio de 
ações. Os agentes são os que levam a cabo as ações sociais, que surtem 
efeito sobre os pacientes (2016, p.59)

Os artífices e a vida social da rabeca da Marujada nos dias atuais

Após falecimentos de mestres que fabricavam, tocavam a rabeca e que possuíam os 

saberes orais e empíricos da construção e da execução do instrumento, os jovens formados 

pelo projeto “Tocando a Memória – Rabeca” (projeto realizado de 2004 a 2006) tomaram 

postos na manifestação para manter a rabeca na sonoridade da Marujada. A partir desta 

intervenção institucional boa parte dos tocadores e fazedores de rabecas da região são jovens 

advindos do projeto. Essas novas reconfigurações interagem com as relações sociais, antes 

impostas pela fé ao Santo negro. É o caso de Josias Gomes Ramos, 30 anos, construtor de 

rabeca. Josias é filho de marceneiro e desde criança auxilia o pai na oficina. Graças ao projeto 

“Tocando a memória – rabeca” pôde redirecionar seus conhecimentos com as artes em 

madeira para que resultassem em som. Josias usa materiais comuns, encontrado no comércio 

urbano, e madeiras beneficiadas na produção das rabecas. 

Gesiane Costa dos Santos é tocadora de rabeca da Marujada de Bragança. É irmã 
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de um tocador (Genesis Costa dos Santos) formado nas oficinas de “toque de rabeca” do 

projeto “Tocando a memória – rabeca”. Aprendeu a tocar com o irmão, por sempre ter tido 

interesse pela arte do instrumento, e diante à ausência do irmão dos compromissos musicais 

da Marujada ela o substitui atualmente, sendo a primeira mulher a compor o regional da 

Marujada de Bragança. Todos esses citados são evangélicos, não devotos de São Benedito, mas 

se inserem na Marujada por causa da rabeca. 

Apesar da fé e a devoção a São Benedito serem os principais combustíveis da 

Festividade e de toda mobilização da Marujada, pode-se notar reconfigurações nas relações 

com a manifestação, principalmente em relação aos músicos da Marujada. Os tocadores da 

Marujada de Bragança são contratados pela Irmandade para compor o grupo musical da 

manifestação. Há um mercado artístico, com contratos feitos “de boca”, em que há uma 

remuneração adequada para cada instrumentista. A rabeca é a mais prestigiada em valor 

de contrato, isso assegura que o tocador possa exercer sua atividade de rabequeiro tendo 

um retorno por sua dedicação. Associações compostas por “tocadores da Marujada” vem 

se configurando para formalizar esses contratos. Os músicos não integram o “quadro” da 

irmandade e não são considerados marujos e marujas. 

Podemos assim notar reconfigurações nas atuais relações sociais agenciadas pela rabeca 

na Marujada de Bragança, sendo detectado a presença de artífices não devotos na estrutura 

e de uma mulher em uma seção, a da música, que sempre foi dominada por homens. Diante 

dessas análises das relações que a rabeca proporciona, podemos assumir formulas relacionais 

da trama da arte de Gell aplicadas a rabeca enquanto agenciamento na arte. Baseando-se nos 

quatro termos da trama da arte de Gell temos as seguintes formulações:

Índice: são entidades materiais que propiciam abduções, interpretações cognitivas. 

Em minha proposta de uso da teoria de Gell (2016) aplicada a vida social da rabeca na 

Marujada de Bragança considero o artefato musical, rabeca, como entidade material 

que propicia tais abduções. A rabeca, como já discorrido, agencia relações sociais que 

a coloca na postura de índice. Nessas relações por vezes atua como índice agente e 

paciente. Atua como índice agente da Marujada (fórmula10 “índice A ➔ destinatário 

P”) e como paciente dos artistas (“artista A ➔ índice P”), que veremos adiante. 

Porém a rabeca também agencia relações através do protótipo;

Protótipo: é o termo usado para identificar a identidade que representa o índice 

visualmente (no caso da rabeca, não só visualmente), um ícone, uma representação, 

um modelo pré-definido (Gell, 2016). Acredito que quando Gramani (2002, p. 12) 

se refere que a rabeca é um instrumento que se diferencia por uma “ausência 

de padrões no seu processo de construção, no seu formato, tamanho, número 

10  Gell (2016) adota a convenção gráfica de representar as relações agente-paciente com fórmulas, em que o agente se encon-
tra a esquerda e o paciente a direita, e a seta (➔) indica a agência atribuída.
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de cordas, afinação e outros detalhes”, ele está se referindo a rabeca com um 

olhar geral, em uma análise da rabeca brasileira. As rabecas, em cada localidade 

e manifestação, possuem sim padrões de construção, no formato e material 

(madeiras específicas da região), tamanho, número de cordas e afinação. Esses 

padrões definidos influenciam na sonoridade do instrumento e da manifestação que 

está inserido. A rabeca da Marujada de Bragança possui um tamanho definido, é 

construída com cedro da região, possui quatro cordas afinadas em intervalos de 

quinta justa. O trabalho do artífice-construtor define o que será o instrumento, 

mas ele é notadamente direcionado a trabalhar com padrões pré-determinados que 

vão além da materialidade do instrumento. Timbres e projeção de som também são 

influencias na construção da rabeca da Marujada de Bragança. Logo o construtor 

é agenciado por um “protótipo” da rabeca, onde forma, matéria-prima, afinação e 

sonoridade, agem sobre o fazer  do artista. O protótipo também age sobre os 

artífices-tocadores: a forma de tocar e o repertório da manifestação pré-determina a 

sonoridade do instrumento. Gramani (2002, p.80) atenta a isso quando ao manipular 

diversas rabecas de “padrões diferentes” começa a compor para cada instrumentos 

ao “tentar descobrir o que soa bem naquela rabeca”. Como citado anteriormente os 

avanços e modificações na construção do instrumento acompanham a manifestação 

que ele está inserido. Um violão flamenco é construído com técnicas diferentes 

de um violão direcionado à bossa-nova. Podemos perceber também que a rabeca 

do fandango tem processos construtivos que diferem da rabeca da Marujada de 

Bragança, o que resulta em sonoridades distintas. Há um padrão, influenciado pela 

manifestação e pela disponibilidade de matérias-primas da região, que constroem um 

modelo de artefato musical. Assim temos as fórmulas “destinatário ➔ A protótipo 

P” em que a Marujada, agente, define o protótipo, paciente, da rabeca, e a fórmula 

“protótipo A ➔ artista P”, em que o padrão da rabeca da Marujada de Bragança, 

protótipo agente, agencia o construtor e/ou o tocador da rabeca, artista paciente;

Artista: a quem se atribui por abdução a responsabilidade causal da existência e das 

características do índice (GELL, 2016). Como estamos interpretando que o índice 

é a rabeca, a responsabilidade causal do índice é relacionada aos artistas, tocadores 

e fazedores da rabeca. Vimos que o protótipo age sobre os artistas, logo os artistas 

são pacientes nesta relação, mas também podemos deduzir que o artista atua como 

agente. A relação do construtor e do tocador com a rabeca são de agentes, mas 

distintas. Em algumas manifestações encontramos a rabeca sendo construída e 

executada musicalmente pelo mesmo indivíduo. Atualmente, na Marujada de Bragança, 

não. Há o construtor e o tocador e eles agem de formas diferentes sobre o índice. 

A fórmula é igual, sendo “artista A ➔ índice P”, sendo que as relações diferem. O 

artífice-construtor molda a matéria do artefato sonoro, enquanto o artífice-tocador 
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molda a sonoridade;

Destinatário: relembrando, são sobre os destinatários que os índices exercem a 

agência ou os destinatários manifestam agência através do índice. “Como qualquer 

objeto de arte é índice de sua origem na atividade de um artista, também é de sua 

recepção pelo público” (2016, p. 56). Observamos que o “destinatário da rabeca” 

é a própria Marujada, sendo em alguns momentos agente e paciente. A melodia da 

Marujada de Bragança é executada pela rabeca, esta interpreta os diversos gêneros 

musicais (a Roda, o Retumbão, o Chorado, a Mazurca, o Xote, a Valsa, o Arrasta-

pé e a Contradança), sendo a rabeca o índice. O artefato musical exerce agência 

sobre a dança da Marujada, sendo essencial  a sonoridade e os temas tocados para 

compor a manifestação. Nessa relação a Marujada é um destinatário paciente, sendo 

representado pela fórmula “índice A ➔ destinatário P”. Por outro lado, a Marujada 

também exerce sua agência e podemos localizar tal abdução na relação entre a 

Irmandade da Marujada e os contratos dos músicos do regional da Marujada. Nessa 

relação a Marujada atua como mecenas e como instituição que consagra o tocador 

(artista), sendo um agente. A Marujada passa a ser um destinatário agente que agência 

relações com os tocadores, artistas pacientes (“destinatário A ➔ artista P).

Considerações Finais

O referido artigo se concentra na relação dos “artífices” com o objeto “rabeca” 

e podemos concluir que nesta agência proposta, a rabeca desempenha importante papel 

material nas abduções artísticas com os artífices da rabeca (construtores e tocadores) sendo 

índice passivo e ativo, o que não a limita para que a partir de outras interpretações de suas 

relações assumam outros papéis na teoria de Gell.
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A dramaturgia sonora no espetáculo Nós do Grupo Galpão

NEVES, Otávio1

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo refletir sobre a estrutura da dramaturgia e suas ressignificações 
partindo da base aristotélica na unidade de ação com início, meio e fim; sua expansão, caminhando pelos 
sons e seus sentidos na relação de espectador e cena. Pretende-se discutir sobre os efeitos sonoros e 
a música na cena como narrativa e dramaturgia sonora no espetáculo Nós do Grupo Galpão. O Nós, 
espetáculo do Grupo Galpão, criado em 2015, com direção de Márcio Abreu, é tomado aqui como 
exemplo para investigar o entrelaçamento dos sons e da imagem cênica enquanto elementos autônomos, 
que se integram e se unificam na cena a fim de compor aquilo que denominamos dramaturgia sonora. 
O espetáculo Nós do Galpão mostra sua musicalidade e seus signos narrativos que nos faz lembrar de 
elementos que marcam e registram a história do grupo, porém o foco no espetáculo tomado como 
corpus ocorreu pela potente narrativa de seus códigos e signos sonoros nas cenas.

PALAVRAS-CHAVE 
cena; dramaturgia; dramaturgia sonora; imagem; som.

Introdução

Pensar na dramaturgia com sua base aristotélica e suas definições para uma unidade de 

ação que coloca a trama desenhada por início, meio e fim, nos desloca para um estado inicial 

de discussão até se chegar à dramaturgia sonora no espetáculo Nós do Grupo Galpão. Não 

poderíamos falar seguramente sobre a dramaturgia do som sem entendermos a expansão 

conceitual da própria dramaturgia. Durante tempos criou-se uma formalidade para o 

entendimento do drama, passando pelo Renascimento com formulações inspiradas na Grécia 

antiga, porém com uma nova formulação poética e estética.

 Temos então a influência do renascimento no teatro Europeu, da qual tínhamos 

a representação artística inspirada na estética e poética greco-romana, inclusive o teatro. 

Pensa-se na estrutura das peças teatrais partindo das estruturas criadas por Aristóteles e sua 

poética2. Usa-se como referência as métricas, os tons, o coro, a elaboração da peça, porém 

ocorre uma má compreensão das ideias, valorizando o texto como elemento de autonomia 

cênica. 

 Ao percorrer o teatro moderno do século XX e sua estética com Brecht, vê-se 

um movimento de resistência que cria transformações no teatro dramático, executando 

modificações no trabalho dos atores e concepção dos personagens. Ocorre uma redefinição 

para a dramaturgia pelas influências midiáticas e valoração do seu hibridismo, afirmando um 

1  Licenciado em Filosofia pela UFSJ, Licenciado em Artes Visuais pelo Centro Universitário Claretiano, Especialista em Ensino 
de Artes Visuais pela UFMG e Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas pela UFOP. E-mail: artirania@
yahoo.com.br
2  Para saber mais ver Aristóteles. Poética. Porto Alegre: Editora Globo, 1966. Tradução, Prefácio, Introdução, Comentário e 
Apêndices de Eudoro de Sousa.
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teatro que pensa e cruza em unidades outros elementos da cena como sons, músicas, imagens 

e iluminação, todos possíveis de narrativa própria e dramaturgia. 

A existência de contradições dialéticas entre os elementos, eles configuram 
um jogo de contraposições que empresta vida à totalidade – a unidade 
final se estabelece por meio da diversidade das oposições [...] a introdução 
de filmes e frases escritas interrompe o fluxo da ação dramática. E essa 
separação dialética, que relaciona cada parte com o todo, deve conservar-se 
atuante durante todo o trabalho. (BRECHT apud BORNHEIM, 1992, p. 297).

   Tomando como ponto de partida a totalidade dos elementos enquanto dramaturgia, o 

som na cena enuncia um percurso de novas interpretações do sujeito observador, capturador 

de ideias despertada por emoções. Nessa lacuna de subjetividade interpretativa, enveredamos 

ao seguimento de uma narrativa própria, consequente da narração musical engendrada pelas 

relações unificadoras dos elementos da cena, como observamos no espetáculo Nós. “A música 

de cena é um poderoso meio de narrativa, resultado de um repertório específico desenvolvido 

a partir de interações entre o verbal, o sonoro e o gestual (TRAGTENBERG, 2008, p.21)’’. 

