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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 ocorreu entre os dias 11 a 14 de setembro de 2018, 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 

intencionou promover bons diálogos entre acadêmicos e artistas 

acerca de áreas como, por exemplo, cinema e audiovisual, história 

da arte, moda, fotografia e música. O Seminário de Pesquisas em 

Artes, Cultura e Linguagens contou com minicursos, grupos de 

trabalho e apresentação de pôsters.

V SPACL INTERVENÇÕES IMAGINÁRIAS

 INTERVENÇÃO. s.f. 1. Ato de intervir; 2. Em um debate, é 

o ato de emitir opinião, contribuir com ideias. O significado 

lato do termo intervenção já nos fornece certos indícios que 

instrumentalizam nossa reflexão. Em momentos tão sombrios, 

permeados por ortodoxismos tão axiomáticos e castradores em nossa 

sociedade, eis aqui uma saída semântica do termo: intervenção 

como debate profícuo e clarificante de um – e outros – modos de 

agir e pensar. 

 O sociólogo francês, Frédéric Monneyron, pesquisador do 

imaginário, afirma que a cultura de um povo não representa 

apenas a marcação de sua época, mas que também fornece indícios 

poéticos de um por-vir, uma espécie de cartografia de futuro. 

Ao lançar seu olhar sobre os aspectos vindouros da cultura, 
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Monneyron devolve à área cultural e aos estudos desenvolvidos 

em seu cerne uma importância que é continuamente minorada pelos 

mecanicismos e acriticismos de um modelo reacionário do viver. 

 Intervenções imaginárias: intervenção como conversa solta, 

construção político-poética de uma existência; imaginário como 

produção ficcional de uma realidade que se escreve em nosso ato 

primordial de durar-persistir. 

 Se para o filósofo francês Jacques Rancière, “a ficção não é o 

oposto da realidade, mas a construção de um senso da realidade”; 

o V SPACL do Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e 

Linguagens do Instituto de Artes e Design da Universidade Federal 

de Juiz de Fora convidou ao debate. 

 Convocamos pesquisadorxs, artistas e realizadorxs das artes, 

moda, cinema, literatura, sociologia, antropologia, e quaisquer 

outras áreas de estudo que tangenciem interdisciplinarmente o 

campo cultural para construirmos em conjunto esta reflexão; a 

discutirmos a realidade através e como produção das micropolíticas 

e poiésis do imaginário. Mais que isso: convidamos a todxs para 

a prática de “expor a si mesmo”, disseminando modos de ver e 

agir, comprometendo-se com a transmissão de um conhecimento em 

que pontos de vista importam, no embate ao tempo das verdades 

absolutas.

Comissão Organizadora



.artigos completos



//GRUPOS DE PESQUISA MULTIFORME

quarta-feira / quinta-feira / sexta-feira

12.09.18 / 13.09.18 / 14.09.18
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ATELIÊ FRÁGIL

Giovanna Marques Guisard Restivo (UFJF)
Gregóri da Costa Castelhano (UFJF)

RESUMO

O engajamento político está fora de moda - salvo as políticas 

de identidade - e as utopias morreram. Temos aqui um estande-

vitrine que, utilizando o poder aurático das instituições e 

assinaturas, direciona o olhar à fetichização de produtos, 

criando pontes entre cultura e consumo. A produção é de status, 

o espectador é consumidor e a verdadeira coleção exibida 

é a mercadoria. Temos agora relações públicas, artistas 

empreendedores e arte especulativa em detrimento da crítica 

e do artista político. O caráter aurático é substituído pelo 

fetiche com a reprodutibilidade técnica e o valor de culto é 

muitas vezes solapado pelo de exposição, e o culto é reservado 

à mercadoria. Nesta obra nós vendemos todo tipo de simulacro e 

pastiche anacrônico: do belo ao engajado. 

PALAVRAS-CHAVE

Mercado da arte; fetiche; consumo; simulacro; neoliberalismo; 

ABSTRACT

Political engagement is out of fashion - except for identities 

policies - and utopias have died. We have here a showcase stand 

which, using the auratic power of institutions and signatures, 

directs the look to the fetishization of products, creating 

bridges between culture and consumption. The production is 

status, the viewer is consumer and the true collection displayed 

here is the commodity. We now have public relations, enterprising 

artists, and speculative art to the detriment of the critic and 

the political artist. The auratic factor is replaced by the 

fetish with the technical reproducibility and the cult value is 

often undermined by the exhibition, the cult is reserved for the 

merchandise. In this art piece we sell all kinds of simulacrum 

and anachronistic pastiche: from beautiful to engaged.
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KEYWORDS

Art market; fetish; consumption; simulacrum; neoliberalism; 

A partir dos anos 1970, com o avanço neoliberal, o mercado 

da arte se torna cada vez mais complexo e a arte perde sua 

capacidade crítica e política adquirida na modernidade. A 

crítica de arte perde potência e dá lugar a relações públicas, 

o artista político cede espaço ao novo artista empreendedor, 

os museus contemporâneos migram da caixa branca para a preta 

e se tornam espetaculares, cinematográficos, sedutores, para 

atrair grandes filas em suas portas (LIPOVESTKY, 2014); a arte 

se torna um importante “patrimônio sólido”, um investimento 

mais estável no contexto da desmaterialização da moeda, da 

acumulação flexível e da especulação financeira (HARVEY, 1992). 

Nesse novo e contrastante cenário político e econômico, as 

instituições de legitimação, como os museus, se tornam espaços 

mercadológicos e de produção de status para artistas, marchands 

e, principalmente, colecionadores. 

Na obra apresentada concebe-se um modelo de instituição 

(seja museu, bienal, feira de arte, etc.) que expõem seus artistas 

no sentido de direcionar os visitantes ao consumo das obras 

propriamente ditas e/ou de mercadorias relacionadas àquelas 

obras; no qual o fim último não é necessariamente a educação, a 

elevação espiritual ou a criação de debates viscerais, mas sim 

o deleite de alguns. Uma espécie de vitrine que, utilizando o 

poder aurático da instituição, direciona o olhar do visitante 

à fetichização de produtos, criando pontes entre cultura e 

consumo, para que os consumidores queiram ser associados a esse 

estilo de vida.

A instalação proposta é uma alegoria do mercado da arte, a 

partir da ideia de Bourriaud (2009) de que não se denuncia nada 

de fora: “primeiro é preciso assumir e envergar a forma daquilo 

que se quer criticar”, pois “a imitação pode ser mais subversiva 

que discursos de oposição frontal” e “a verdade crítica é uma 

crítica do real existente por ele mesmo”. Esta intervenção visa 

denunciar, a partir da sátira, a lógica mercadológica da arte 

e suas instituições. Assim, ela expõe mercadorias nas quais 

as obras de arte ali inseridas seriam apenas artifícios para 

seduzir um perfil pré-estabelecido de consumidor.
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A instalação consiste em oito peças para mostrar parte das 

tendências atuais da arte contemporânea atreladas ao mercado, 

a partir da reprodutibilidade de obras e objetos. Nada foi 

criado ineditamente e, usando do pastiche característico do 

pós-modernismo – o qual vê a própria história da arte como 

um self service de estilos, a partir de sua apropriação e 

reinterpretação arbitrária –, todas as imagens estão atreladas 

a contextos históricos e estéticos muito bem definidos. Essa 

técnica é coerente com as circunstâncias atuais, a reprodução 

desmedida de imagens e informações e a “indústria da arte”, 

a qual mimetiza a Factory de Warhol na lógica de produção de 

obras de figuras como Jeff Koons, Takashi Murakami e Damien Hirst, 

onde o próprio artista tem a possibilidade de não participar 

diretamente da produção de sua obra uma vez que a terceiriza. O 

artista contemporâneo pode produzir em série obras que sequer 

foram tocadas por ele. Com a proposta pretendeu-se envergar a 

realidade presente, que por sua vez é produzida a partir de 

um arranjo histórico-econômico-político neoliberal. Assim, as 

obras presentes na instalação-vitrine escancaram e ironizam o 

real, a fim de quebrar em algum nível o simulacro que encobre as 

contradições presentes no existente. 

Como objetivo de aprofundar as questões propostas no 

trabalho será explicada cada peça pertencente à instalação. As 

primeiras peças foram feitas a partir de um processo técnico 

viabilizado pelas tecnologias digitais de captura de página 

da rede social Instagram (Fig. 1), que resultou na imagem de 

uma postagem do perfil da galeria Saatchi, fundada em 1985 em 

Londres, cujo proprietário é Charles Saatchi, conhecido também 

por alavancar a carreira do grupo Young British Artists e por 

ter sido o responsável pela publicidade na campanha de Margaret 

Tatcher. E outra de duas artistas, intituladas “Kaplan Twins”, 

as quais refletem na novíssima arte contemporânea as perspectivas 

da geração millennial em suas obras e postura. As imagens foram 

impressas e enquadradas como obras a serem expostas realocando 

o sentido de exposição do meio digital para o meio material.

A rede social Instagram vem se tornando uma importante 

plataforma de disseminação e publicidade para o mercado de arte 

e artista – que expõe sua vida privada junto às obras, atitude 

própria do artista-celebridade desse star system contemporâneo. 
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Há um paradoxo nessa nova configuração da promoção artística, pois 

o mercado de luxo é dotado de exclusividade a partir da dificuldade 

de negociação e do poder monopolista de seus itens (HARVEY, 

2006), entretanto, a estratégia publicitária – principalmente 

em redes sociais, feita de forma escancaradamente mercadológica 

e superficial – vulgariza a transação da obra de arte. A arte 

contemporânea do século XXI, portanto, pode representar um 

aprofundamento da reprodutibilidade técnica através de meios 

digitais - principalmente a internet - e, consequentemente, 

o aumento do valor de exibição da obra, em uma sociedade que 

enfatiza cada vez mais o entretenimento, a imagem e o giro de 

novas informações. 

A segunda peça consiste em uma colagem digital da pintura 

“Lamb’s head on a plate” (1880), de Viggo Johansen e de uma 

fotografia que registra a escultura “A Thousand Years” (1990), 

de Damien Hirst (considerado o maior artista empreendedor da 

atualidade) (Fig. 2). O pastiche na arte pós-moderna relaciona 

temas e estéticas anacrônicas, a-históricas e geograficamente 

descontextualizadas, num mundo globalizado e “multicultural”. 

Esta montagem digital reproduzida em papel fotográfico, ou 

seja, vulgarmente construída, relaciona visualmente duas obras 

em tempo-espaços descontínuos, porém explorando temas muito 

parecidos, mesmo distantes em termos históricos. 

Os animais são explorados em representações visuais desde 

as pinturas rupestres até a arte contemporânea. Sua apresentação 

passa de um valor de culto total – no qual, o homem “pré-

histórico” o utiliza com fins ritualísticos em espaços ocultos, 

como a caverna –, para certo equilíbrio entre o valor de culto 

e de exposição – no qual o homem pré-moderno, a partir das 

artes plásticas, representa o animal num poder ainda aurático 

e ritualístico, através de um olhar simbólico e cultural –, 

e na contemporaneidade, para a derrocada e mediocrização do 

poder de culto, o qual é transposto completamente pelo fetiche 

e supervalorização do valor de exibição. Os animais não são 

representados como seres sagrados ou misteriosos, ou arranjados 

sobre pedestais; são profanados, utilizados com fins de choque 

e espetacularização, colocando em voga os limites morais, como 

na vasta obra de Damien Hirst. Têm-se, ainda, a fetichização 

de tudo e de todos, das obras de arte, mercadorias, pessoas 
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e da carne. O corpo animal – e humano, em muitos casos – é 

objetificado, através da reificação. Afinal, “A Thousand Years” 

tenciona tratar os ciclos de vida e morte, mas a partir de uma 

lógica comercial e, portanto, superficial e exibicionista. 

 A terceira é uma cadeira cujo modelo é amplamente conhecido 

como cadeira de diretor, comumente usada pelos diretores de 

cinema, por serem dobráveis e apresentar grande portabilidade 

(Fig. 3). Essa peça de mobiliário foi interferida com a estampagem 

de duas pinturas, uma em seu assento “New Generation” (1990), de 

Liu Wei, e outra no encosto sendo “A grande onda de Kanagawa” 

(1830), de Katsushika Hokusai. Dois artistas orientais de 

períodos históricos diferentes reproduzidos no mesmo artefato 

com o intuito de decorá-lo, acrescentando uma aura a um objeto 

ordinário e cotidiano que agora alcança um status de obra de 

arte por estar exposta dentro de um espaço institucional e 

associada às outras obras –  mesmo que essas agora sejam apenas 

reproduções, retiradas de seu contexto original, se tornando 

mais uma imagem banal e decorativa em meio a tantas outras. A 

possibilidade de sentar no rosto de Mao Tsé-Tung, um importante 

líder comunista e teórico na história da China, descreve a 

apropriação e banalização do engajamento político no mercado de 

arte contemporânea e capitalismo no geral. 

Outro conjunto de peças são quadros somente com assinaturas 

reproduzidas de quatro artistas famosos na história da arte, 

sendo eles Gustav Klimt, Paul Gauguin, Claude Monet e Vincent 

van Gogh. A assinatura do artista, assim como a grife, se tornou 

uma marca de legitimação do objeto, mais importante do que o 

conteúdo da obra. Em um contexto de desmaterialização financeira 

onde a moeda não mais tem um vinculo com uma produção ativa 

de bens e uma base monetária material, o dinheiro como meio 

de armazenamento de valor torna-se pouco confiável, e por isso 

é necessário o investimento de capital em ativos reais, como 

obras de arte. 

“Comprar um Degas ou um Van Gogh em 1973 por certo 
superaria quase todo outro tipo de investimento em 
termos de ganho de capital. Na realidade, pode-se 
alegar que o crescimento do mercado de arte (com sua 
preocupação com a assinatura do autor) e a forte 
comercialização da produção cultural a partir de 
mais ou menos 1970 tem tido muito que ver com a 
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busca de meios alternativos de armazenar valor em 
condições em que as formas monetárias comuns são 
deficientes.” (HARVEY, 1992 p.268)

A camiseta estampada (Fig. 4) é uma ironia e provocação, 

dentro da lógica ficcional do estande-vitrine, da utilização 

do poder aurático de uma obra imaterial e “ritualística” para 

conferir fetiche à mercadoria, no caso, imagens de diamantes e 

jóias associados à performance com cristais da artista Marina 

Abramovic, como se fosse uma publicidade do mercado de luxo. 

Além disso, por se tratar de uma reprodução em fotografia, exclui 

a aura ritualística e efêmera do happening e transforma-a em 

exibição material, assim como o mercado faz ao vender obras 

invendáveis, sob sua transformação em materialidade e/ou 

multiplicação (como acontecem nas retrospectivas de Abramovic 

em museus). O sentido, com a mercantilização, só pode ser o do 

capital e da especulação, não o da verdadeira espiritualidade e 

autoconhecimento.

 A artista é a mais renomada da geração 70 no que diz respeito 

à performance, período em que formas imateriais de arte ganham 

projeção, muito por conta da passagem do regime de acumulação 

fordista para o de acumulação flexível (HARVEY, 2006). Ela aproxima 

arte e espiritualidade, produção e autoconhecimento, movimento 

típico do capitalismo tardio, num momento no qual as utopias 

e ideologias morreram e falta ao homem um apoio transcendente 

à simples matéria. Assim, pretende-se uma sacralização e 

significação de uma vida econômica completamente profana, pobre 

de sentido e superficial. Essa pretensão de busca espiritual tão 

profunda, em um contexto completamente divergente, caracteriza 

um simulacro.

Cada vez mais se vê interseções entre as esferas criativas, 

onde se destaca a junção entre a moda e a arte, processo iniciado 

já no começo do século passado a partir de costureiros como 

Charles Worth que reivindicou o status de artista com a criação 

de seus modelos. Depois disso se vê até os dias atuais apenas o 

crescimento desse casamento, o qual inclusive se mostra muito 

fortuito ao capitalismo tardio. 

Outra peça apresentada na instalação foi a reprodução de 

um quadro que contém o logotipo da grife italiana Prada e logo 
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abaixo a palavra Marfa, essa por sua vez foi substituída pela 

palavra “Frágil”, nome da presente instalação, e mais abaixo a 

indicação, em milhas, da distancia necessária para se chegar a 

obra (Fig. 4). Sua origem é advinda de uma escultura feita por 

dois artistas Michael Elmgreen e Ingar Dragset (2005), em uma 

rodovia próxima à pequena cidade de Marfa, localizada no Texas. 