A separação da música como componente isolado, cria um impedimento para com suas 

funções artísticas, evitando suas interferências sensoriais e narrativas, no sentido agregador 

dos outros elementos. A cena não deve ser uma apresentação de sons e imagens neutras, 

isoladoras, e sim ilustrativo no conjunto de compreensão uniforme para com as captações 

do sujeito enquanto analista sensível de seu objeto. O questionamento é de um avanço no 

sensorial como resultado de uma revolução tecnológica representados pela utilização de 

diversos canais de áudio e visuais. Inibi-se assim o fortalecimento opinativo da cena, visto 

exclusivamente como o isolamento de sons e imagens, e a geração das sensações rítmicas, 

dinâmicas, temporais, cinéticas e táteis. “Sensações renovadas de materialidade, velocidade, 

movimento e espaço, podem ser percebidas em mesma, e não como elementos codificados 

de uma linguagem, de um discurso ou de uma narração (CHION, 1994, p.119)’’. Vemos aqui 

uma narrativa sonora a ser entendida e estudada.

 
Dramaturgia

O transitar pelo teatro dramático; que podemos considerar como a representação 

pautada no gênero literário drama, sustentado pelo texto como centro do espetáculo, coloca 

essa estrutura aristotélica como algo necessário e como um cano condutor para a cena. 

Isso ocorre porque há no Renascimento a valoração na cultura grego-romana, justamente 

para marcar um distanciamento e fortalecer as características da dramaturgia. A partir dessa 

GT | O SOM NA ARTE
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época, ocorre uma reflexão das bases aristotélicas, para ressignificar essa estrutura, tentando 

reconstruir a tragédia, pensando o tempo e ação, a dramaturgia com início, meio e fim e a 

racionalização do enredo. Idealização de uma unidade de ação, princípio racional, que seria 

basicamente lógica. Porém ainda continuamos aristotélicos, e a perspectiva é de como ocorre 

à apropriação, quando se pega a unidade de ação e transfere para uma construção real, atual, 

contemporânea, uma visão nova de temporalidade. 

Desde o renascimento é construído uma razão inerente ao indivíduo, liberdade vinda 

da quebra da unidade de pensamento, e a escolha do teatro como local e base, na elaboração 

de uma trama e dramaturgia. Falar da invenção da dramaturgia é falar do subjetivo, de um 

sujeito que não vai além do lírico, um desenvolvimento e conclusão final gerado por conflitos 

de vontades, decisões e consequências impressas na estrutura da mesma. 

 Com a estética moderna de Brecht no século XX, a dramaturgia chega a um lugar em 

que as coisas são articuladas pela consciência e suas zonas de sombra, perdendo a unidade 

e trazendo o espectador para a subjetividade e reflexão crítica causada na cena pelo efeito 

de distanciamento. O herói passa não ser bom ou mau, e o conflito é compreendido pela 

noção de perspectiva, da qual cada personagem se angula, com motivações individuais para o 

enredo, suas relações com o público, a lógica de auto reflexão com questionamentos do auto 

fazer, do mundo e da sociedade. Têm-se então uma dramaturgia com sujeito não unívoco, 

resultado de uma tecnologia existente que contribui para sua acepção, gerado pelo efeito de 

distanciamento com o público que passa a pensar e refletir a partir da cena. 

A dramaturgia fechada, ou aristotélica, prende-se aos antigos preceitos: 
obediência básica às três unidades, mas com certa tolerância, atenção à 
velha exigência da causalidade no desenvolvimento da ação, ao conflito e ao 
desenlace dessa mesma ação, e algumas coisas mais. Já a dramaturgia aberta, 
ou não-aristotélica, faz mais ou menos o oposto: a ação se move com relativa 
liberdade no espaço e no tempo, não dá atenção à causalidade, as cenas 
se sucedem com independência e contigüidade, e mais alguns particulares, 
seguindo as propostas de cada dramaturgo. (BRECHT apud BORNHEIM, 
1992, p. 317).

Na cena teatral ocorre uma ampliação no conceito de dramaturgia, “Do grego, 

dramaturgia, significa “compor um drama” (PAVIS, 2007, p.113)’’, criando locais para novos 

diálogos com as noções de partitura nos cruzamentos processuais do lugar do ator e do 

corpo, na totalidade da criação e não em uma cena isolada. Se cria uma tessitura de fios 

enunciadores de sentidos textuais extrapolando o campo literário. Nessa articulação da ideia 

de partitura e dramaturgia do ator, Pavis afirma,

O domínio – tanto o levantamento quanto a seleção – da partitura pelo ator 
não é outra coisa senão a dramaturgia do ator. [...] Na tradição ocidental o 
texto pré-existe em relação à encenação. Diferentemente, na dramaturgia 
do ator haverá um material gestual elaborado por este – a partitura – e, em 
seguida, disposta em uma montagem segundo a lógica do encenador.  (PAVIS, 
2007, p.15). 
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O que temos é a quebra do absoluto e da autonomia na estrutura do texto, e a 

valorização dos outros elementos da cena. Ocorre a impregnação da forma dramática ou 

melodrama, portanto entrelaçados a outros produtos cênicos que potencializam os elementos 

criando novas ideias e conceitos. Seria um drama que pensa a si mesmo, mas que se funde 

com as dramaturgias. Fazer dramaturgia na atualidade é a fusão das ideias e possibilidades, 

estendendo os elementos da cena e a reflexão de novos conceitos. Pensar outro paradigma, 

olhar de frente, pensando a arte no momento atual como resposta a ser elaborada no dia a 

dia. É a reflexão de que o drama é o fazer com que novas formas de dramaturgia apareçam 

em outros elementos da cena; como os sons, ruídos e música, e um possível conceito de 

dramaturgia sonora.

Texto, sons e sentidos no espetáculo Nós do Grupo Galpão

No espetáculo Nós3 vemos o texto e sua dramaturgia expandida na cena, que leva o 

espectador a confiar nesse embarque ao universo do teatro como algo necessário, pois deixa 

a experiência como campo de conhecimento, firmando resultados excelentes no sentido do 

público continuar a trilhar suas emoções na cena. O espetáculo nos leva às reflexões da cena 

mediante a transformação dos componentes do palco. Ocorre uma disputa, um conselho 

às vezes hierárquico, combinação desigual com os elementos, pois o texto regente na cena, 

praticamente surpreende com a agilidade como condiciona a quem assiste; fazer a primeira 

leitura. Não deixa de ser um sentimento nostálgico, uma vivência, recebendo em primeira 

impressão a poética da formação textual, pensando nessa meta factível de entendimento 

extraordinário resultante da escrita, papel e a criação resultantes desses. Isso ocorre para que 

num segundo momento de compreensão das outras linguagens intrínsecas no texto escrito 

e falado podemos perceber a fusão dos outros elementos narrativos como os sons em Nós.

Os efeitos causados pelas dramaturgias desenvolvem novas ópticas de compreensão, 

no despertar do sensorial, na subjetividade do espectador enquanto codificador das emoções, 

juntos numa única proposta de totalidade dos elementos, som, luz, atores, corpo e texto. Em 

Barba,
A palavra “texto”, antes de se referir a um texto escrito ou falado, impresso 
ou manuscrito, significa tecendo junto. Neste sentido, não há representação 
que não tenha “texto”. (...) Aquilo que diz respeito ao texto (a tecedura) 
da representação pode ser definido como “dramaturgia”, isto é drama-
ergon, o “trabalho das ações” na representação. A maneira pela qual as ações 
trabalham é a trama.  (BARBA, 1995, p. 69). 

A manifestação dos componentes no espetáculo se torna acontecimento de sensações, 

ausência, saudade, desejo, memórias, na oferta de caminhos que proporcionam certezas, 

3  Teaser do espetáculo Nós no canal do Grupo Galpão https://www.youtube.com/watch?v=Xm7Hqh96s2s https://www.
youtube.com/watch?v=0S7kLfq2Z3o

https://www.youtube.com/watch?v=Xm7Hqh96s2s
https://www.youtube.com/watch?v=0S7kLfq2Z3o
https://www.youtube.com/watch?v=0S7kLfq2Z3o
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percursos direcionados pela textualidade e pelos sons, o ter a dizer quando se vai atrás 

de algo mais certo, surpreendendo com o gosto e demonstração do conforto do que está 

mais próximo. O refletir sobre o individual e o coletivo nas cenas, passa pela inquietude do 

espectador que quer problematizar outros quesitos da cena, como acender uma pequena 

brasa, a consciência que trabalha em estado constante, toma tempo do que lhe convém. 

Porém vemos que o espectador ainda expressa-se muito sobre a dramaturgia textual; na 

narrativa que por si só conta a história, embasada no mesmo texto do qual o público já se 

educou na leitura.  

Esse trabalho dramatúrgico prévio aplica ao texto grelhas de leitura que 
têm como objetivo controlar a construção do sentido. Mais do que com “o 
estado de espírito dramatúrgico”, é com o “estado de espírito semiológico” 
que este trabalho se identifica na procura de constituir a representação 
como um sistema de signos codificados com vista à sua descodificação pelo 
espectador. (DANAN, 2010, p.46).

 Fazer a diferença com os resultados das cenas do espetáculo implica na quebra da 

leitura visual e textualizada, e a abertura para novas potências cênicas, como a encenação que 

se preocupa a direcionar-se com a platéia para que essa se permita a abandonar o comum, 

e criar instantes de imersão na cena. É o dizer da consumação da magia do palco, o jeito de 

passar pelas sensações do teatro entendendo e apropriando das mesmas, dar passos para 

captar e receber os fenômenos cênicos. É viver as emoções constituídas pelo drama, mas que 

se completa com o múltiplo, com o possível.

Não se nega a concentração do público quando se discute uma perspectiva das 

relações da imagem tendo o som como narrativa, prorrogando a sensação da leitura sonora. 

O lançamento sensorial é contrário a limitação do texto comum.  A encenação não é como 

o reflexo de um texto escrito, e sim de tudo o que provém desse, como um gesto, uma 

palavra, um som, e as suas combinações. É importante integrar-se a um grupo que se joga com 

a veemência a uma leitura para a sonoridade, fazendo com que esse coletivo formado por 

espectadores compartilhe de vivências, às vezes estranhas, complicadas, comuns, emocionantes, 

porém com abertura para a recepção dos elementos da cena, como observamos em Nós. 

As sensações, contadas por notas musicais, pela temperatura da luz que nos toca, a 

inovação de um cenário condizente que surpreende cada membro desse público coletivo, 

resultam desses elementos que se atrelam no espetáculo. Não há explicação que os façam 

arrancar o que foi colocado e imposto ao espectador pela cena, pelas imagens trabalhadas 

e encenadas, pela hora em que a história toma um rumo a sinalizar algo que é maior vindo 

do público, o direito ao embarque a um binarismo causado pelo som e imagem cênica, e 

seus demais elementos em Nós. Maior o desbloqueio para as impressões, melhor o sentir 

diferenciado, a forma saudável de se respirar a cena. Não devemos causar uma falência 

criando fronteiras para algo que é tão polifônico, quando pensarmos nessa fusão das vozes 

que compõe o espetáculo do Grupo Galpão.
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        Entender essas novas possibilidades dessa encenação configura vínculo com 

um novo ser desvelado para a negação de explicações textualizadas, mas de encontro 

com seu sensorial. Faz-se acontecimento, reforça-se; não em interpretações habituais, 

porém treinamentos do público com os fatos e questionamentos resultantes do palco e da 

representação do espetáculo. Essa conclusão se faz ao perceber que não ocorrem formas de 

restrição da movimentação cênica ao convencional. É um querer, o entendimento, o encontro 

de confiança do espectador e platéia com as visões reveladas através do teatro, nos momentos 

fatídicos da encenação que causam a explosão das emoções. Muda-se assim, o mundo de 

descobertas do indivíduo/espectador que não se desconecta de raciocínios que o interliguem 

às novas versões do universo do palco.

Para se soltar, se conhecer, criar ideias, viajar pelo mundo de desdobramentos interiores 

e definir discursos falados, desenvolve-se pontos de vistas de conhecimentos em relação a 

jogos, coringas de cartas manejadas pelo encenador de um carteado, metáfora usada para 

melhor compreensão. A percepção do som no espetáculo se faz como ocupação de uma cena 

que se repete de forma despretensiosa, como uma presença forte na encenação, a recepção 

do reconhecimento que executa um fenômeno de conhecer algo que vai além da palavra e 

texto, como um portal aberto para novos entendimentos dos sons.

A dramaturgia é o que anima, em sentido próprio, a cena teatral, proceda ela 
ou não de um texto dramático – mas sempre texto; creio, a um momento 
ou outro do processo (peça de teatro, texto-material, programa, “texto 
dramatúrgico”, notas preparatórias ou nota de intenção), visível ou invisível.  
(DANAN, 2010, p.85).     

Ocorre o ataque direto como resultado de uma grade cênica diversificada, em que os 

efeitos sonoros e musicais se impõem, se ajeitam, assumem a posição de buscar o público e 

deslocá-los a ter a visão e audição necessária para esse equilíbrio. 