A escultura consiste em uma loja da Prada que abrigava a coleção 

de bolsas e sapatos do verão do mesmo ano, com a curadoria feita 

pela própria Miuccia Prada que doou os artigos para compor a 

escultura. A intenção dos artistas era construir uma loja que 

não funcionasse, seria apenas para ser vista pelo lado de fora e 

não seria dado nenhum tipo de manutenção, a obra seria degradada 

com o tempo, o que nas palavras dos artistas seria uma critica 

ao próprio mercado de luxo, a efemeridade da moda e a cultura 

do consumismo desenfreado. Entretanto, ganhou popularidade a 

partir da série americana “Gossip Girl” com a placa fazendo parte 

da decoração do apartamento de uma das personagens principais, 

e hoje é vendida aos montes em sites da internet. Também ficou 

muito conhecida por uma visita feita a obra em 2014 pela cantora 

Beyonce, onde ela tirou uma selfie em frente da escultura; depois 

disso houve um aumento estrondoso no número de visitas a obra, 

ocasionando o crescimento do turismo e consumo relacionado à 

própria escultura.

Todas essas peças compõe o conjunto da instalação chamada 

Ateliê Frágil (Fig. 5), que procura fazer referência aos lugares 

onde os artistas produzem as suas obras, nesse caso o ateliê, 

um espaço de vitrine com o intuito da venda das obras como 

mercadorias, com uma produção feita a partir da cópia e o arranjo 

arbitrário de obras preexistentes com fim ultimo de sedução do 

espectador e o estímulo ao consumo.  
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Figura 1, captura de tela.

Figura 2, colagem digital.
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Figura 3, cadeira.

Figura 4.

Figura 5, Ateliê Frágil
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ARQUEOLOGIAS DO IMAGINÁRIO

Ícaro Ramos (UFMG - Bolsista CAPES/PROEX)
Gabriela Sá (UFMG)

RESUMO

“Arqueologias do Imaginário” visa recriar poeticamente algumas 

histórias e mitos do imaginário dos cidadãos de Pedra Azul-MG. 

Após um período na cidade do Vale do Jequitinhonha, o duo grão 

trabalhou com materiais de arquivo, pedras coletadas in loco, 

fotografias, vídeos e experimentações com cianotipia.

Propensos a mesclar atitudes científicas (observação de fenômenos 

naturais, descrição da morfologia do espaço, catalogação de 

acidentes geográficos etc) a investigações históricas e a 

fabulações poéticas, os artistas criaram diferentes frentes de 

ação. Além de visitas a arquivos públicos e privados, entrevistas 

e coletas de depoimentos, foram realizadas expedições às 

principais formações rochosas da região ao longo de dois anos. 

Agora, a dupla apresenta o projeto sob a forma de um livro de 

artista e da obra em vídeo intitulada “devolver à terra” (2018). 

PALAVRAS-CHAVE

arte; arqueologia; imaginário; cianotipia; livro de artista. 

ABSTRACT

“Archeologies of the Imaginary” aims to poetically recreate 

some stories and myths of the imaginary of the citizens of 

Pedra Azul-MG. After a period at the city of the Jequitinhonha 

Valley, the duo grão worked with archival materials, stones 

collected in loco, photography, video and experiments with 

cyanotype. Prone to merge scientific attitudes (observation of 

natural phenomena, description of space morphology, cataloging 

of geographical accidents, etc.) to historical investigations 

and poetic fabulations, the artists have created different fronts 

of action. In addition to visits to public and private archives, 

interviews and gathering of testimonies, expeditions to the main 

rock formations of the region were carried out over two years. 

Now the duo presents the project in the form of an artist’s book 



.24 V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS

and the video work titled “return to the land” (2018).

KEYWORDS

Art; archeology; imaginary; cianotype; artist’s book.

PRÓLOGO

Data-se de 1927, na antiga Fortaleza de Minas, a descoberta 

da primeira pedra. Foi um agricultor local que meio que tropeçou 

nela, na realidade. Ao lavrar a terra de Seu João, bateu naquele 

pedaço de cristal duro e azul, azulíssimo. O fragmento de azul 

da cor do céu nem era tão grande, pensou o empregado, tanto 

que logo o colocou no bolso a fim de mostrar para seus meninos 

o que havia encontrado. Mas, mal sabia ele que aquela pedrinha 

não só era bonita, era preciosa, e apontava apenas o início de 

uma grande jazida que viria a transformar, desde o nome, aquela 

região da caatinga mineira.

Houve alvoroço com a descoberta e as autoridades se 

envolveram (Figura 1). Saída dali, a maior água-marinha retirada 

do solo do país, calcularam. Aquelas pedras azuis chegariam à 

coroa inglesa, disseram. Mas o pequeno agricultor já não sabia, 

àquela altura, onde tinha ido parar aquela primeira pedrinha.
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Figura 1: Imagens do arquivo público da prefeitura de Pedra Azul. Autor e data 
desconhecidos.

POR UMA ARQUEOLOGIA DO IMAGINÁRIO 

Pegar uma pedra sem valor, escolhida sem muito esmero, apenas 

por estar lá, no caminho percorrido. Com a pedra, recolher parte 

da história e dos mitos daquela terra: metonímia. Na paisagem, 

quatro pedras maiores e mais significativas: Conceição, Montanha, 

Cruzeiro e Rocinha. Grandes formações rochosas que são marcos 

na história da cidade de Pedra Azul, no vale do Jequitinhonha 

em Minas Gerais, tanto quanto uma jazida de águas-marinhas 

encontrada por lá em 1927. 

As águas-marinhas já não são mais avistadas na região, 

mas as rochas continuam lá, a ponto de confundir aqueles que 

buscam saber a origem do nome da cidade: “Não é por causa 

das pedras?” responderam muitos moradores a uma pergunta que 

fazíamos (inclusive a nós mesmos) ao iniciar nossa incursão 

no imaginário do município. Não, não é por causa das pedras, 

ou pelo menos não destas que enchem a vista quando vamos nos 

aproximando do entroncamento que dá acesso a Pedra Azul.

	

Figura 2: grão. Detalhe de Topografia (2017). Políptico de 14 fotografias analógicas.
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É a água-marinha que dá nome à cidade. Conta a lenda que 

o maior espécime do mundo desta pedra preciosa foi encontrado 

em uma fazenda local e, por isso, a cidade foi batizada em sua 

homenagem, em referência à cor azul do mineral. Hoje, elas são 

escassas na região, muitos dos moradores nunca viram uma.

Grandes rochas presentes e uma pedra que somente vive 

no imaginário, este foi o ponto de partida para o projeto 

Arqueologias do Imaginário, que teve início em 2016, quando 

participamos do programa de residências artísticas do projeto 

Área Criativa, de Bruno Vilela, em Pedra Azul/MG. O interesse 

em participar de tal residência não foi gratuito, um de nós é 

natural de Pedra Azul e, portanto, a cidade já permeava o nosso 

universo simbólico e afetivo. Juntos desde 2015, trabalhamos 

com projetos e obras que tocam os temas da memória, da história, 

do pertencimento e das construções poéticas que exploram as 

latências e as lacunas imagéticas e, estes seriam também os 

temas que permeariam nossa arqueologia. 

Na verdade, os dois nomes daquele município fazem referência 

a todas essas pedras. O nome mais antigo, “Fortaleza de Minas”, 

aponta para a circunscrição própria que as quatro grandes rochas 

de formação granítica produzem na área urbana da pequena cidade1; 

o nome mais novo, “Pedra Azul”, remonta a essas variações do 

berilo que, incrustado de ferro, adquire uma coloração azulada.

O corriqueiro e o precioso; a presença e a ausência (através 

do esgotamento mineral); a grandiosidade visível e o tamanho 

restrito de tudo aquilo que se esconde. Desse entrelaçar de 

oposições que formam a nomenclatura mesma daquele pequeno 

pedaço de mundo, vimos saltar uma variação: as grandes rochas 

soltam pequenos pedaços, que, ignorados por qualquer transeunte, 

compõem o lado menos nobre dessa paisagem.

É com elas – essas pequenas insignificâncias – que escolhemos 

trabalhar, banhando-as numa emulsão (também ferrosa como a 

incrustação dos berilos/água-marinha) criada pelo cientista e 

astrônomo inglês John Herschel em 1842 e denominada cianotipia. 

A cianotipia é uma antiga técnica fotográfica que trabalha com 

os químicos citrato de amônio e ferro (III) e ferricianeto 

de potássio. Tal composição recobre com um azul prussiano a 

face visível das coisas, e acabou por se tornar uma maneira de 



V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS .27

reativação simbólica daquele material desimportante.

Seu resultado plástico acabou se tornando, digamos, o núcleo 

duro do que chamamos hoje Arqueologias do imaginário (Figura 

3).  Ao emulsionar papéis, tecidos e até mesmo pedras, foram 

criados mapas, fotogramas e objetos que aludem às possíveis 

origens dos mitos fundadores da tradição oral pedrazulense, que 

compõe tanto a micro-história, quanto o imaginário da cidade.