Ainda sim se pensa na construção da trama no espetáculo, a condição de assumir a 

responsabilidade de contar uma história com fio condutor, enredo, que interligue e dê sentido 

às ações no espectador. Certamente seria os espelhos que o público necessita possuir, o 

direito de desfrutar das suas representações da vida, similaridades, e identificações. Ficam 

em evidência, reações atônitas, vontades em relação à inspiração de casos reais contados na 

representação. Projeta-se no palco uma estrutura reflexiva com soluções dramatúrgicas para os 

personagens, narrados na tessitura que define a trama, fazendo com que o espectador entenda 

e aproprie de todo o movimento através da identificação com suas vidas. A continuidade de um 

enredo traz um legado para quem assiste, convidando o público a experimentar uma história 

construída, que se potencializa na força de transformação social e emocional, declaradamente 

um entrelaçamento entre platéia e atores. 

 A execução da dramaturgia destaca-se pela referência constante e direta que as 

pessoas estabelecem com a textualidade, da formação e alfabetização, às séries, filmes e novelas, 

linguagens totalmente pautadas em texto. Letras, escritas, roteiros, peças, instrumentos de 
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criação artística usados como base e estrutura nos momentos da representação, sustentáculo 

dos demais elementos da cena, que se misturam na composição do palco, porém mantendo-se 

ainda em conceito limitado de dramaturgia. Devemos então, pensar na possível narrativa da 

música e do som na cena do espetáculo como elementos que imprimem suas identidades e 

poéticas, afirmando-se como linguagem, e podendo ser lidos e compreendidos por sensações.

Dessa forma, a dramaturgia escolhe, como se faria em música, uma clave de 
ilusão/desilusão, e se aferra a ela durante a execução da ficção cênica. Uma 
das principais opções desta figuração é mostrar as ações e seus protagonistas 
como casos particulares ou como exemplos típicos. Enfim, a tarefa final e 
principal será efetuar o “ajuste” entre texto e cena, decidir de que forma 
interpretar o texto, como dar-lhe um impulso cênico que o esclareça para 
determinada época e determinado público.  (PAVIS, 2007, p.114).

Vemos o som se apresentando em potência, afirmando seu valor dramatúrgico na cena, 

sustentados pela poesia – melódica que oscila entre os eixos da imagem cênica. Essa junção 

sonora atrelada à representação muitas vezes cria um novo o olhar para a cena, gerando um 

fenômeno, que pode preencher lacunas da imagem e do texto. O fenômeno sonoro pode 

assim se tornar inaudível em alguns momentos, porém necessário e narrativo na encenação e 

com os outros elementos sonoros.

Está na natureza do fenômeno sonoro situado numa posição, para ser 
adicionado a outro por montagem sem que se note a união: um diálogo 
fílmico pode, por exemplo, preencher com acréscimo inaudível, indetectável 
para um ouvinte. Embora, como se sabe, é muito difícil unir de maneira 
invisível dois planos rodados em momentos diferentes: a união é óbvia. 
(CHION, 1994, p.40).

 Os valores da narrativa sonora do espetáculo captados pelos sentidos e sensações, 

se dão nesse encontro com os outros componentes da cena, com a aceitação de pedaços 

maiores que ocupam o teatro, um contar com o interesse da encenação e a continuidade 

das emoções da cena. O público assume a percepção das potências de outros componentes, 

revelando um novo palco. Percorre-se e arrasta-se no comprometimento com as possibilidades 

da encenação, em dramaturgias que afirmam seus discursos com o sujeito artístico e sujeito 

real. Vê-se o estranhamento do que se espera no alinhamento com a negação da falácia, assim 

que a obscuridade da razão se clareia em profundidade das emoções, da qual o público usa 

de todas as armas de alinhamento para com o equilíbrio de suas histórias representadas de 

alguma forma em verdade pelas dramaturgias, inclusive a do som. 

  
A dramaturgia sonora no espetáculo Nós

 A encenação não é apenas um elemento individual se comunicando e compartilhando 

seus signos com o espectador do espetáculo, mas sim a união de diversos elementos narrativos, 

dos quais são alicerçados pela autonomia dos códigos sonoros que se adaptam para que os 
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outros representem seus significados de forma equilibrada. Todo esse percurso na cena de 

Nós é captado pela percepção do público e por uma subjetividade que é altamente honrada 

e estimada na confiabilidade que a sensação sonora os leva, não podendo se facilmente 

medida, e sim vivida em experiências. Esse processo será sentido no corpo, na vibração da 

voz, instrumento que compõe em templo de sensações entre a imagem, sons e espectador, 

aparelho orgânico de captação, de reflexão, composto por movimentos, gráficos, partituras e 

musicalidade.

É comum a captação receptiva dos efeitos sonoros no espetáculo, uma mistura dos 

elementos que voltam para a totalidade e a semiótica. Rever o som na cena, a potência 

narrativa e a base de um drama tradicional com conceitos aristotélicos, na estruturação de 

uma textualidade de início, meio e fim, porém com um lançamento ao devir no conceito 

de uma dramaturgia sonora. Ainda sim, existe uma barreira e resistência para se definir 

novas dramaturgias que se mantém no fenômeno às discussões para novos conceitos. Os 

sons narram, constituem-se dramatúrgicos e afirmam-se na cena de Nós como elemento 

constituinte e integrante.

Não basta à música de cena ilustrar uma situação dramática a partir dos 
elementos fornecidos pela narrativa verbal. É preciso que ela explore os 
diferentes ângulos e que interfira com suas qualidades específicas na 
encenação como um todo. (TRAGTENBERG, 2008, p. 22).

O público entende a cena como a continuidade da exposição de tudo o que se 

configura como um efeito causado pela base textual, porém essas ramificações estendem-se 

aos atores, à luz, ao figurino, ao cenário, aos sons e música. O embarque nas emoções, uma 

quase meditação à totalidade que a cena proporciona, criando uma reunião que surpreende o 

espectador quando se coloca nos retrospectos e memórias sensíveis que todos os elementos 

que constituem o drama; se tornando complementares e essenciais. Percebe-se uma vibração 

final, que classifica novas marcas presentes no palco, ao entender que a música que conte e 

preencha as lacunas da história, e os efeitos sonoros e vozes que induzam e condicionem o 

público às novas sensações e emoções contextualizadas na proposta do espetáculo, afirmam-

se narrativos ou dramaturgia sonora. 

Há uma valorização do que se vê, capta e compreende na organização da estrutura 

cênica do trabalho criado. O contato direto do público com o trabalho artístico proposto 

com os ecos criados no desenho sonoro de Felipe Storino, nada temem a uma limitação ao 

texto, por navegar no campo do sensorial e seus valores de recepção sonora. O entendimento 

é o fato da encenação e seus complementos causarem algo que transforma a cena na unidade 

através dos sons. Embora, não pensemos sobre a divisão dos elementos com certa segurança, 

temos a compreensão intuitiva na captação da cena como um todo. Nem sempre há uma 

negação dos focos necessários ao espetáculo, pois existe também o espectador analítico, 

crítico, capaz de fazer a leitura do elemento sonoro.
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Um som duro e cheio de detalhes pode ser combinado com uma imagem 
borrada e parcialmente vago, ou vice-versa, o que sempre produz um efeito 
interessante. Naturalmente, essa comparação pode ser feita apenas através da 
observação dos dois elementos, sonoros e visuais de modo dissociado pelo 
método de corretores. Além disso, é interessante ver como cada elemento 
assume à parte a sua narrativa e figurativa e como ambos se completam[...]
a imagem pode ser preenchida com detalhes narrativos e com reforço de 
som, ou o inverso: uma imagem vazia e um som rico.  (CHION, 1994, p.146.)

Essa divisão proposital, como escolher a sonoridade do espetáculo como percurso 

dramatúrgico, configura-se como narrativa, a partir da tentativa e da crença de uma linha 

nova para contar a história encenada; o Nós coletivo, em que os personagens juntam-se 

para preparar uma sopa, ou a proposta da cena, mesmo sem uma linearidade, que ainda 

sim se justifica e interligam-se pelos elementos complementares. Não adianta a criação de 

barreiras para uma compreensão quando se percebe e sente o poder da sonoridade cênica no 

espetáculo, mesmo que o direcionamento seja em alguns momentos no viés da textualidade, 

dramaturgia criada pelo ator Eduardo Moreira e pelo diretor Márcio Abreu. Isso se dá porque 

a recepção passa pelo sensorial, e os efeitos sonoros; pontos da divisão da unidade que nos 

leva a esse movimento têm a capacidade de vibrar suas notas em um canal único de percepção. 

Conclusão
      

É importante a fundamentação na formação da narrativa sonora e dramaturgia do som no 

espetáculo Nós, para a discussão de conceitos, área de estudo e pesquisa. Pensamos aqui num 

campo possível de reflexões, fenomenológico, um devir, algo que está por vir já sendo, se 

afirmando na prática cênica, nas relações do som e cena. Há uma eficiência e efervescência da 

música e efeitos sonoros no teatro, ao questionar suas reflexões sobre totalidade, unidade, 

percepção e narrativa.  Essa é percebida na totalidade da cena e também na sua unidade, 

podendo narrar com autonomia ou com suporte de uma narrativa geral, porém é importante 

equilibrar os lados na interpretação do elemento sonoro, vendo seu caráter único e isolado 

na cena como função necessária, porém transformadora e igualitária aos demais componentes 

quando percebido em unidade, não se diminuindo perante o drama – texto e outros elementos 

e afirmando-se como dramaturgia sonora.

A cena contemporânea desencadeia novas perspectivas que emergem rápida e 

magicamente para o espectador, preparando toda a sua evolução desde a apresentação de 

seu primeiro elemento até o uso de outros signos e novas codificações que mudará todo 

o curso do espetáculo. Os discursos sonoros, como infinitas simbolizações nos mostram 

uma cena potente da qual começamos a ver a diferenciação do elemento como narrativa 

autônoma, atuando sobre o palco como um suporte das demais, e afirmando sua força. Dessa 

forma começa o processo de sobreposição dos sons sobre tudo que compõe a cena, levando 

o espectador a buscar através da experiência sensível o que a sonoridade proporciona como 
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o uso de imagens mentais para ressignificar uma cena imagética real. A dramaturgia sonora 

tem a capacidade de afirmar-se em um espaço que nos desloca para um universo individual, 

proveniente de uma cena coletiva, nos sentindo entidades isoladas no mergulho sensível, ao 

qual interpretamos de maneira pessoal e individual.

A interpretação é fruto da experiência sonora, e se há conclusões interpretativas desse 

processo de experiências, se tem narrativa, podendo afirmar então que os sons assumem 

seu caráter discursivo dentro da cena, das sensações, dos corpos que o apropriam. Cada 

ouvinte ouve e sente essa narrativa de formas bem diferentes, e existem muito mais razões 

para acreditar que esses signos e códigos dos sons são mais relacionais, ao invés de isolados, 

pois tem o potencial de sobreposição, de deslocamento e interferência na imagem, porém 

equilibradamente para que a narrativa totalizada do espetáculo seja sutil e envolvente. Esse 

relacionamento ocorre em níveis centrais e fundamentais, pois não é apenas uma questão de 

reconhecer a importância dos sons e música na cena, mas entender e vivenciar essas relações 

de forma correta em termos interativos, reconhecendo que fazem parte do todo apesar de 

terem narrativa autônoma.

A dramaturgia do som faz parte de um sistema interconectado muito mais complexo, 

que não é apenas de imagens que se manifestam no campo físico, mas que de fato se desvelam 

num espaço acústico, invisível, possuindo componentes ou qualidades metafísicas que 

ultrapassam a visão e as escrituras imagéticas, para expandir-se à visão-audição, sua recepção 

e interpretação. A noção da cena interconectada com os elementos sonoros faz o público 

mover-se para um mundo visto como uma coleção de imagens reais, consequentes de objetos 

cênicos e imagens imaginárias, resultantes da subjetividade causada pela recepção, sensação, 

emoção e associação. Esse novo mundo pode ser reconhecido por memórias associadas à 

sonoridade, como uma comunhão que o indivíduo faz no inconsciente, se reconhecendo no 

mundo cênico de signos sonoros e imagéticos, como possuidor de sua própria subjetividade 

inerente, sua consciência desses cruzamentos e a comunicação final.

 Podemos compreender que a narrativa sonora do espetáculo Nós do Grupo Galpão, 

comunica; cria uma comunhão com os demais componentes da cena, gerando proximidade 

e interagindo-se. Funde-se à cena como um todo na sua potência de interconectividade e 

leva o espectador a descoberta dessa profunda qualidade de inter-relacionamento dos signos 

cênicos, suas ressignificações e a capacidade de leitura das escrituras da dramaturgia do som.
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RESUMO
A investigação aqui sistematizada procura circunscrever a problemática: os sons do cotidiano da 
cidade nos representam culturalmente? Há uma performance cultural, sonora, goianiense? Como ela 
se manifesta? Portanto, nosso objetivo primeiro foi identificar, coletar, registrar, sons em quatro 
lugares significativos para a cidade de Goiânia e, posteriormente, editá-los visando a realização de uma 
instalação sonora intitulada Janelas sonoras, a qual nos serve como investigação quanto à recepção dos 
sons selecionados. Para tanto, fundamentamos em autores teóricos como: Richard Schechner (1985; 
2003; 2006), Lilian Campesato (2006; 2007), Bernd Schulz (1999), entre outros. Esperamos que essa 
experiência sensível, sonora, realizada como investigação poiética, contribua para a discussão dos sons 
como performance cultural sonora e nos permita entender a cultura local em sua diversidade. 