Tornar azul uma pedra sem valor não foi nosso objetivo 

final, era preciso torná-la disponível novamente ao acaso que 

havia incidido sobre a primeira água-marinha encontrada no 

passado. Era preciso, portanto, devolvê-la à terra (Figura 5). 

Para registrar esta ação poética, realizamos um híbrido 

entre vídeo-registro de uma obra que poderia ser considerada 

site specific, de uma land art, e vídeo-performance, uma vez em 

que nossos corpos estavam efetivamente performando a ação de 

cavar a terra, posicionar as pedras e recobri-las, enterrando-

as.
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Figura 3 e 4: Registro da exposição do trabalho Arqueologias do Imaginário no 
Grupo de Pesquisa Multiforme, durante o V Seminário de Pesquisa em Artes, Cultura 
e Linguagens: Intervenções Imaginárias, na Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF). Fotografia de Ícaro Moreno (2018).

Enterramos vários montantes das novas pedras azuladas em 

pontos esparsos e encontrados ao acaso, a partir das circunstâncias 

do momento. A localização foi salva com auxílio de um GPS, para 

que tivéssemos a notação de onde estão as pedras. Sinalizadas 

em telas no vídeo e nas páginas do livro, marcamos seu ponto 

geográfico exato, não como forma de reencontrá-las em um futuro 

por vir, mas como um pequeno lembrete. A intenção da ação não 

é a de promover um encontro entre os moradores e essas novas 

pedras, sob a égide do falso. Mas sim, a de lançarmos de volta 

- a essa terra que já foi mar1 - um punhado de pedras-mensagens 

náufragas.
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Figura 5: Frame da obra em vídeo “devolver à terra” (2018), do duo grão.

NOTAS

1 O nome antigo sobrevive dentro do nome atual? Mais uma questão.
2 “Pela ligeira análise das águas como pelos detritos fósseis, pode-se afirmar 
que em tempos pré-históricos a região central do norte de Minas foi ocupada 
pelo mar.” cf. CUNHA, Euclides da. Os sertões (campanha de Canudos). São 
Paulo: Ateliê editorial, 3ª edição, 2004, p. 90.
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268 DIAS. DEPOIS.

Gabriela Machado, Letícia Machado, Sandra Zanella e Carolina 
Tagliatti (UFJF)

RESUMO

Esta é uma tentativa de organização dos percursos, pesquisas e 

processos criativos do Grupo de Pesquisa e Criação Amplitud para o 

desenvolvimento de sua última mostra, 268 dias. Depois. Abordando 

o universo das linguagens e técnicas circenses, buscamos a 

construção de cenas que extrapolam a mera demonstração de 

habilidades técnicas, permeando interdisciplinarmente outras 

áreas. Na primeira experiência do grupo com a produção da 

mostra 268 dias, experimentamos essas linguagens e colocamos no 

centro de nossa pesquisa o corpo singular como apto a trazer seu 

próprio repertório técnico e a vivência de uma sensibilidade que 

surge a partir da força vital geradora e do ser-mulher-potência. 

Na mostra atual, partimos para uma nova fase de continuação e 

alteração desse trabalho, com o despertar para a condição de 

mulher nos tempos contemporâneos e pelos temas subjacentes das 

cargas, cicatrizes e o cansaço que esta condição traz. 

PALAVRAS-CHAVE

circo; acrobacias; mulheres; performance

ABSTRACT

This is an attempt to organize the paths, the research and the 

creative processes of Grupo de Pesquisa e Criação Amplitud for 

the development of its last show: 268 dias. Depois. Approaching 

the universe of circus languages and techniques, we intended 

to create scenes that go beyond the mere demonstration of 

technical abilities, mainly by articulating interdisciplinary 

knowledge. At the first experiment of the group producing the 268 

dias show, those languages were applied and the body was placed 

at the center of stage, once it is the vehicle that brings its 

own technical repertoire and the experience of its sensitivity, 

which arises from its generating vital force and the being-

woman-power. In this current show, we set out a new phase of 
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the project, one of continuation and of adaptation of the work, 

characterized by the awakening to the condition of the woman in 

contemporary society and the underlying themes, burdens, scars 

and fatigues that this condition brings.

KEYWORDS

circus; acrobatics; women; performance.

PERCURSOS: INTERSEÇÕES, DESCONSTRUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DA TÉCNICA

Desde o início de 2017 uma necessidade comum surgiu em 

nós. Dar vazão a um desejo e a uma necessidade de transpor e 

transformar as técnicas de circo, ir além das atividades físicas 

das metodologias das aulas para nos entregar a uma proposta de 

criação artística. 

O início, incerto, inseguro, foi o detonador de um processo 

que nos uniu e que nos envolveu em uma busca não só de autopercepção 

e autoconstrução, mas na obrigação da comunicação de sentidos, 

sensações e mensagens por meio da linguagem das artes circenses, 

por vezes encarada de forma depreciativa ou subvalorizada no 

mundo da arte convencional. 

Assim, o Grupo de Pesquisa e Criação Amplitud surge a partir 

do reconhecimento da insuficiência do trabalho desenvolvido em 

nossas aulas regulares, cuja finalidade é a busca de uma abordagem 

mais rígida e ortodoxa da técnica. Nossa proposta fundamental 

consiste, desde o princípio, na experimentação das práticas 

circenses mais ligadas às possibilidades criativas e menos 

presas ao virtuosismo. Não negamos a necessidade da lapidação 

da técnica, até mesmo por mantermos nossa dedicação às aulas com 

esmero. Compreendemos seu valor tanto em uma dimensão histórica, 

tendo em vista a especialização da área que proporcionou o 

desenvolvimento e reconhecimento de seus artistas, como em 

relação à potência artística de se construir uma cena que lida 

com risco dos corpos, expectativa e envolvimento do público. No 

entanto, a técnica em si e para si é, para nós, estéril. Por 

isso ela é incorporada, modulada, desconstruída e criada.

Um dos caminhos alternativos ao adestramento dos nossos 

corpos pelos métodos tradicionais é o reconhecimento das 

técnicas do corpo desenvolvidas pela experiência cotidiana e 
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singularizada de cada um. Assim, cada um é apto a trazer para o 

processo de criação um repertório corporal e sensitivo pessoal 

à sua maneira, independente do seu grau de aprofundamento e 

desenvolvimento na técnica tradicional circense. Por isso, nos 

fazemos algumas perguntas. O que os corpos trazem? O que os 

individualizam? O que os colocam em conexão? O que os corpos 

trazem a partir deles mesmos?

Assumimos em certa medida uma proposta do desvio, por 

colocarmos essas técnicas em posição de horizontalidade em 

relação a alguns dos aspectos da estética do circo tradicional, 

geralmente voltados para a visualidade do espetáculo e para 

leitura das sensações extremadas causadas pelo envolvimento no 

risco ou pelo nível de dificuldade da habilidade. 

A perda de sentido das habilidades e dos elementos da 

linguagem do circo tradicional, a concomitante curiosidade em 

outras lógicas, o desejo de cruzar outros limiares, também nos 

leva a uma pesquisa interdisciplinar em outros campos artísticos 

que possam se relacionar com o que desejamos criar. 

Esta interdisciplinaridade também decorre da formação 

heterogênea do grupo, composto por mulheres que transitam entre 

a educação física, o teatro e as artes cênicas, bem como artes 

visuais, jornalismo, comunicação social e a pedagogia.  Além 

disso, buscamos uma formação complementar durante o ano de 2017 

por meio de oficinas que nos proporcionaram intercruzamentos com a 

presença cênica do teatro a partir do improviso, o enfrentamento 

do erro e a experimentação de técnicas desenvolvidas fora do 

espectro convencional das acrobacias aéreas.

Nesse sentido, sempre respeitando os limites e os caminhos 

individuais de cada uma, mas nos abrindo à autodescoberta e 

à compreensão de nossas maiores afinidades, nos dispomos às 

experimentações cênicas, à exploração de movimentos e gestos 

no espaço, até chegar novamente aos elementos circenses, como 

os tecidos e o trapézio acrobáticos, malabares, tambor de 

equilíbrio, dentre outros. 

268 DIAS

O primeiro fruto desse processo de experimentações surgiu 

de modo ainda semiconsciente, ainda que costurado sobre o olhar 
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exterior e direção de Gabriela Machado. Esse encontro nos 

proporcionou um olhar crítico de fora, sem o qual é mais difícil 

percebermos os problemas ou nós apresentados no decorrer do 

processo criativo e da construção cênica. A mostra de média-

metragem 268 dias mais nos acometeu do que foi planejada. A 

única coisa que tínhamos em mente com mais clareza era a busca 

de desenhar um modo próprio de lidar com o outro, com o espaço, 

com os números circenses, produzindo desse modo um jeito autoral 

de estar no circo.