PALAVRAS-CHAVE
Performances Culturais; Performance Sonora; Instalação Sonora; Cidade de Goiânia.

Introdução 

Nesse artigo discutimos uma proposta artística de instalação sonora a ser realizada 

na cidade de Goiânia, estado de Goiás. A produção artística é componente prático integrante 

da pesquisa em andamento, para doutorado no Programa Interdisciplinar em Performances 

Culturais, da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás (FSC/UFG). A 

investigação se intitula: “Performances sonoras: uma escuta do cotidiano goianiense” e tem 

como objetivo averiguar territórios mais expressivos sonoramente na cidade de Goiânia. 

Na primeira fase de pesquisa escutamos, coletamos, registramos e transcrevemos 

sonoridades mais expressivas da cidade, apontando repetições e sons específicos de Goiânia. 

Em um segundo momento, como indicado nesse artigo, vamos explorar essas sonoridades 

com a proposta de realização de uma instalação sonora. Interessa-nos, portanto, a linguagem 

artística a partir da sonoridade (o que alguns teóricos denominam como arte sonora), bem 
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como a relação entre a obra artística e a percepção dos sons pelos habitantes da cidade. 

A instalação artística sonora complementa o estudo teórico, bem como o mesmo é 

basilar para a primeira. Para tanto, privilegiamos uma abordagem interdisciplinar, com diferentes 

autores e conceitos, característica do campo de estudos em Performances Culturais, um campo 

interdisciplinar. Estes estudos se propõem a construir um conhecimento aberto, múltiplo, no 

qual é possível respeitar cada um dos territórios particulares de conhecimento, analisando-os 

conjuntamente aos contextos históricos e culturais da sociedade. A partir do diálogo entre 

autores buscamos refletir nesse artigo a respeito da realização de uma experiência sonora 

que possibilite ao ouvinte a descoberta de várias sonoridades de seu meio cultural. 

Quando falamos de experiência referimo-nos à apreensão corporal em ação ao 

experimentar choques emocionais instantâneos, muitas vezes involuntários. Nesse processo, 

segundo Eduardo Duarte Gomes da Silva (2015, p. 73), “a memória toca a superfície da ação, 

pois precisa acionar um repertório de referências de reações imediatas em interação com o 

mundo”, uma vez que é formada pelas experiências emotivas. Dessa maneira, a memória, ainda 

segundo o autor, participa efetivamente e continuamente da relação do corpo com o mundo. 

A tríade experiência, emoção e memória compõem as circunstâncias históricas, contextuais e 

práticas dos fenômenos sociais. Impossível desconsiderar o rico imaginário que produzem em 

referências, em estruturas míticas, ideias, crenças e desejos, religando o mundo dos fenômenos 

práticos, experimentados pelos sentidos, com o mundo dos pensamentos cognitivos, capazes 

de escreverem o mundo (SILVA, 2015). Portanto, trata-se de uma experiência sensível, poiética. 

Assim, por meio da experiência sonora acreditamos apreender a cultura, em sua diversidade, 

ao mesmo tempo em que a pensamos para a criação, pois como afirma Passeron (2004, p. 10), 

a poiética “é o pensamento possível para a criação”. Dessa forma, ambas – a investigação e a 

criação artística – têm o poder de se autoinfluenciarem nesse processo.

Performances Culturais e arte sonora: em busca de uma performance sonora cultural 

O que nos apresenta um som? Fisicamente, é o resultado de percepções de distúrbios 

das moléculas de um meio num certo intervalo de tempo, ou seja, o som é produzido quando 

alguma coisa faz o ar se mover e isso acontece por meio da compressão e rarefação do ar. 

Portanto, se o som se movimenta pelo ar, a nossa experiência no mundo é intimamente sonora, porque 

fisicamente o som nos atravessa. 
O som nos orienta no espaço físico e social. Localiza-nos em determinado tempo histórico. Ao escutar 

uma sonoridade podemos ser capazes de relembrar de pessoas especiais, momentos e situações cotidianas 

vividas no passado e também no presente de maneira individual ou coletiva. Ao reconhecer o som como 

um elemento capaz de gerar uma linguagem que remete a codificações diversas, ou seja, a 

vários símbolos e significados, é recorrente a utilização do termo sonoridade. Uma sonoridade 

pode ser composta por falas (combinação de sons da voz humana organizados em uma ordem 

lógica para o entendimento da palavra falada), música (composta de sons que se formam a 

partir de pressões acústicas cíclicas e do silêncio) e de ruído (que não possui ciclo definido e 
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contém frequências distintas entre si). 

Assim, a sonoridade se constitui de situações sonoras, muitas vezes não perceptíveis 

por nós, uma vez automatizadas em nossas ações diárias. Elas são capazes de gerar informação 

e podem carregar um universo gigantesco de significados. A força imaginativa do som e sua relação com a 

identidade e memória de um povo reforçam a sua importância nas diversas práticas sociais. Destarte, podemos 

afirmar que ao produzir som estamos realizando uma performance sonora.

O termo performance tem origem incerta e a nós interessa mais sua definição do que 

buscar o lugar comum de sua produção. O termo aqui utilizado se assemelha a uma espécie 

de atuação, no sentido psicanalítico do termo, em que a emoção real é simbolizada por um 

elemento da própria cultura, por exemplo, o som como forma de comunicação não-verbal. 

Isso significa que a coesão social se mantém permanente, todavia, evidencia um conflito; a 

agitação social preserva-se de certa forma inconsciente. Ela corresponde ao drama vivido pela 

cultura e, consequentemente, as emoções raramente são explicitadas e reconhecidas. 

O campo de Estudos das Performances Culturais elabora um conceito plural, que Sainy 

Veloso (2014) define como um campo de estudos configurado pela combinação interdisciplinar 

de distintas áreas do conhecimento, tendo como base estudos que entrecruzam três matrizes: 

a sociológica, de Erving Goffman (2001; 2011; 2012); a antropológica, de Victor Turner (1974; 

1985; 2008); e a teatral, desenvolvida pelo teatrólogo Richard Schechner (1985; 2003; 2006). 

Esse campo de estudos “engloba a experiência vivida, ou seja, os aspectos informais da vida 

cotidiana e do comportamento humano, indo muito além das artes do espetáculo ou da 

dicotomia entre arte e vida” (VELOSO, 2014, p. 195). 

Quando referimos à performance da vida, a cultural, estamos compondo as 

Performances Culturais, um conceito que deve ser citado no plural, como manifestações 

múltiplas, uma vez que 

performances culturais se constituem pela identificação, registro e análise de 
determinado fenômeno em suas múltiplas configurações, em seu processo 
contraditório de formação, de constituição e de movimento, de estrutura e 
de gênese, de ser e de vir a ser, na percepção deste fenômeno em diálogo 
com estruturas gerais das tradições e pelas transformações estabelecidas 
a partir de formas culturais contemporâneas. Performances Culturais, mais 
uma vez sempre no plural, são a busca da determinação do que foi, do que é 
e do que se pode tornar, não apenas um levantamento ou registro particular 
do “essencial” de determinada cultura, mas como uma forma em processo 
de diálogo. (CAMARGO, 2013, p. 10, grifo do autor). 

Complementa o conceito de Robson Camargo, acima mencionado, o de Richard 

Schechner (2006). Este autor acredita que as performances culturais consistem em 

comportamentos duplamente exercidos, codificados e transmissíveis, definindo que as 

performances culturais “marcam identidades, modificam e redimensionam o tempo, enfeitam 

e remodelam o corpo, contam histórias, permitem que se jogue com condutas repetidas, que 

sejam preparadas e ensaiadas, apresentadas e representadas tais condutas” (SCHECHNER, 
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2006, p. 13).

Os estudos das Performances Culturais buscam, portanto, o estudo da performance 

da cultura, comparando as múltiplas civilizações e suas representações, as práticas sociais, 

buscando o “entendimento das culturas através de seus produtos ‘culturais’ em sua profusa 

diversidade, ou seja, como o homem as elabora, as experimenta, as percebe e se percebe” 

(CAMARGO, 2013, p. 1). Nesse sentido, as sonoridades urbanas são produtos culturais 

fabricados pelos habitantes da cidade que representam essa cultura em forma de som. 
A arte sonora também está circunscrita em um campo interdisciplinar. Localizada entre a música e 

algumas formas de expressões artísticas, a discussão sobre o lugar que o som ocupa nas artes 

é motivo de pesquisas e indagações, sendo debatida por diversos estudiosos a partir de 

seus diferentes pontos de vista. Dan Lander (1990) reforça, por exemplo, a dificuldade que 

alguns artistas sonoros encontram na definição de suas obras, pois desde o seu surgimento, 

a arte sonora foi considerada como um movimento à margem da linguagem musical. Lilian 

Campesato (2007) esclarece que Luigi Russolo, com a criação do manifesto de 19133 em que 

classifica os tipos de ruídos sonoros, foi um dos primeiros artistas a incluírem o som na arte, 

ao utilizar som/ruído em contraste com a tradição clássica da música. 

 Em sua pesquisa a respeito de um conjunto de obras determinadas como “obras 

de arte sonora”, Lilian Campesato (2007, p. 63) define o termo como “uma reunião de 

manifestações artísticas que estão na fronteira entre a música e outras artes, em que o som 

é um material de referência dentro de um conceito expandido de composição, gerando um 

processo de hibridação entre som, imagem, espaço e tempo”. Para Campesato e Iazetta (2006), 

o surgimento do termo específico para esse campo tem alicerce em trabalhos de artistas 

como as performances do grupo Fluxus e John Cage, trabalhos audiovisuais de Nam June Paik, 

Norman Mclaren, Oskar Fischinger entre outros. Esses artistas auxiliaram na consolidação do 

termo e sua divulgação enquanto forma de arte. A respeito da arte sonora a autora afirma 

que
 na arte sonora o espaço real em que a obra se apresenta é parte da própria 
obra. E não são apenas os elementos “acústicos” do espaço que entram em 
jogo, mas sim a totalidade de sentidos que o espaço gera: dimensão, cor, 
textura, imagem, superfície, forma, projeção, etc. Cada um desses elementos 
pode adquirir um significado especial dentro da obra. (CAMPESATO, 2007, 
p. 134, grifo do autor).

 De forma interdisciplinar “a arte define-se como um lugar de importação de 

métodos e conceitos, uma zona de hibridações” (BOURRIAUD, 2009, p. 143). Sons também 

são produtos de ambientes sonoros culturais, percebidos e interpretados por uma audiência 

que recebe informações audíveis e as interpreta, dando a elas um caráter sígnico ou simbólico, 

segundo sua experiência cultural audível. A arte sonora tem, portanto, um caráter híbrido.

As paisagens sonoras são constituídas por práticas sociais inscritas em espaços 

urbanos que configuram modos de sentir e de fazer comunidade. Mas como seriam recebidos 

3  Manifesto L’Arte dei Rumori (“A arte de ruídos”) publicado em 1913. 
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e assimilados os ruídos que estão a nossa volta, na cidade de Goiânia? Na tentativa de 

esclarecer esse questionamento estamos consideramos o ruído sonoro como fonte de dados 

sociais em que “necessitamos registrar e transcrever o evento sonoro para fins de análise” 

(BAUER, 2002, p. 366).

Sons próprios e simbólicos pertencentes à paisagem da cidade caracterizam o que 

chamamos de performance sonora cultural. Combinando estudos das sonoridades e do campo 

de estudos das performances culturais esperamos obter características que auxiliem em uma 

escuta citadina por parte dos habitantes goianienses no que diz respeito a sua performance 

sonora cultural. Assim, tomamos como performance sonora cultural a manifestação de uma 

ação sonora expressiva do indivíduo no ambiente em que está inserido, espontânea ou não.

A cidade de Goiânia e sua performance sonora cultural: a definição dos locais para 
gravação de sons 

A cidade como campo de pesquisa possibilita diferentes abordagens a respeito das 

representações que formam a identidade local. José Guilherme Cantor Magnani (2016), um 

dos grandes pesquisadores em antropologia urbana do país, afirma que para a realização 
da pesquisa etnográfica urbana, é importante que o pesquisador busque por um olhar 
“de perto e de dentro”. O autor usa essa proposta de análise, em contraste com o que 

ele categoriza como “de fora e de longe”, para reforçar que a etnografia pode cooperar 

no conhecimento da dinâmica urbana em sua diversidade. Magnani (2016) considera que um 

olhar “de longe e de fora” prioriza uma análise sobre a cidade de maneira mais genérica, com 

um ponto de vista “macro” (vai buscar para análise dados das grandes variáveis da cidade: 

demografia, ordem econômica, entre outros), recorrente em alguns estudos da geografia. 

Um olhar “de perto e de dentro” seria mais detalhista que, com base no olhar etnográfico, 

busca entender a cidade a partir do modo de vida de seus atores sociais. A perspectiva 

“de perto e de dentro” é uma proposta que inicia, segundo o autor, uma “apreensão dos 

padrões de comportamento não de indivíduos atomizados, mas dos múltiplos, variados e 

heterogêneos conjuntos de atores sociais cuja vida cotidiana transcorre, por meio dos seus 

criativos arranjos, na paisagem da cidade e em diálogo com seus equipamentos” (MAGNANI, 

2016, p. 185). 

Os ruídos emitidos por pessoas que habitam a cidade e produzem sons cotidianos 

ao falar, andar, dirigir seus carros, pegar ônibus, fazer compras, comer e tudo o que se trata 

de atividades que realizam no contexto social, constituem uma performance cultural goiana 

a medida em que gestos, falas, modos e maneiras de agir e reagir, objetos e uso de máquinas 

fazem parte de um modo cultural de cada povo, de cada cultura. 

 Goiânia completou 84 anos de existência no ano de 2017, abrindo uma nova fronteira 

de imigração para o estado de Goiás  e se tornou símbolo de modernidade urbanística na 

década de 30 para o Brasil. A cidade foi projetada na década de 1930, para pouco mais de 
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50 mil habitantes, e hoje possui cerca de 1.466.1054 habitantes. Erguida sob o discurso da 

modernidade, Goiânia teve o estilo arquitetônico art déco predominante em sua construção. 

O termo art déco refere-se a um estilo decorativo, luxuoso, destinado à burguesia enriquecida 

do pós-guerra, que se afirma na arquitetura europeia no período que vai de 1925 até 1939. 

Segundo dados do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN, on-line), a 

cidade de Goiânia possui atualmente o maior acervo arquitetônico de art déco do Brasil. 

Uma cidade como Goiânia está carregada por diversas representações sociais 

(MOSCOVICI, 2003) que marcam sua história e definem sua paisagem. Como toda grande 

cidade é carregada acusticamente por ruídos sonoros: os carros que passam na rua, as pessoas 

falando, o celular que apita com uma nova mensagem de Whatsapp, o caminhão de coleta 

seletiva, o vendedor de pamonha, entre outros. Na tentativa de recolher e capturar alguns 

sons característicos da cidade, elegemos quatro pontos públicos da cidade de Goiânia – 

alguns de maior frequência de seus habitantes e outros pontos históricos. Os quatro locais 

selecionados para captação de sons foram: a Feira Hippie, a região da pecuária de Goiânia, o 

estádio de futebol Serra Dourada e o bairro central da cidade. 

Uma das práticas sociais mais frequentes na cidade de Goiânia tem relação com 

as feiras de roupas e artesanato que acontecem diariamente em vários bairros diferentes. 

Goiânia é conhecida como grande polo confecção e recebe turistas de todo o país que 

vem para a cidade na intenção de comprar produtos mais baratos para revenda em outras 

localidades brasileiras. Elegemos para a pesquisa a feira mais conhecida da cidade que tem o 

nome de Feira Hippie. A feira Hippie de Goiânia é a maior feira aberta ao ar livre do Brasil e 

da América Latina (com mais de seis mil expositores, conforme reportagem de O Popular em 

2013). Acontece todo final de semana na cidade e está localizada na Praça do Trabalhador – 

Setor Norte Ferroviário, com um horário de funcionamento que começa no sábado à tarde 

e termina domingo às 15 horas.

A festa agropecuária de Goiânia foi fundada no ano de 1941 e permanece como 

uma das festas mais tradicionais da cidade. Ocorre em uma região central da cidade e 

ocasiona tumulto no tráfego de carros durante o período em que acontece. A festa se realiza 

anualmente nos meses de maio, tendo em média a duração de trinta dias. São expostos 

animais do campo, máquinas agropecuárias, shows com artistas famosos, torneios de laço e 

rodeio são executados. Escolhemos a festa agropecuária de Goiânia para a captura de sons, 

pois a atividade agropecuária tem grande destaque no estado de Goiás. Além disso, essa festa 

popular reúne até quarenta mil pessoas por ano, e aos sábados, a região comporta uma feira 

livre conhecida como Feira da Marreta, onde é possível a troca de produtos diversos (novos 

e usados) entre os consumidores.

Outro local escolhido foi o estádio de futebol Serra Dourada, inaugurado na cidade 

de Goiânia no dia 09 de março de 19755. Na data de sua inauguração o estádio contava 

4  Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) coletados em 2017. Já a região metropolitana possui 
2.458.504 habitantes. 
5 Construção Do Estádio Serra Dourada. Estádio Serra Dourada. 2012. Disponível em:<http://www.estadioserradourada.go.gov.
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com uma capacidade máxima de lotação para oitenta mil pessoas. Com o fechamento da 

parte denominada de “acesso geral”6, o estádio tem atualmente capacidade para cinquenta mil 

pessoas. Apesar dos times de futebol da cidade de Goiânia não possuírem tanta fama nacional 

na mídia televisiva, os jogos dos times goianos tem um público ativo e volumoso, além de 

torcidas organizadas bem estruturadas e articuladas na cidade. O espaço do estádio Serra 

Dourada também comporta diversos shows entre eles um dos maiores festivais de música 

sertaneja do Brasil: o Villa Mix Festival. 

A Região Central de Goiânia foi erguida na época da fundação da capital, juntamente 

com a inauguração de sua pedra fundamental no dia 24 de outubro de 1933. Arquitetada em 

pleno Cerrado goiano, o projeto inicial de toda a cidade que previa as três avenidas (Avenidas 
Goiás, Tocantins e Araguaia), convergindo para o palácio do governo (Praça Cívica), 
atualmente delineia e compõe o bairro central da cidade, escolhido para a pesquisa, 

portanto, por ser o primeiro bairro fundado na cidade.

Segundo Bauer (2002, p. 386), “os materiais sonoros são um campo ainda virgem, 

esperando seu emprego metodológico nas ciências sociais”. Para o autor, o som precisa 

ser considerado como um meio de representação simbólica, fonte útil de dados sociais. 

Ele compreende que a pesquisa qualitativa com som deve ser feita de maneira que possam 

ser registrados sons para que seja possível obter algum traço material. Tais sons devem ser 

transcritos para que possa ser possível identificar repetições ou características especificas 

correspondentes aos eventos vinculados a esses sons. Por fim, “esses eventos sonoros 

tem lugar no contexto de um sistema social, cujas operações nós queremos compreender, 

através do exame de sua produção e recepção sonoras” (BAUER, 2002, p.367). O autor 

propõe um “passeio de escuta” que consiste em realizar um passeio no ambiente em que 

os sons serão analisados. Ao mesmo tempo, escutar conscientemente os ruídos que seriam 

esquecidos em outra atividade. Após a realização do “passeio de escuta”, o autor recomenda 

que seja realizado um “diário de sons” que consiste em “uma técnica [...] na qual tomamos 

uma amostra de tempo por dia, ou um período mais longo, para registrar e/ou descrever, 

em intervalos predeterminados, por exemplo, a cada 30 minutos, os ruídos que são audíveis 

naquele momento (BAUER, 2002, p. 375).

De tal maneira, com um diário de campo em mãos e um gravador de sons ligado 

comecei a realizar a observação e escuta dos ruídos nos quatro ambientes selecionados 

para essa pesquisa. Anotei todas as impressões, meu trajeto nos espaços, os minutos de 

observação, dias e intervalos de tempo escutados. Os aparelhos utilizados para gravação de 

sons nessa pesquisa são de fundamental importância, pois a partir deles que são feitos os 

registros materiais das sonoridades escutadas. Foram utilizados dois gravadores de som: o 

primeiro, um gravador de áudio TASCAM HD P2 (gravador digital de áudio de alta resolução), 

br/post/ver/148595/construcao-do-estadio-serra-dourada>.  Acesso em: 01 dez. 2016.
6 O acesso geral era a parte destinada a pessoas de baixa renda em vários estádios brasileiros. O valor do ingresso para entrar 
nessa área era apenas simbólico. Nessa parte, não há espaço para o torcedor se sentar e assistir ao jogo, permanecendo os 90 
minutos em pé. Após as últimas reformas nos estádios brasileiros para a Copa do Mundo, disputada no Brasil em 2014, vários 
estádios destruíram o acesso geral.   
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que é maior e chama a atenção de quem o vê. Pensando nisso, em algumas situações utilizei 

o segundo gravador, o M AUDIO Microtrack II, mini gravador digital de áudio que, por ser 

pequeno e do tamanho de um celular, torna a gravação mais acessível em lugares muito cheios 

sem chamar muito a atenção. De acordo com a ocasião, por conta do ambiente no momento 

da gravação, foram utilizados também os seguintes microfones: Shotgun Sennheiser ME 66 

(microfone ultradirecional, que tem a potencialidade de direcionar o foco da gravação de 

sons, sendo um microfone capaz de capturar sons a longas distâncias); o microfone Behringer 

B2 (microfone que grava todos os sons a sua volta com o mesmo volume) e o microfone lapela Sennheiser Lapela EW 

100 G2 (que pode ficar escondido na roupa e capta sons próximos ao local em que foi fixado). Estes equipamentos 

auxiliam na captura em alta qualidade das sonoridades escutadas, assemelhando-se ao som que 

o ouvido humano é capaz de escutar, possibilitando uma análise mais próxima da sonoridade 

cotidiana existente a nossa volta na cidade de Goiânia. 

  Durante o período de um ano de meio foram coletados ruídos sonoros nas quatro 

regiões acima mencionadas, totalizando mais de trinta horas de som gravadas em alta qualidade. 

A partir dessas gravações, selecionamos e editamos os sons, uma vez que muitos deles eram 

iguais, mesclados a outros diferentes. São esses sons que comporão a instalação artística. 

O processo de criação artística: as janelas sonoras

A arte sonora tem grande campo de exploração. Esperamos que a partir da sonoridade 

e de uma performance artística, seja possível refletir e problematizar sobre o modo pelo 

qual ocorrem os processos de recepção dos sons cotidianos. Mas como reproduzir em uma 

instalação sonora essa provocação de significados? Como localizar o ouvinte na cidade de 

Goiânia a partir da instalação sonora? 

A escuta é artifício fundamental na realização da pesquisa de doutorado em questão. 

O primeiro processo de escuta foi feito pelas pesquisadoras durante a escuta das sonoridades 

nas quatro regiões escolhidas para a pesquisa. A instalação sonora propõe um segundo 

processo de escuta, a ser vivenciado pelas pesquisadoras e pelos transeuntes da via pública 

que presenciarem a reprodução dos sons no momento da execução da instalação sonora. 

Roland Barthes (1990) define uma diferença básica entre ouvir e escutar. Para o autor, 

ouvir dependeria somente do ato físico do ouvido em receber sons, enquanto a escuta 

depende da atenção, da memória, da seleção de sons. Escutar implica uma atenção minuciosa 

para as vibrações sonoras. Escutar não é uma ação inconsciente, mas uma ação em que 

forçamos a percepção seletiva dos sons que nos rodeiam. O ato de escutar contribui para a 

descoberta de novas possibilidades que nos escapam durante a rotina cotidiana. 

O termo instalação artística surge com uma proposta de explorar o espaço 

tridimensional: “o artista realiza seu trabalho no próprio espaço, juntamente com outros 

possíveis elementos presentes neste” (BOCHIO; CASTELLANI, 2011, p. 3), e ainda:

esta modalidade artística se insere na arte de participação, já que sua fruição depende 
de deslocamentos corporais e situações a serem vividas naquele tempo e espaço 
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por processos de inclusão e/ou de interação. As descobertas do espaço proposto 
pela instalação desencadeiam-se através de um sistema relacional, que opera através 
da conexão das várias partes que compõem a instalação. (BOCHIO; CASTELLANI, 
2011, p. 4).

 Como mencionam os autores na citação acima, a instalação implica na presença 

de público no espaço em que a obra vai acontecer. Uma vez localizadas as definições que 

circundam o termo instalação artística, nos propomos à realização da nossa obra artística, em 

forma de instalação sonora. A artista e pesquisadora Raquel Stolf coloca que: “proposições 

sonoras apresentam-se como planos de partida e podem solicitar uma participação do 

corpo, de ações físicas, como podem solicitar atos mentais, esperas e outras situações como 

modulações de escuta” (STOLF, 2008, p. 54). 

Considerando que o ato de criação resulta de uma recriação inspirada em diversos 

autores e artistas, para a concepção dessa instalação sonora, baseamos em dois artistas 

conhecidos mundialmente: Luigi Russolo (1885-1947) e John Cage (1912-1992). Luigi Russolo 

(artista futurista italiano), pois o seu manifesto publicado em 1913, “L´Arte dei Rumori” 

(Arte de Ruídos), já indicava que era preciso dedicar  atenção à escuta dos ruídos a nossa 

volta. John Cage (compositor e artista), porque foi um grande investigador das questões que 

envolvem o som e a escuta. Mas existe também inspiração em trabalhos de dois artistas 

brasileiros: Raquel Stolf e Floriano Romano. Raquel Stolf com as pesquisas: “assonâncias de 

silêncios [sala de escuta]”, 2008-2010, “sou toda ouvidos” (2007-2010), “céu da boca” (2009-

2010). Floriano Romano com instalações sonoras e pesquisas como: “a cidade sonora” (2012), 

“falante” (2007), “sapatos sonoros” (2009), “lugares e instantes” (2008).  Destacamos que os 

dois pesquisadores estudam e investigam as situações de escuta.

Apresentar a cidade sonoramente aos seus habitantes foi o que nos instigou à pesquisa.  