Mas dois pontos principais se tornaram evidentes demais 

para serem ignorados. O primeiro deles era o estágio avançado 

de gravidez de uma das integrantes, Deborah Lisboa, o segundo, 

o estalo para uma condição comum, o devir-mulher. Estes eixos 

se tornaram também o material da mostra que nos conduziu para 

a curiosidade de um além-número, onde a presença do expectador 

completa a cena e ajuda com seu próprio repertório a produzi-la.

268 dias foi apresentado em duas sessões, no dia 20 de 

outubro de 2017, no espaço Amplitud, com duração aproximada de 

40 minutos.  Preparamos o público com a curadoria do espaço 

da sala de entrada. Cartazes com imagens da lida das mulheres 

com seus corpos, belezas reais e diversas, uma crítica das 

Guerrilla Girls, dados e relatos sobre violência obstétrica, um 

vídeo com a fala de Eduardo Galeano sobre esse mundo gerando um 

outro mundo. 

Cinco mulheres em cena, somado o bebê no útero, uma na 

direção, outra na produção, uma fotógrafa, uma iluminadora.1 

Dispusemo-nos todas no chão, num transe intuitivo, instintivo, 

experimentando nossos corpos em todo o peso e gravidade, 

testando apoios, nos entrelaçando, ao embalo sinestésico da 

trilha sonora. Em algum momento, interagíamos com um tambor de 

equilíbrio. Estávamos expostas, abertas, vestidas em tons de 

pele com os corpos manchados em um vermelho sangue. Sugeríamos 

a força vital geradora, a pulsão da vida, a diluição-integração 

na natureza, a onipresença e a impositividade de uma gestação no 

espaço, o ser-mulher-potência. Depois desse primeiro momento, 

nos alternamos nas acrobacias aéreas, sem linha narrativa, sem 

texto ou qualquer indução de história. Sandra no trapézio, Carol 

no tecido liso, Letícia também no trapézio (Figura 1). 
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Figura 1: Brenda Marques, 268 dias, 2017, fotografia, 6016 x 4016 pixels

Esse clima é alterado quando Deborah, em seu tecido-casulo, 

seu corpo a mexer com mais intensidade, a barriga translúcida no 

tecido, imensa, prestes a romper, finaliza a cena ao som do texto 

Cinco Mulheres, de Eduardo Galeano. Para imaginação do teor da 

ação, uns fragmentos:

– O inimigo principal, qual é? A ditadura militar? 
A burguesia boliviana? O imperialismo? Não, 
companheiros. Eu quero dizer só isso: nosso inimigo 
principal é o medo. Temos medo por dentro. (...)

– Quer dizer que cinco mulheres vão derrubar a 
ditadura? (...) 

Em 1978, as cinco mulheres derrubam a ditadura 
militar. (GALEANO, 2000, p. 148)

Uma fotografia sob o olhar de Brenda mostra corpos fragmentados 

e costurados, corpos femininos em sua nudez crua, ou seja, não 

sexualizados ou objetificados, mas evidenciando sua presença 

(Figura 2).
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Figura 2: Brenda Marques, 268 dias, 2017, fotografia, 5797 x 3870 pixels

268 DIAS. DEPOIS. A MATURAÇÃO.

Em 2018 novas perguntas e inquietações alimentaram as 

buscas. Os encontros do grupo se tornaram espaços de troca, 

conversas e repetições, exercícios de encontrar e criar ainda 

novos caminhos com o circo.

Decidimos manter nossa base de pesquisa buscando ampliar 

o ambiente do circo através do contato e da investigação para 

além dos números de demonstração de habilidades, permeando 

outras linguagens artísticas e reordenando a técnica em função 

da sensibilidade e de suas proposições.

Os caminhos para a criação da cena também se mantiveram 

variados, já que cada artista tem sua experiência peculiar e 

alternadamente propõe estímulos para a concepção dos números. 

Podemos dizer então que eles surgem de uma dramaturgia pessoal, 

mas a criação é coletiva. De maneira geral, buscamos a comunicação 

pelo corpo, por nosso estado físico e mental, que se estabelece 

pelo próprio fazer, por nossas ações, e por tudo aquilo que eles 

remetem.

Com intenção de fazer algo novo, sem, no entanto, nos 

desfazer por completo do material até então produzido, optamos 

por um desenvolvimento continuado do trabalho anterior. Assim 
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seria possível amarrar os elementos e a partir do acúmulo de 

nossas experiências, desconstruir o que julgássemos necessário, 

nos revermos, para construirmos uma nova mostra.

Desde a formação do grupo até o momento atual, temos 

preferido dar prosseguimento às propostas vivenciadas, que vem 

sempre se atualizando e se renovando.

Mas a questão que veio à tona com mais força no processo 

de concepção de 268 dias. Depois. e que partiu de todas nós, 

cada uma a seu modo, foi a condição compartilhada de mulher, a 

tomada de consciência para esse devir.

Mulheres se fazendo, refazendo, gerando arte, memórias e 

reflexões. O que surge após uma gestação, que dura, em média, 

268 dias? Quem é esse ser que foi gerado? Qual mundo o recebe, 

qual realidade lhe é imposta? O que é construção, o que é dado, 

incontornável? Deparamo-nos com o despertar para a condição da 

mulher contemporânea. Deparamo-nos com nós mesmas.  Nos vimos 

fora do útero. Nosso grupo é composto inteiramente por pessoas 

que se reconhecem/são reconhecidas como mulheres, não nos foi 

possível, após toda essa maturação, tratar de temas alheios a 

essa condição.

Com esse despertar veio o problema subjacente das cargas, 

cicatrizes e o cansaço cotidiano da mulher. Gostaríamos de 

comunicar nossa perspectiva de mulher sobre essas questões e 

demos início a uma pesquisa concomitante de material histórico 

textual e imagético e do desenvolvimento de performances 

individuais e coletivas. O resultado foi um jogo de tensão por 

meio da linguagem da força e do equilíbrio tão presentes no 

universo cênico do circo. 

Compartilhando do entendimento de que a arte possui, entre 

seus inúmeros aspectos, por vezes até mesmo contraditórios, um 

potencial educacional relevante, de transformação social e de 

construção da consciência individual e coletiva, acreditamos 

ser possível trabalhar a sensibilidade em interferências 

mútuas com as habilidades técnicas circenses. Temos também 

a consciência de que nossas experiências e, portanto, nossas 

falas e representações, não pretendem ser universais a todas as 

mulheres. Compreendemos que existem os desdobramentos sociais e 

econômicos que não nos dizem respeito, apesar de estarmos cientes 

de nossa parcela de responsabilidade sobre o contexto geral e em 
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que medida esses desdobramentos atingem a todos nós. Portanto, 

ainda que mulheres, falamos a partir de uma das perspectivas 

da mulher branca, porém brasileira, de classe média, porque 

nós todas nos situamos, no geral, dentro desse espectro. É 

desse ponto que pudemos partir, esperando que nossas questões 

tangenciem as pessoas que se inserem na realidade complexa e 

heterodoxa, onde esta “mulher” existe.

Além do mais, como nosso trabalho apresenta uma linguagem 

variada, ora racional e concreta, ora abstrata, como um pensamento 

sem palavra, sua leitura se torna ainda mais livre e pessoal. 

Acreditamos que, por mais que as situações sejam complexas e 

diferentes, infelizmente todas as mulheres já passaram por 

situações de constrangimento ou de violência em algum nível, 

pelo simples fato de ser mulher. As pessoas, principalmente os 

homens, também tem conhecimento dessas situações, então todos 

que assistem à mostra podem se identificar de algum modo.

268 DIAS. DEPOIS. ENTRE A EXIBIÇÃO E A CONSTRUÇÃO.

268 dias. Depois. se concretiza na ocasião do V Seminário 

de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens do Programa de Pós-

graduação do Instituto de Artes e Design da UFJF e sua estreia 

se dá na parte da manhã do dia 12 de setembro de 2018, no pátio 

central do instituto, com duração aproximada de 30 minutos. 