Pensar e produzir artisticamente uma investigação que possibilite a provocação de significados 

a partir das sonoridades em determinado público poderá se tornar um suporte para 

entendimento dos processos de escuta dos indivíduos na sociedade goianiense.  Esperamos 

que com isso, “a obra de arte torne-se um experimento de percepção, em que o ouvinte/

espectador rastreie experiências que o próprio artista teve, através da obra” (SCHULZ 1999, 

p. 25), além de suas próprias experiências sonoras. 

  Atenta às colocações de Schulz (1999) e na busca pela escuta citadina, surgiu a 

proposta de instalação artística: Janelas Sonoras. Para a realização dessa instalação escolhemos 

um prédio antigo da capital, pela sua importância arquitetônica e cultural para a cidade. O 

prédio, conhecido como Grande Hotel, foi o primeiro hotel da cidade, construído na época 

da fundação de Goiânia, ao estilo art déco. O edifício fica localizado em um cruzamento de 

ruas bem movimentadas da região central: Avenida Goiás e Rua 03, conforme podemos ver na 

Figura 1.
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Figura 1 – Fotografia Panorâmica da Fachada do Grande Hotel em Goiânia
Fonte: Thais Oliveira (2017).

Campesato e Iazetta (2006, p. 777) afirmam que uma instalação sonora ocorre quanto 

“som é o elemento unificador da obra, seja pela ressonância dos espaços e objetos, seja pelo 

aspecto conceitual em que o som se insere”. Para a proposta de execução da instalação sonora 

discutida nesse artigo, pretendemos posicionar uma caixa de som para cada janela do Grande 

Hotel. Com as caixas de som posicionadas em cada janela, reproduziremos alguns dos sons já 

coletados na pesquisa de doutorado, formando assim, janelas sonoras no centro da cidade de 

Goiânia. Cada janela vai reproduzir um som diferente. Serão, portanto, simultaneamente, 41 

sons diferentes reproduzidos ao mesmo tempo. 

Raymond Murray Schafer (2011, p. 189) afirma que as sonoridades podem ser classificadas 

“de acordo com suas características físicas (acústica) ou com o modo como são percebidos 

(psicoacústica); de acordo com sua função e significado (semiótica e semântica); ou de acordo 

com suas qualidades emocionais ou afetivas (estética)”. Do mesmo modo, Martin W. Bauer 

(2002) sugere um tipo de catalogação dos sons em que devem ser considerados: a quantidade 

de ciclos (quantas vezes são reproduzidos), as sonoridades (quem ou o que as produz) e 

o tipo de som (alta ou baixa fidelidade, grave, médio ou agudo). Por esse viés, seguiu nossa 

metodologia, atentando-nos aos ensinamentos dos autores: coletar, registrar, transcrever e 

associar a sonoridade, bem como registrar observações de maneira detalhada em diário de 

campo – ao grupo social que a produz. Tais recomendações coexistem com os ensinamentos 

da interação social do método etnográfico, no que se refere à produção de conhecimento 

sobre a “realidade”. 

Como dito anteriormente, essa instalação sonora nasce do próprio processo de escuta 

da pesquisadora e sua apreensão sobre os sons da cidade de Goiânia nas regiões escolhidas 

para a pesquisa. Os sons escolhidos para a reprodução na instalação sonora foram sons que 

se repetiram nos quatro ambientes selecionados e outros sons que são característicos da 

cidade de Goiânia, destacando-se como marcas sonoras. Uma marca sonora faz referência a 

um som único que possui “determinadas qualidades que o tornem especialmente significativo 

ou notado pelo povo daquele lugar” (SCHAFER, 2011, p. 27). 
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Dentre os sons repetidos destacam-se: o som do caminhão de coleta seletiva de lixo 

da cidade, som de vários periquitos cantando em árvore no fim da tarde, som de passos dos 

caminhantes da cidade, som de fogos de artifício lançados para o céu, som de cascos de cavalo 

andando pela cidade, som de do galo cocoricando, som de carrocinhas de reciclagem, som de 

buzinas som de ônibus de bairros, som de carros, som de motocicleta.

Já entre os sons caracterizados como marcas sonoras podemos destacar: o som de 

um caminhante na Avenida Anhanguera gritando “Vilaaaaaa” em referência a um time de 

futebol da capital, som dos transportadores de carga na Feira Hippie, som de fritura de pastel, 

o som do vendedor de pamonha que anuncia a venda de seu produto em uma bicicleta, som 

de ambulantes vendendo chip para celulares. Há também o som de ambulantes à procura de 

compradores de ouro, som do vendedor de picolé, som do vendedor de bosta em formato 

de argila na Feira Hippie, som de trechos de show da Pecuária, som de trechos de show 

do festival Villa Mix, som de torcida organizada de futebol, som de vendedor de roupa e de 

vendedora de comida na Feira Hippie. No centro da cidade escutamos o som de vendedor 

de sitpass7, em outra região escolhida o som do estádio de futebol vazio, som de amendoim 

sendo comido por torcedores no estádio, som de bola de futebol no estádio Serra Dourada, 

som de vaca mugindo, som de crianças brincando no parque de exposição agropecuária de 

Goiânia.

A intenção da proposta da instalação sonora é dar “voz” para esse prédio histórico 

da cidade, que metaforicamente a partir das janelas estaria “falando” ruídos sonoros, ou seja, 

dando de certa forma visibilidade aos ruídos sonoros que geralmente, no cotidiano, passam 

despercebidos por nós. Pela instalação sonora buscamos propor uma escuta memorialística, 

“de perto e de dentro” da cidade de Goiânia, fazendo referência à proposta de estudo em 

ambientes urbanos realizado por José Guilherme Cantor Magnani (2016), mencionado neste 

artigo. Com um volume amplificado de forma semelhante à emissão dos ruídos do cotidiano, 

esperamos que os sons selecionados e reproduzidos na instalação sonora se misturem aos 

sons do ambiente, no caso em questão, na fachada do Grande Hotel.

A instalação sonora acontecerá durante um dia inteiro8, das 9h às 19h na cidade de 

Goiânia, Goiás. A cada hora cheia serão reproduzidos durante cinco minutos e de forma 

simultânea, os ruídos sonoros coletados na primeira fase da pesquisa de doutorado. Durante a 

reprodução dos sons, estaremos com uma equipe de pesquisadores voluntários posicionados 

na fachada do Grande Hotel, para auxiliar na divulgação da performance artística e recolher 

respostas de passantes da via pública a respeito da sonoridade escutada. A participação dos 

transeuntes na pesquisa é voluntária. Para tanto, utilizaremos como instrumento de sondagem 

um questionário para coleta das percepções desses ouvintes, transeuntes, em relação a esses 

sons, seus reconhecimentos e significações. As perguntas básicas versarão sobre: o que é som 

para você? O que é ruído sonoro? Você se reconhece nesses sons? Por quê? Qual é o som 

7 O sitpass é um bilhete eletrônico adquirido por passageiros de ônibus para que possam utilizar os serviços prestados pelas 
companhias de ônibus que circulam na cidade de Goiânia.  
8  Previsão para a execução da instalação sonora: dia 30 de novembro de 2017.
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do seu cotidiano? O que lhe agrada e o que lhe incomoda nos sons de seu cotidiano? Tal 

estudo objetiva verificar como esses sons são recebidos e interpretados pelos transeuntes. 

As entrevistas serão gravadas e, posteriormente, discutidas e analisadas para a sistematização 

do conteúdo e produção textual. 

Considerações  

Pensamos que as manifestações sonoras dos indivíduos no ambiente urbano expõem 

e criam vínculos afetivos resultantes do conflito individual, mas permeados por questões 

relativas a conflitos coletivos. Tais vínculos e conflitos são percebidos através dos sons da 

cidade, conferindo-lhe uma textura sonora única frente à cultura local, o que denominamos 

como performance sonora cultural. Ao propor uma compreensão das representações sociais, 

do imaginário e dos conflitos, a partir da sonoridade local, esperamos apreender alguns 

referentes culturais que delineiam a paisagem da cidade de Goiânia. 

A pesquisa, nesse sentido, efetivará nossas percepções e possíveis entendimentos do 

que pressupomos como performance sonora, paisagem sonora citadina e performance cultural 

sonora. Desse modo, estaremos contribuindo com a memória sonora e, consequentemente 

cultural da cidade de Goiânia, por meio de uma investigação poiética, bem como de sua 

recepção. 

Referências

BARTHES, Roland. O Óbvio e o Obtuso: ensaios críticos III. São Paulo: Nova Fronteira, 1990.

BAUER, Martin W. Análise de ruído e música como dados sociais. In: ______; GASKELL, George. 
Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. Tradução Pedrinho A. Guareschi. 2. 
ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.

BOCHIO, Alessandra Lucia ; CASTELLANI, Felipe Merker. Espaços entre o sonoro: uma abordagem 
sobre as instalações artísticas e as noções de interatividade e desmaterialização. In: ENCONTRO 
INTERNACIONAL DE MÚSICA E ARTE SONORA, 2011, Juiz de Fora. Anais... Juiz de Fora, MG: UFJF, 
2011. Disponível em:< http://www.ufjf.br/anais_eimas/files/2012/02/Espa%C3%A7os-entre-o-sonoro-
uma-abordagem-sobre-as-instala%C3%A7%C3%A3o-art%C3%ADsticas-e-as-no%C3%A7%C3%B5es-
de-interatividade-e-desmaterializa%C3%A7%C3%A3o-Felipe-Merker-Castellani-Alessandra-Lucia-
Bochio.pdf >. Acesso em: 9 dez. 2016.

BOURRIAUD, Nicolas. Estética Relacional. São Paulo: Martins, 2009. 

CAMARGO, Robson Corrêa de. Milton Singer e as Performances Culturais: um conceito 
interdisciplinar e uma metodologia de análise. Karpa 6, Los Angeles, 2013. Disponível em:< http://
www.calstatela.edu/sites/default/files/users/u1801/robsonpdf.pdf >. Acesso em: 02 jul. 2017. 

CAMPESATO, Lílian. Arte Sonora: uma metamorfose das musas. 2007. 179 f. Dissertação (Mestrado 
em Artes) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

______; IAZETTA, Fernando. Som, espaço e tempo na arte sonora. In: XVI CONGRESSO DA 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA (ANPPOM), 2006, 



IV SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS 477

Brasília. Anais... Brasília: UnB, 2006. p.775-780.

GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana. Tradução Maria Célia Santos Raposo. 13. 
ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2011.

______. Manicômios, prisões e conventos. Tradução Dante Moreira Leite. 7. ed. São Paulo: Editora 
Perspectiva, 2001. 

______. Ritual de Interação. Ensaios sobre o comportamento face a face. Petrópolis/RJ: Vozes, 2012.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. População. Disponível em< https://cidades.ibge.
gov.br/brasil/go/goiania/panorama>.  Acesso em: 10 set. 2017. 

IPHAN. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.  Goiânia (GO). [on-line]. Disponível 
em:<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/361/>. Acesso em: 10 set. 2017.

LANDER, Dan.  Introduction to Sound by Artists. In: ______; LEXIER, Micah (Ed.). Sound by Artists. 
Toronto: Art Metropole/ Phillips Gallery, 1990.

MAGNANI, José Guilherme Cantor.  Antropologia Urbana: desafios e perspectivas. Revista 
Antropologia, São Paulo, v. 59, n. 3, p. 174-203, 2016.

______. De perto e de dentro: um novo olhar sobre a cidade. GV-executivo, v. 12, n. 2, jul./dez. 2013. 

MELONI, Juan. É dia de feira, e de suas delícias. O Popular. Magazine. 28 ago. 2013. Disponível 
em:< https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/%C3%A9-dia-de-feira-e-de-suas-
del%C3%ADcias-1.384979>. Acesso em: 28 nov. 2016.

MOSCOVICI, Serge. Representações sociais: investigações em psicologia social. Rio de Janeiro: Vozes, 
2003.

PASSERON, Rene. A poiética em questão. Revista Porto Arte, Porto Alegre, v. 1,  n.21, jul./nov. 2004. 

SCHAFER, R. Murray. A afinação do mundo: uma exploração pioneira pela história passada e pelo 
atual estado do mais negligenciado aspecto de nosso ambiente: a paisagem sonora. 2. ed. Tradução  
Marisa Trench Fonterrada. São Paulo: Editora Unesp, 2011. 

SCHECHNER, Richard. Between theater and anthropology. Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press, 1985.

______. O que é performance? O Percevejo, ano 11, n. 12, p. 25-50, 2003.

______. O que é performance? In: ______.  Performance studies: an introduccion. 2. ed. New York/ 
London: Routledge,  2006. p. 28-51.

SCHULZ, B. (Ed.). Robin Minard: Silent music – between sound art and acoustic design. Heidelberg: 
Kehrer Verlag, 1999.

SILVA, Eduardo Gomes da. Para além de toda forma de ciência, a experiência sensível. Revista Líbero, 
São Paulo, v. 18, n. 35, p. 65-76, jan./jun. 2015.

STOLF, Maria Raquel da Silva. Assonâncias de silêncios: entre a palavra pênsil e a escuta porosa. 
Informática na educação: teoria e prática, Porto Alegre, v.11, n. 2, p. 56-66, jul./dez. 2008.

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/361/
https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/%C3%A9-dia-de-feira-e-de-suas-del%C3%ADcias-1.384979
https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/%C3%A9-dia-de-feira-e-de-suas-del%C3%ADcias-1.384979


IV SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS478

TURNER, Victor. Dramas, campos e metáforas. Niterói, RJ: Eduff, 2008.

______. Foreword. In: SCHECHNER, Richard. Between theater and anthropology. Philadelphia: 
University of Philadelphia Press, 1985. p. xi-xii.

 ______.O processo ritual: estrutura e anti-estrutura. Petrópolis: Vozes, 1974.

VELOSO, Sainy. Entre tablados e arenas: performances culturais. Urdimento Revista de Estudos em 
Artes Cênicas, v. 2 n. 23, dez. 2014, 2014.



IV SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS 479

As rainhas do rádio: a construção da identidade musical brasileira nos anos 

dourados do rádio nacional
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RESUMO
O presente artigo decorre dos estudos desenvolvidos junto ao Grupo de Pesquisa: Cultura, Identidades 
e Migrações, vinculado à linha de pesquisa Linguagem e Cultura do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências da Linguagem da Universidade do Sul do Estado de Santa Catarina – UNISUL. Nossas 
pesquisas partem de reflexões sobre como se deu o processo de construção da identidade musical 
brasileira e sobre o papel dos meios de comunicação de massa na definição da música enquanto 
produto mercadológico. Nosso objetivo é compreender a construção da identidade musical brasileira, 
a partir de um fenômeno artístico que se concretizou no rádio brasileiro dos anos 1940, o mito das 
rainhas do rádio. Nessa pesquisa, analisamos a identidade musical brasileira, avaliando as estratégias 
que foram estabelecidas para que se construísse a simbiose entre as artistas e seus fãs. Em nossa 
análise evidenciamos que a dimensão alcançada pelo produto mercadológico à época abrangeu também 
outros veículos de comunicação disponíveis no momento, concedendo às cantoras os primeiros status 
de ídolos da música nacional, influenciando os traços do desenho da identidade musical brasileira.
 
PALAVRAS-CHAVE
Música; Identidade; Rainhas do Rádio.  

Primeiras reflexões

A música popular brasileira, desde o surgimento da indústria cultural até os dias 

de hoje, se constitui como um produto mercadológico e que soube se valer dos meios de 

comunicação de massa: o rádio, num primeiro momento; mais tarde, a TV; e, atualmente, as 

redes sociais; para se constituir enquanto nacional e para difundir seus sucessos e emplacar 

grandes nomes de influência junto ao público. Entretanto, com o passar dos anos, foi preciso 

muita adaptação, tanto do ponto de vista dos gêneros musicais, quanto dos artistas ou dos 

meios de divulgação, para que fosse mantida a simbiose entre o mercado, o público e os 

artistas.

Inicialmente, pautada na divulgação através do rádio, a música brasileira se caracterizava 
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por grandes vozes que arrastavam multidões. A programação oferecida era regionalizada, e o 

contato do público com os artistas só se tornou mais íntimo com a criação dos auditórios, 

nas rádios, para comportar os fãs. Com o advento da televisão, a grande novidade que chegou 

ao público foi a imagem dos artistas; e outros aspectos ganharam evidência, além do canto, 

como a dança, as vestimentas e o corpo. O sucesso, que antes era baseado no talento vocal do 

artista, agora pautava seus parâmetros muito mais nos aspectos físicos de cada cantor. Com o 

advento da internet e das redes sociais, operou-se uma transformação mais significativa ainda, 

com a democratização do espaço musical. Em tempos de vídeos no youtube, o sucesso pode 

vir de qualquer canto do país, independente de talento, valendo muito mais a performance 

compartilhada em milhares de acessos.

Do ponto de vista dos gêneros musicais, o redirecionamento do protagonismo 

nos meios de divulgação do rádio para a televisão ocasionou também um processo de 

redimensionamento no cenário nacional. Com o rádio, os sucessos musicais centravam-se em 

gêneros elitizados da MPB, como a bossa nova, eleitos pelo mercado, além de programações 

regionalizadas. O advento da televisão e dos seus programas de auditório abriu espaço para 

artistas mais populares, vindos de toda parte do país, como os ritmos nordestinos que fizeram 

sucesso, dentre eles o fricote e a lambada; e a música brega, do Norte e Nordeste. Já a internet 

mudou de lado o protagonismo, proporcionando aos artistas alcançarem grande sucesso, com 

milhares de acessos aos seus vídeos, antes de chegarem ao rádio e a TV.

E não há duvida também que o perfil do público consumidor da música brasileira 

sofreu uma profunda transformação, a partir do advento dos meios de comunicação de massa. 

Os ouvintes do rádio, antes regional, universalizaram-se com o advento da televisão e a 

tentativa de democratizar a cultura nacional. E, em tempos de redes sociais, o que se vê é 

uma gama infinita de possibilidades, o acesso imediato e uma possibilidade de escolha de 

repertório a qual não se tem acesso quando ouvimos um programa de rádio ou assistimos a 

outro na televisão.

Nesse artigo, buscamos estudar a construção da identidade musical brasileira, a partir 

dos meios de comunicação, concentrando nosso foco no rádio nacional, especificamente a 

década de 1940, época que representou, no nosso entendimento, o auge deste veículo de 

comunicação no Brasil. Nosso olhar se volta para o mito das rainhas do rádio, construído 

a partir dos programas de auditório das grandes emissoras de rádio da época e que 

alcançaram dimensões que atingiram outros veículos de divulgação nacional.  Buscamos 

também compreender as estratégias que permitiram a simbioses entre as artistas e seus fãs, 

na construção deste produto mercadológico de grande dimensão.

Um pouco de história da música

A musicalidade brasileira remonta aos cantos tribais indígenas, parte ritualística de 

suas festividades. Por outro lado, nossa primeira manifestação musical seria mais do que 
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brasileira: aquela religiosa, trazida pelos colonizadores portugueses e que servia como meio 

de catequização dos índios (Albin, 2003). Para o pesquisador, nos três primeiros séculos 

da colonização brasileira, as formas musicais existentes eram bem isoladas e definidas: de 

um lado, o canto para os rituais indígenas e o batuque dos escravos; do outro, as cantigas 

dos europeus colonizadores. Ele ainda acrescenta, com menos destaque, o hinário religioso 

católico dos padres e as fanfarras militares dos exércitos portugueses aqui aquartelados.

Ainda de acordo com o autor, é a partir do século XVII que o nosso cancioneiro se 

consolida, processo contemporâneo ao aparecimento das cidades; sendo que as bases do 

que é hoje considerada a música popular brasileira teriam começado a se formar na segunda 

metade do século XIX, devido à demanda por novas formas de lazer ou por uma produção 

cultural, em virtude do surgimento das cidades, como Salvador, Recife e Rio de Janeiro. A partir 

das últimas décadas desse século, surge o primeiro grande consumidor e também irradiador 

da nossa música popular, o teatro de revista. É ainda nos últimos anos do século XIX que se 

organizam as sociedades recreativas e os blocos carnavalescos, também com papel de suma 

importância na construção e difusão de uma identidade musical brasileira. 

Na passagem para a década de 1930, teve início o que se denominou de Era de Ouro 

da MPB, com o aparecimento e disseminação do rádio, que foi utilizado como veículo de 

integração nacional. Já nos anos 1950, outro meio de comunicação de massa surge nesse 

cenário, a televisão, e vai desempenhar papel de protagonista na solidificação de uma 

identidade musical brasileira. A TV, aos poucos, vai atingir os lares nacionais, levando a novidade 

da imagem e mudando os critérios de acessibilidade ao sucesso e ao mercado. Os artistas, 

antes reconhecidos exclusivamente pelo talento vocal, agora se valiam da dança e da própria 

imagem para exercer a sedução ao público. E os fãs podiam acompanhar seus artistas e 

suas canções preferidas, nos programas de auditório e nas trilhas sonoras das novelas, que 

diariamente adentravam seus lares.

A música popular então é marcada pela ausência de fronteiras rítmicas, históricas, 

geográficas ou ideológicas, tendo como parâmetro as produções do mercado de consumo, 

que determinava os eleitos e os excluídos. A saída era correr riscos apenas pelos conhecidos 

medalhões, que valessem tais despesas e riscos: lançamentos massificados pela indústria 

cultural altamente capitalizada. A partir dos anos 1980, a música popular brasileira, com o 

alcance da televisão, se pluraliza, diversificando o cardápio musical a um público consumidor 

cada vez mais heterogêneo. 

Já na época atual, o que se assiste é a uma pluralidade de gêneros, fontes, ritmos 

e talentos que se caracterizam pelo sucesso avassalador, pelo domínio de mercado e, às 

vezes, pela efemeridade. Atualmente, têm-se nas redes sociais uma ferramenta a mais e, talvez, 

a principal; na divulgação dos artistas e sucessos que – muitas vezes – quando chegam à 

televisão, já estão consolidados nos milhares de acessos e compartilhamentos na internet. 

Muitos sucessos musicais, de grande vendagem mercadológica surgem atualmente no Youtube 

e, só depois, tem acesso aos meios de comunicação de massa, como o rádio e a TV. Entretanto, 



IV SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS482

com o poder de propagação das redes sociais, essas canções ou artistas já são do gosto 

popular antes mesmo de chegar ao programa de auditório dominical ou às paradas das rádios 

AM/FM.

O Rádio em tempo de protagonismo

Os meios de comunicação de massa desempenharam importante papel de protagonismo 

no contexto histórico da formação da identidade musical brasileira ao longo doas anos. A 

radiocomunicação, no Brasil, teve início ainda no século XIX, com as primeiras experiências 

feitas na cidade paulista de Mogi das Cruzes, pelo padre Roberto Landell, que conseguiu 

captar e transmitir pela primeira vez o som de uma palavra, usando ondas de energia irradiada. 

O primeiro evento de transmissão radiofônico, entretanto, teria ocorrido oficialmente em 

1922, quando o Presidente da República Epitáceo Pessoa inaugurou a Exposição Internacional 

do Rio de Janeiro e teve seu discurso transmitido por uma estação de pequena potência.  

(Tinhorão, 1981).

O rádio surge com a tarefa de contrabalançar a preocupação cultural inicial com 

o interesse voltado para o divertimento e a satisfação do gosto massificado dos ouvintes; 

procurando tornar eficiente a publicidade.  Aparecem, assim, as novidades de programação, 

com o objetivo de aproximar as emissoras, como a participação de artistas populares, além 

dos programas de calouros. O veículo desenvolveu-se nos anos 1930 e se firmou enquanto 

veículo de comunicação, com a veiculação de propaganda, caracterizando-se como responsável 

pela introdução do conceito de meios de comunicação de massa. É quando ocorre o fim da 

fase de amadorismo, e o trabalho passa a ser coletivo, com a criação de vários gêneros de 

programas: de auditório, de humor, radionovelas, jornalísticos e esportivos (Hupfer, 2009).

 Com a programação invadida por atrações mais populares, o rádio se torna mais 

democrático e alcança uma simbiose com o público, fazendo surgir os primeiros grandes 

ídolos da música brasileira, com seu público cada vez mais cativo. O veículo fala diretamente 

aos fãs e passa a vender produtos e ditar modas, além de mobilizar as massas. Grandes 

fenômenos surgem na época; tanto do ponto de vista das emissoras, como a Rádio Nacional; 

quanto dos programas de auditório, como o Show de Calouros de Ari Barroso; ou dos artistas, 

evidenciados nos concursos que elegiam os reis da voz ou as rainhas do rádio. Os programas 

apresentavam uma atração diversificada, com shows musicais e radioteatros, que conseguiam 

manter o público dos auditórios em estado de excitação durante várias horas. 

E para manter a receita de sucesso era necessário não apenas a presença de artistas 

de influência junto ao público, mas ainda com a colaboração de grandes orquestras, conjuntos 

regionais e humoristas, dentre outras atrações. Surgem também os broadcastings, resultado 

de uma profissionalização, com o recrutamento de artistas populares, principalmente 

compositores e cantores, para fazerem parte de elencos exclusivos. O momento também 

é de programas de grande sucesso, que levavam grande número de fãs aos seus auditórios 
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lotados; dentre eles, destaca-se o Programa Casé, uma tentativa de modernização do rádio, que 

ficou no ar na Rádio Philips durante 19 anos até que seu comandante, em 1951, o levou para 

a televisão (Cabral, 2005). 

Mas todo esse glamour da era de ouro do rádio nacional chega ao fim com o advento 

da televisão no Brasil, quando o veículo e seus programas de grande sucesso perdem seu 

espaço junto ao gosto popular. Alguns desses programas inclusive, assim como os artistas de 

sucesso, transferem-se para o novo veículo de comunicação de massa que adentrava o lar 

brasileiro trazendo novas oportunidades de divulgação musical. Entretanto, não há dúvida do 

importante papel do rádio na construção de nossa identidade musical; ainda que pautado nos 

interesses mercadológicos de uma indústria cultural em ascensão.