Nas pilastras do espaço, na lateral do pátio, instalamos 

dois varais de fio vermelho, sobre os quais dependuramos algumas 

informações de texto e imagens, resultado de uma breve pesquisa 

que costurou a mostra, pautada majoritariamente em publicações 

tradicionalmente voltadas para o público feminino. O objetivo 

foi buscar por marcas e cicatrizes, imagens idealizadas e 

construídas sobre ser mulher, que povoaram e povoam o imaginário 

da população em geral ao longo dos tempos, criando estereótipos 

e padrões. 

No primeiro varal, entre as principais folhas de papel, 

colocamos algumas cópias das páginas de um periódico antigo, o 

Jornal das Moças, uma publicação quinzenal, apresentada como 

revista ilustrada, que circulou sobretudo na sociedade carioca 

mais abastada, entre 1914 e a década de 1960.2 Restringimos 

a pesquisa principalmente ao ano de 1918, para traçarmos 
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um comparativo e marcarmos exatos cem anos de história. 

Encontramos muitas propagandas que sugerem às mulheres padrões 

de comportamento e uma maior preocupação e valorização do corpo 

e da beleza em detrimento do intelecto, com promessas milagrosas 

para o alcance de um corpo perfeito. 

No segundo, incluímos propagandas de revistas contemporâneas 

também voltadas para o público feminino, sobretudo as de venda de 

cosméticos. Encontramos também as mesmas induções à padronização 

da estética corporal, ainda que atualizadas segundo os paradigmas 

do momento, confirmando a ideia dos tipos de moldes aos quais 

as mulheres se veem submetidas. Acrescentamos ainda letras de 

músicas recentes do Brasil que naturalizam a violência contra 

a mulher. 

Entre as folhas dispostas nos dois varais, penduramos 

algumas meias calças, com detalhes, outras do tipo arrastão, nas 

cores vermelha e preta, também em alusão ao figurino utilizado 

pelas acrobatas.

O espaço cênico cobria uma área grande delimitada por 

tatames. Ao fundo, uma estrutura de treliça suportava um trapézio 

fixo vermelho. Sobre sua barra, repousava um cachecol preto. No 

chão, ao lado dos tatames, uma grande bola de equilíbrio cinza, 

mais três bolas de malabares. O público começou a se concentrar 

em meia lua em volta do espaço.

Entramos em cena, sem anúncio, em silêncio. Vestidas com 

algumas peças de renda e lingerie pretas e vermelhas, que 

poderiam ter uma alusão erotizado e retrô, nossos corpos assumem 

uma linguagem distinta, identificando o sensual ao desconforto, 

o que era pra ser mas não é. Uma de nós entra em cena e no centro 

do espaço faz a leitura de uma matéria de exatos 100 anos atrás. 

Para nossa surpresa, esse texto, intitulado A emancipação da 

mulher: um horizonte que se descortina, encontrado no Jornal das 

Moças, destoa do teor geral do periódico e já revela uma luta 

pela igualdade de gênero, abordando a independência financeira e 

intelectual feminina e sua necessidade de participação na vida 

pública. Seguem alguns trechos:

Na evolução de nossos hábitos parece que a mulher 
brazileira vae compreendendo o seu papel na 
sociedade. Não somos dos que pensam que a mulher deve 
ser enclausurada, tomando a seu cargo tão somente 
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as lides domesticas, sem que seu espírito, muitas 
vezes, de grande adeantamento intelleqtual, possa 
expandir-se na sciencia, nas artes, na literatura ou 
mesmo em outros misteres. (...)

E o homem que tiver a felicidade de ter uma esposa 
que comprehenda a sua independência poderá dizer com 
orgulho, sou o marido que preferes, não sou homem 
de que precisas.

A mulher deve ao homem a sua fidelidade, mas nunca a 
sua liberdade.

Jornal das Moças, 12 de setembro de 1918.” (A 
EMANCIPAÇÃO, 1918, p.13)

A atividade doméstica exclusivamente determinada às mulheres 

não é questão superada, bem como a discriminação no trabalho e a 

assimetria nos relacionamentos amorosos, familiares e sociais em 

geral. À medida que a leitura evolui, nós vamos caminhando uma a 

uma em sua direção, de modo a nos sustentar uma sobre as outras, 

assentadas, formando uma pirâmide. A leitora, sustentando toda 

a carga final sobre si, continua sua tarefa, o que acaba por 

refletir a densidade daquelas palavras.

A que está na posição mais alta, por sua vez, recebe o 

livro que estava nas mãos da primeira e lê um trecho da Nova 

Enciclopédia da Mulher, de 1968 (Figura 3). 50 anos à frente do 

primeiro, mas, ao mesmo tempo, bem mais conservador:

Educação da Menina

Ela deve ser formada dentro de uma atmosfera altruísta. 
O papel da mulher na vida é de tudo dar em seu redor: 
confôrto, alegria, beleza, tudo acompanhado de um 
sorriso, sem se fazer de mártir, sem mau humor, sem 
aparentar cansaço. É uma tarefa pesada e é preciso 
iniciar a menina neste renunciamento contínuo e, ao 
mesmo tempo, feliz. A partir do primeiro ano, deve 
aprender dividir seus brinquedos, seus bombons e dar 
o que tem, sobretudo aquilo que mais quer para si. 
(BERTRAND, 1968, p. 335).

Após a leitura, a pirâmide é desfeita em uma espécie 

de desconstrução, mudando a energia do ambiente. A partir da 

introdução de uma trilha sonora, Dança dos Hexagramas, de 

UAKTI, progressivamente, a partir do movimento da primeira 
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leitora, nos estiramos no tatame e realizamos movimentos numa 

releitura bastante informal de algumas das linguagens do butô 

japonês. Focamos toda nossa energia, tensão e gravidade na 

região sacroilíaca. O centro vital de energia, mas que também, 

paradoxalmente, nos prende demais ao chão. À medida que a cena 

se desenvolve, a bola de equilíbrio é introduzida, num jogo 

enérgico, quase agressivo, entre as acrobatas. 

Por fim, uma das artistas sobe na bola de equilíbrio e 

sugere um número clássico de demonstração de habilidades, um 

jogo entre equilíbrio e malabares. Ela parece manter um esforço, 

entre o descer e subir, em sustentar o corpo e os lances das 

bolinhas, para buscar seu centro interior e de equilíbrio, 

enquanto as outras três artistas, aglutinadas no canto, desferem 

julgamentos de desdém, ameaças e assédios em face de uma situação 

de visibilidade da mulher. A equilibrista, focando no seu show, 

tentando ignorar os ataques, cai ao chão em determinado momento.

Figura 3: Gustavo Neri, 268 dias.Depois., 2018, fotografia, 1424 x 2144 pixels
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O trabalho se desenvolve entre portagens e experimentações 

de acrobacias de solo entre todas as artistas, até evoluir e 

chegar a hora de se explorar o equipamento aéreo (Figura 4). A 

estrutura do trapézio fixo é composta por três alturas: cordas, 

sobre a barra e debaixo da barra. Os movimentos entre o corpo 

e o aparelho podem ser realizados nessas dimensões, até mesmo 

misturando-as. 

Na primeira experimentação no trapézio, a artista que havia 

iniciado a cena com a leitura, interage com o cachecol preto que 

estava dependurado sobre o aparelho. O tecido começa a ser usado 

em meio aos movimentos acrobáticos de forma suave – assim como 

uma violência silenciosa –, com amarras em torno das pernas, dos 

punhos e, finalmente, sobre o rosto (Figura 5). Enquanto parece 

ter sua voz calada com o pano sobre a boca, ocorre logo uma 

queda e um sufocamento que culmina em um desespero, com o tecido 

agora cobrindo toda a face. O rosto torna-se completamente 

escurecido, anulado, remetendo às piores formas de violência 

contra a mulher. 

A introdução da manipulação do cachecol foi aos poucos 

desconstruindo a linguagem tradicional, apesar de paradoxalmente 

exigir um domínio da técnica e atenção redobrados. As mensagens 

de invisibilidade, sufocamento, violência e morte, cresciam 

numa agitação corporal à medida que a música ganhava mais 

intensidade, Círculo, de Divan Gattamorta.
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Figura 4: Paulo Rafael, 268 dias. Depois., 2018, fotografia, 5184 x 3456 pixels

Quando a artista respira ofegante sentada sobre o trapézio, 

após uma quase morte, uma  outra integrante, a equilibrista 

do momento anterior, carregada pelas demais, sobe também no 

aparelho. Neste ato, com alguma seriedade no rosto, desenrola o 

cachecol do rosto da colega, aliviando momentaneamente o clima 

tenso e angustiante que estava suspenso. Em seguida, a mesma que 

a alivia, escala em seu ombro, colocando o peso novamente sobre 

sua companheira e uma série pequena de movimentos paralelos 

entre elas se inicia, numa tentativa de entrosamento. Mas a 

primeira desiste e cai desconcertantemente no chão, deixando o 

trapézio livre para a outra.
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Figura 5: Gustavo Neri, 268 dias. Depois., 2018, fotografia, 2144 x 1424 pixels

Ao som de Comida Amarga, de Carne Doce, a acrobata agora 

trabalha em movimentos mais estreitos com a barra do trapézio, 

mais rápidos e com ritmo de trocas mais intenso, intercalados 

por pequenas quedas e pausas. Houve um diálogo com o desconforto 

de se manter em equilíbrio da cena antecedente da bola. Se a 

interação com a artista anterior pode ter gerado uma ambiguidade 

entre competitividade feminina e sororidade, este número reforça 

uma relação paradoxal entre graciosidade, técnica, melancolia 

e violência velada. A lida do cotidiano, o véu de agrado que 

esconde o incômodo. As posturas técnicas e transições, a relação 

entre trapézio-corpo buscou explorar e sustentar pontos de dor 

e incômodo, mas atentos a uma dinâmica que não deixasse essa 

relação dominar o ambiente.

 O número é interrompido e finalizado pelo aproximar e 

troca de olhar fixo da terceira artista. A inclusão da palavra 

no número, especialmente um texto poético, conduz a performance 

mais diretamente à plateia. A artista, com seu olhar, busca 

olhares. Sua voz, parte de seu corpo, precisa chegar aos corpos, 

pelo ar existente entre eles. A partir de um apontamento da 

diretora Gabriela Machado em outro processo criativo da diferença 

entre um corpo que dança e outro que fala, de uma mesma atriz, 

em momentos diferentes da cena, a artista aqui busca formas de 
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compreender e instrumentalizar esse corpo, para ser capaz de 

fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Um corpo mais complexo, 

que contém as duas coisas, que contamina uma ação com a outra.

O texto-palavra não impõe uma hierarquia sobre o texto-

movimento, então é preciso fazer com os dois um trabalho 

semelhante de apropriação, inclusive porque o texto-palavra não 

é de nossa autoria, apesar da grande potência de identificação:

deixar a barriga da minha mãe vazia

foi meu primeiro ato de desaparecimento 

aprender a encolher para uma família 

que gosta de ver as filhas invisíveis

foi o segundo

a arte de se esvaziar

é simples 

acredite quando eles dizem que você não é nada

vá repetindo como um mantra 

eu não sou nada 

eu não sou nada 

eu não sou nada 

tão concentrada que o único jeito de saber 

que você ainda existe é

o seu peito ofegante 

- a arte de se esvaziar

(KAUR, 2017, p. 33)

Os movimentos e as palavras dizem junto, estabelecem uma 

comunicação e até mesmo uma confidência com a plateia. A linguagem 

circense é a base para tudo acontecer. Ela está presente e muito 

forte, justamente pela técnica não tentar se impor isoladamente. 

Num ato de encadeamento, a quarta integrante finalmente sobe 

no aparelho, enquanto a outra desce. Esta artista é aquela que 

estava grávida em 268 dias. Portanto, os 268 dias depois possuem 

outra carga de sentidos. A construção desse número parte de uma 

vontade de dizer sobre o momento posterior à gestação, o parto, 

o nascimento, a primeira fase da relação entre a mãe e a criança 

nascida. Traz uma reflexão sobre a alteração da percepção de 

nossa relação com o tempo, tendo em vista essa fase inicial em 

que o bebê ainda é muito dependente, e também a mudança de olhar 

do tempo da vida.
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Mas estas ideias inicias são transformadas ao se relacionarem 

com todo o sentido de construção da mostra. A artista, ao tomar 

ciência de que a única coisa que resta é um “corpo ofegante”, 

traz para o seu próprio corpo essa sensação e sentimento. Com 

a respiração bastante cansada e a expressão de angústia e 

força, se pendura, com as cordas nas mãos, fazendo um balanço 

evolutivo num jogo de ir e vir com a barra do trapézio. Parece 

correr, correr até cansar e se encaixar no trapézio, com o 

corpo retraído. O cansaço, as cargas e cicatrizes, os assédios, 

violência e morte coletivos parecem encarnar agora em um só 

corpo.

No ato final, as outras integrantes se alinham em sua frente, 

abaixo do aparelho, para que a companheira, exausta, possa 

descer do trapézio, caminhando sobre os ombros da primeira até 

passar por cima de todas as outras, que se desmontam, recitando 

frases sobre a insuficiência feminina, à medida de seus passos. 

Mais uma vez, a ambiguidade é trazida, nós nos desfazemos e 

nos ferimos, mas ao mesmo tempo, nos reconhecemos uma nas outras 

e nos ajudamos. Estamos cansadas e machucadas, mas a sororidade 

e a empatia precisa falar mais alto.

Levantamo-nos do chão, sem vontade nenhuma de agradecer ao 

público.

Saímos de cena.

Os varais foram colocados posteriormente como resíduos da 

cena na Galeria Guaçuí, como parte da curadoria dos Grupos de 

Pesquisa Multiforme, espaço onde ocorreram as trocas e debates 

com os outros trabalhos artísticos prático-teóricos.

As descrições e interpretações aqui realizadas fazem parte 

de nosso olhar posterior como grupo, mas não pretendem definir 

ou exaurir as interpretações e a construção coletiva ilimitada 

realizada pela percepção/recepção do público.

NOTAS

1 Acrobacias: Carol Tagliati, Sandra Zanella, Letícia Machado, Deborah Lisboa 
(e Sol); direção: Gabriela Machado; produção: Aline Henriques; fotografia: 
Brenda Marques; iluminação: Raissa Salgado.

2 O Jornal das Moças se encontra digitalizado no site da Hemeroteca 
Digital Brasileira da Biblioteca Nacional Digital do Brasil. Os exemplares 
disponibilizados abrangem o período de 1914 até 1961. <http://bndigital.
bn.br/acervo-digital/jornal-mocas/111031>

http://bndigital.bn.br/acervo-digital/jornal-mocas/111031
http://bndigital.bn.br/acervo-digital/jornal-mocas/111031
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SILÊNCIO! NÃO PERTUBE.

Rafel Ribeiro (Vermelho)
Mestrando em Artes, Cultura e Linguagens
(UFJF)
Especialista em Gênero, Sexualidade e Direitos Humanos
ENSP-FIOCRUZ

RESUMO 

Este relato busca registrar minha experiência como artista 

pesquisador Preto no V Seminário de Pesquisa em Artes Cultura e 

Linguagens, explorando a noção de dispositivo do filósofo político 

Giorgio Agamben,  introduzindo os conceitos de contradispositivo 

e profanação utilizados na concepção do trabalho Silencio! Não 

Pertube, narrando seus modos de concepção, instalação e montagem 

e os ecos de sua presença durante o evento problematizando 

dentro da universidade e do campo da arte o assassinato de um 

jovens negros no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE

Dispositivo, Profanação, Negritude, Arte;

ABSTRACT 

This report seeks to record my experience as a black research 

artist at the V Seminar on Research in Arts Culture and Languages, 

exploring the notion of dispositive of the political philosopher 

Giorgio Agamben, introducing the concepts of counterdispositive 

and desecration used in the conception of work Silencio! No 

Pertube, It narrate the ways of conception, installation and 

assembly and the echoes of his presence during the event 

problematizing within the university and the field of art the 

murder of  young black men in Brazil.

KEYWORDS

Dispositive, Desecration, Blackness, Art;

Desde 2010 em sua primeira exposição coletiva, o Rafael já 

buscava uma maneira de criar a partir de sua subjetividade, de 
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suas questões pessoais e de como liga-las ao universo da arte e 

criar uma resposta para a vida cotidiana. Ao mandar uma carta 

para galeria pedindo a retirada de sua “virgindade” no mundo 

da arte e que em sinal desse processo, uma luz vermelha fosse 

acessa na fachada do espaço de exposição, em sinal de dessa 

relação, questões sobre o momento arte (SIMÃO, 2005) a relação 

entre o artista e a instituições e o artista e o público já 

o interessavam. Sua condição de artista foi evidenciada para 

geração do trabalho. 

Assim, em 20 de junho de 2015 numa série de 3 rituais 

performances no Inhotim, chamadas de Desvia Sacra,  instaurou-

se um (re)nascimento na arte e na vida, suspendendo a fronteira 

entre ambas, me batizando: Vermelho. 