A Indústria cultural: alguns pontos

Não há como entender o processo de construção da identidade musical brasileira 

na era do rádio nacional se não direcionarmos parte dos nossos estudos para a dimensão 

dada ao cenário artístico da época, a partir do advento da indústria cultural. A arte, sendo 

ela representada nas mais diversas manifestações, em momento algum deixou de ser a 

representação cultural dos sentimentos do homem. Todavia, com o advento das novas 

tecnologias, a acelerada expansão dos mercados e a globalização, o que era para ser a expressão 

das mais belas emoções humanas deu lugar aos valores de consumo e à necessidade do lucro. 

A massificação da produção e da receptividade do objeto artístico veio para democratizar 

o acesso ao mesmo e também derrubou a aura que este possuía, proliferando o processo 

artístico.   

A indústria cultural se desenvolve com a primazia dos efeitos, do particular técnico 

sobre a obra, levando à atrofia da imaginação e da espontaneidade do consumidor. Os 

produtos dessa indústria são consumidos em estado de distração, modelo de um mecanismo 

econômico gigantesco que mantém tudo sob pressão. Nesse processo, senso crítico e 

competência acabam por serem banidos como sinais de superioridade; ao mesmo tempo 

em que a cultura, democrática, divide os seus privilégios entre todos. E o conformismo dos 

consumidores faz com que eles se satisfaçam com a reprodução do sempre igual, reduzidos 

a um falso denominador comum, a totalidade da indústria cultural. O espectador não deve 

trabalhar com a própria cabeça; o produto prescreve toda reação a ser manifestada, evitando 

toda conexão lógica que exija o exercício da intelectualidade.

A indústria cultural acaba privando o seu público consumidor daquilo que lhes 

promete, não sublimando, mas reprimindo e sufocando; representando a satisfação na sua 

própria negação. Conforme Adorno, 

o princípio básico consiste em lhe apresentar tanto as necessidades como 
tais, que podem ser satisfeitas pela indústria cultural, quanto por outro lado 
organizar antecipadamente essas necessidades de modo que o consumidor 
a elas se prenda, sempre e apenas como eterno consumidor, como objeto da 
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indústria cultural. Esta não apenas lhe inculca que no engano se encontra a 
sua realização, como ainda lhe faz compreender que, de qualquer modo, se 
deve contentar com o que é oferecido. (Adorno, 2002, p.37-38).

À medida que as posições da indústria cultural vão se tornando mais sólida, afirma o 

autor, mais fortemente vão agir sobre as necessidades dos consumidores, produzi-las, guiá-las 

e discipliná-las, desabituando-lhes da prática da subjetividade, com a falsa impressão de estar os 

incentivando a se exercitarem enquanto sujeitos pensantes. Assim, a indústria cultural realiza 

o homem como um ser genérico, fungível, um exemplar que pode ser substituído. O indivíduo 

não deve contestar a sua inserção no universal, pois ele se reduz a uma identificação imediata 

dentro do todo. A ideia não é mais a do prazer estético, mas a satisfação da necessidade de 

fazer parte e de estar em dia.  E o que ocorre é que não se chega a uma compreensão, mas 

sim ao ganho de prestígio. 

A obra de arte seria a “arte sem sonho”, na qual adormecem a criatividade, a consciência, 

a sensibilidade, a imaginação, o pensamento e a crítica, seja por parte do artista, seja pelo 

público. E os produtos culturais buscam meios de consumo pela distração, fazendo parte de 

um mecanismo econômico gigante que mantem sob pressão tanto o trabalho quanto o lazer, 

já que ambos são mercadorias (Adorno & Horkheimer, 2002). E a indústria cultural também 

cria o espectador médio, seduzido por aquilo que ele já conhece e que lhe é apresentado 

com cara de algo novo para seduzi-lo e agradá-lo. Seria o senso comum cristalizado; que não 

pode nem provocar, nem fazer o consumidor pensar. A cultura seria definida como lazer e 

entretenimento, não havendo espaço para o trabalho criador e expressivo da sensibilidade, da 

imaginação, da inteligência, da reflexão e da crítica.

A sociedade baseada na indústria moderna objetiva o espetáculo, no qual o fim não 

é nada e o desenrolar é tudo, e o único resultado a ser alcançado é o próprio espetáculo. A 

dominação da economia sobre a vida social acarretou a evidente degradação do ser para o 

ter; e a fase atual, na qual a vida está totalmente caracterizada pelos resultados acumulados 

da economia, há um deslizamento generalizado do ter para o parecer, ao mesmo tempo em 

que a realidade individual tornou-se social. Seria um comportamento hipnótico, pelo qual o 

espetáculo reflete um mundo que já não se pode tocar diretamente. (Debord, 1997).

O espetáculo torna-se uma atividade que responde por todas as outras.  E os meios 

de comunicação de massa são a sua manifestação superficial mais esmagadora, que parecem 

invadir a sociedade como simples instrumentação, mas nada têm de neutro; pois, na época 

em que se desenvolvem essas técnicas, as necessidades sociais só encontram satisfação a 

partir da sua mediação. O espetáculo é constituído pelo fetichismo da mercadoria, no qual o 

mundo sensível é substituído por uma seleção de imagens que existe acima dele. O consumo 

alienado torna-se para as massas um dever suplementar à produção alienada; e o indivíduo, 

fragmentado pela dominação, assume o disfarce de consumidor. É O tempo espetacular, que 

nos mostra o tempo como um giro acelerado de múltiplas festividades, e é também um 

momento sem festa. Debord sublinha que  
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O espetáculo é a ideologia por excelência, porque expõe e manifesta em 
sua plenitude a essência de todo sistema ideológico: o empobrecimento, a 
sujeição e a negação da vida real. O espetáculo é, materialmente, a expressão 
da separação e do afastamento entre o homem e o homem. (Debord,1997, 
p.138).

Assim, o espetáculo apaga os limites do eu e do mundo, pelo engajamento e através 

da organização da aparência. O reconhecimento e o consumo da mercadoria são uma 

pseudoresposta a uma comunicação sem resposta. A necessidade da imitação compensa a falta 

de representação de quem está à margem da existência. E dentre essa realidade espetacular 

utilizada pelo rádio dos anos 1940, destacamos nesse estudo o papel das rainhas do rádio, 

buscando o reconhecimento das estratégias que foram incrementadas e que estabeleceram a 

simbiose alcançada com os seus fã-clubes à época.

As Rainhas e a indústria cultural

O sucesso das rainhas do rádio foi um fenômeno de grandes proporções e que 

envolveu vários setores: a indústria fonográfica, a publicidade, a imprensa especializada, a 

indústria cinematográfica e, como personagem central, o rádio. As artistas em evidência no 

rádio gravavam um disco a cada três meses, com repertório exclusivo; não havendo outra 

preocupação que não fosse o estrelato e a popularidade. As artistas cada vez mais populares 

falavam diretamente ao público, exercendo fascínio sobre os ouvintes e servindo também 

de estratégia comercial. Cerca de 40% das verbas de agências publicitárias da época eram 

destinados ao rádio. 

As rainhas, pela publicidade, assumiam a faceta de modelos de vida; e a publicidade 

se apoderava da imagem da rainha para vender seus produtos, no rádio, nas revistas, nos 

jornais e nos panfletos. E os anúncios falavam diretamente ao público feminino, pois as rainhas 

representavam o modelo de protetora/provedora e de felicidade. O estereótipo mostrado 

era de dona de casa de classe média, discreta, bem vestida e cheia de sacolas de mercadorias. 

Hupfer acrescenta que:

A publicidade, que fala diretamente ao inconsciente, conta com outro ele-
mento poderosíssimo: a vaidade feminina. Ser provedora/protetora não bas-
ta; para ser feliz é preciso também estar sempre bela e ser, ou pelo menos 
parecer, jovem. Nesse sentido, o testemunho das rainhas, todas belas, jovens e 
bem-sucedidas, desperta na consumidora o desejo de projeção-identificação, 
além, é claro, de dar maior credibilidade ao produto. (Hupfer, 2009, p.123).

A seguir, duas imagens de anúncios publicitários feitos por Emilinha Borba, uma das 

rainhas do rádio que mais sucesso alcançou junto aos fãs:
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  In: Hupfer (2009, p.130)                  In: Hupfer (2009, p.100)

Todo esse sucesso também chegaria às revistas, no final dos anos 1940, com a criação 

da Revista do Rádio, que vai dar tratamento especializado e publicidade necessária ao produto. 

A partir de um mergulho na vida privada das rainhas, os ídolos são apresentados como sobre-

humanas, no papel de rainha, e como humanas, na vida privada; num encontro entre o mundo 

real e o imaginário, favorecendo o processo de projeção e identificação. A imagem passada era 

romanceada e vedetizada, a partir da relação com a magia dos programas de auditório e das 

radionovelas. E havia as estratégias exploradas para aproximar ídolos e fãs: a revista publicava 

fotos das rainhas em cenas do cotidiano; além dos diários nos quais elas registravam os fatos 

que lhes ocorriam durante a semana.

A seguir, duas capas de revistas que estampavam o sucesso das rainhas do rádio:

    
In: (Hupfer, 2009, p.30)              In: (Hupfer, 2009, p. 101)

Não demorou muito para que as rainhas chegassem ao cinema, que dava suporte 

mercadológico para o rádio e o disco e que se constituiu num vasto campo de trabalho para 

as estrelas da época. Vencer os concursos de rainha significava às cantoras a possibilidade de 

ocupar espaço em novas mídias. Um exemplo seria a cantora Marlene, eleita rainha do rádio 

em 1949, que participou – no mesmo ano – de três filmes; podendo-se perceber uma cadeia 

de eventos: a conquista do título, o aumento da popularidade e o espaço em outra mídia. 

Conseguir espaço no cinema tinha a importância de levar a imagem da rainha ao público, algo 

impossível ao rádio, de uma maneira diferenciada da imprensa (revistas especializadas) que 

apresentavam uma imagem estática das artistas. O cinema apresentava as rainhas de forma 

animada e envolvente (Hupfer, 2009).

A seguir, dois cartazes de filmes nacionais, com a participação das rainhas do rádio: 
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Emilinha e Marlene:

      
     In: (Hupfer, 2009, p.155)                 In: (Hupfer, 2009, p.151)

As novas estrelas da música agora chegavam diretamente na casa dos fãs, através de 

diversas estratégias de apropriação da indústria cultural. Surgem, então, os fã-clubes e, assim, 

os espaços físicos das rádios se modificam, sendo construídos auditórios para acomodar o 

público que, envolvido pela magia que as artistas exerciam sobre eles, queriam prestigiá-las 

de perto. E diante desse novo fenômeno, logo foi percebido que investir no fã era a aplicação 

mais rentável e segura para uma carreira duradoura. E essa simbiose entre fã e artista gerou 

outro fenômeno na época, a rivalidade entre os fã-clubes e também entre as artistas, mais 

uma faceta dessa construção da identidade musical brasileira, a partir dos fenômenos da era 

do rádio nacional.

Algumas Reflexões 

O desenho da identidade musical brasileira permite encontrar muitas e diferentes 

linhas. Dentre elas estão coloridas pelas rainhas do rádio. Estudar este desenho implica em 

seguir os traços do cenário artístico da época, marcados e demarcados a partir do advento 

da indústria cultural. Se por um lado a indústria cultural interferiu (e interfere) na arte pelos 

aos valores de consumo, pela necessidade do lucro, por outro, possibilitou também acesso 

maior à arte. A massificação da produção e da receptividade do objeto artístico veio para 

democratizar o acesso ao mesmo e também derrubou a aura que este possuía, proliferando 

o processo artístico.   

Nosso estudo, ao percorrer pelas linhas do desenho da identidade musical e ao 

focalizar as rainhas do rádio, destacou que essas surgiam em um momento de profusão das 

possibilidades de acesso à cultura nacional, fosse através do rádio, do cinema ou das revistas 

especializadas. A sociedade brasileira se desenvolvia econômica e intelectualmente, e os meios 

de comunicação de massa, ao mesmo tempo em que significam a grande novidade, também 

expandiam as possibilidades de acesso aos produtos que a indústria cultural lhes colocava à 

disposição. Novidade na casa dos fãs, os ídolos representavam ideais de vida, que refletiam 

uma imagem de felicidade, possibilitando uma identificação que possibilitava momentos de 

prazer, mesmo que vivenciados através da figura do artista.

As rainhas representavam o espetáculo, entrando diariamente na casa dos fãs, valendo-
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se das mais variadas possibilidades e mediando a satisfação das necessidades sociais. E os 

fãs, aceitando reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade e compreendendo 

cada vez menos sua própria existência e seu próprio desejo, estariam refletidos na realidade 

que contemplavam. E o que resultava desse processo era num consumidor alienado pelo 

fetiche que a imagem vendida pelos ídolos lhes proporcionava. Alienado ou não, os fãs se 

identificaram cada vez mais com as rainhas que adentravam seus lares e lhes proporcionavam 

uma perspectiva diferente da realidade de donas de casa, pela qual valia a pena torcer. 

Surgiram em cena, assim, os primeiros grandes ídolos musicais brasileiros, que tiveram 

suas carreiras artísticas elevadas ao status de estrelato. E as dimensões alcançadas por nomes 

como o de Marlene ou Emilinha chegaram às telas de cinema e capas de revistas, evidenciadas 

nas eternas rivalidades entre seus fãs; o que lhes permitiu ocupar lugar de destaque na história 

de nossa música nacional, na época em estudo, matizando linhas do desenho da identidade 

musical brasileira.
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