Ao transformar sua vida numa experiência poeitica(Passeron, 

2004), ao estetizar seu cotidiano,  prática de nossos dias 

observada desde a modernidade(Featherstone, 2007), ele me  

introduziu como seu artificio, se o Rafael era artista, agora 

sou seu artefato Si mim mesmo. 

Artifice, Artificio e Artefato, integrados e desdobrados. 

Desde lá meu olhar, minhas escolhas de dispositivos capazes de 

acionar tais experiências, busca aproximar a arte e vida, e, 

misturando-as, confundi-las.  Busco estratégias de apropriações 

cotidianas da arte,  criando, a partir de questões diárias, 

respostas artísticas quer sejam por performances,  indumentárias 

ou objetos, que ativem outros significados ao comum. E assim, ao 

transformar o cotidiano em ferramenta estética, transformo a 

estética numa ferramenta cotidiana, que exige e cria um olhar 

armado pra realidade. Para percebê-la, analisá-la e apropriá-

la. 

Eu, Vermelho, me desdobro em três cabeças, que visam 

criar a partir de 3 eixos: Arte(metalinguagem), Negritude e 

Sexualidade. Assim Vermelho, me desdobro em Preto e em Rosa, 

para uma busca cotidiana de reinvenção e atitude reflexiva diante 

do Ser Artista, Ser Negro e Ser Queer.

Provocado pela proposta do V SPACL – Intervenções 

Imaginárias, me assumi como Preto, para pensar como intervir no 

imaginário ao meu redor. Como trazer a questão da negritude para 

dentro não só do seminário, mas para todo o Instituto de Artes 

e Desing, buscando não representar ou produzir objetos mas algo 
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que interviesse nas estruturas, no cotidiano, na experiência 

de cada pessoa que participasse desse espaço tempo, da duração 

do seminário, nascendo assim a proposta ou como uso em minhas 

pesquisas, o contradispositivo: “Silencio! Não pertube.”

Assim pensando no conceito de intervenção o som surgiu como 

uma estratégia capaz de produzir durações. O contradispositivo 

deveria ter condições de invadir os espaços e os tempos e ser 

algo que não dependesse de meu corpo, que tivesse autonomia 

para produzir por si mesmo experiências nas pessoas.  Aqui, 

fujo da palavra público, pois a partir de minha pesquisa a 

ideia é justamente desativar essa categoria, colocando qualquer 

pessoa, até mesmo eu dentro das afetações do trabalho. Uma 

horizontalidade buscada para reintroduzir o dispositivo no 

cotidiano, buscando profanar categorias clássicas como publico, 

museu, artista, arte etc.

 

O CONTRADISPOSTIVO

Trazendo o conceito de Dispositivo a partir de Giorgio 

Agamben para quem os dispositivos são literalmente:

“...qualquer coisa que tenha de algum modo a 
capacidade de capturar, orientar, determinar, 
interceptar, modelar, controlar e assegurar os 
gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos 
seres viventes” (AGAMBEN, 2009, p.40)

AMPLIANDO SEU CONCEITO,  ABARCANDO TODAS AS DIMENSÕES DA VIDA

“Não somente, portanto, as prisões, os manicômios, 
o Panóptico, as escolas, a confissão, as fábricas, 
as disciplinas, as medidas jurídicas etc., cuja a 
conexão com o poder é num certo sentido evidente, 
mas também a caneta, a escritura, a literatura, a 
filosofia, a agricultura, o cigarro, a navegação, os 
computadores, os telefones celulares e - porque não- 
a própria linguagem, que talvez é o mais antigo dos 
dispositivos…”(AGAMBEN, 2009, p.40)

O filosofo nos oferece uma maneira singular de olhar para 

a arte como dispositivo. Pensando inclusive de modo particular 

como 3 três pontos definidores: 

  i. É um conjunto heterogêneo, linguístico e não 

linguístico, que inclui virtualmente qualquer coisa no mesmo 
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título: discursos, instituições, edifícios, leis, medidas de 

polícia, proposições filosóficas etc. O dispositivo em si mesmo é 

a rede que se estabelece entre esses elementos (AGAMBEN, 2009).

 ii. Tem sempre uma função concreta e se inscreve sempre 

numa relação de poder (AGAMBEN, 2009)

iii. E como tal, resulta do cruzamento de relações de poder 

e saber (AGAMBEN, 2009).

E para lidar com esses dispositivos Agamben sugere uma 

estratégia, o contradispositivo(AGAMBEN,2010) um dispositivo 

que jogo que as categorias de saber e poder de modo a desativar 

ou problematizar suas relações naturalizadas. Pensando assim as 

relações raciais como dispositivos de poder/saber naturalizados 

na sociedade, Silencio!Não pertube. nasce como um desdobramento 

Preto, um contradispostivo para produzir uma disposição 

reflexiva(HENNION,2010), uma disposição à experiência estética 

no cotidiano. 

CONCEPÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO

Usando as estáticas e diversas reportagens encontradas na 

mídia nacional, onde a cada 23(vinte e três) minutos um negro é 

morto no Brasil e usando a simbologia de 1(um) minuto de silêncio 

em respeito a mortes,  o contradispositivo foi montado usando um 

áudio de 1(Um) minuto, de tiroteio capitado na favela da Rocinha 

no Rio de Janeiro. Esse áudio ficou em looping de intervalos de 

23(vinte e três minutos). Desta forma, a cada 23 minutos um 

minuto de tiroteio invadiu o espaço-tempo do Instituto de Artes 

e Desing, durante os 3(três dias de duração do evento. 24(vinte 

e quatro) horas por dia. 

Disposto através de duas caixas de som, uma diante do pátio 

interno do Instituto e outra dentro da galeria, ambas disponham 

de um contador que mostrava a passagem do tempo e dos intervalos.

Além disso 5 matérias de diferentes  jornais,  com a manchete 

“A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil”, 

acessíveis a qualquer pessoa na internet, foram impressas, 

fotocopiadas e espalhadas pelo pátio e pela galeria.
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ECOS

A proposta então foi oferecer um dispositivo aberto exigia 

que as pessoas buscassem através de seu conjunto heterógeno 

de elementos(Som dos Tiros, marcação de tempo, matérias 

jornalísticas, titulo)compor sua experiência pessoal e estética. 

O som invadia a cada 23 minutos, aulas, conversas, trabalho 

burocrático, palestras, apresentações de seminário, idas ao 

banheiro ou apenas uma passagem pelo prédio. Uma experiência que 

não escolhia seu publico nem delineava uma modo de apreensão. 

Cabia aquele que ali estava investigar ou lidar com a duração a 

sua própria maneira. 

No entanto o título do contradispositivo trazia sua 

implicitamente um questionamento: será que as pessoas, acadêmicos, 

alunos, professores, pesquisadores e alunos suportariam que 

aquela realidade para milhões de negros no pais invadisse seus 

espaço “sagrado”? E o como lidariam com essas profanação de seus 

cotidianos?

Assim vale destacar algumas das mais marcantes respostas

1. O trabalho foi amplamente aceito pela 

comissão organizadora e contou com o apoio da direção 

do Instituto;

2. Pessoas se incomodavam e reclamavam do som, 

mas ao descobrirem a natureza do trabalho, se calavam 

e se emocionavam;

3. O coletivo negro do Instituto, o coletivo 

Descolônia, solicitou uma roda de conversa para 

debater o trabalho, narrando o gatilho emocional que 

o trabalho produzia em suas subjetividades negras;

4. No primeiro dia durante a apresentação 

para apresentação de outro trabalho, foi solicitado 

que o volume fosse abaixado para não atrapalhar a 

concentração das artistas;

5. Uma estudante deu seu depoimento, 

considerando desnecessário o trabalho, pois segundo 

ela, a comunidade do IAD já seria “sensibilizada o 

bastante” e o trabalho atrapalhava a concentração de 

quem “queria estudar”;

6. Durante a fala da palestra do segundo dia, 

da imediatamente mesmo os organizadores, corriam para 



V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS .53

fechar as portas do auditório para impedir o incômodo 

da fala;

7. Em seu terceiro dia, para que uma apresentação 

de canto fosse realizada, o trabalho teve seu volume 

baixado, sem qualquer pedido de permissão ou anuência.

Neste ponto, minha busca foi me colocar como um dispositor, 

não ocupado de qualquer defesa do contradispostivo, mas captando 

as impressões e as reações tanto no nível institucional como 

subjetivo. 

Assim o que acho mais importante ressaltar foi a 

problematização que ele causou no próprio espaço institucional, 

pois mesmo as pessoas que estavam conscientes do trabalho 

participando da organização do evento, acabaram por mostrar o 

quanto espaços institucionais ainda tem questões para lidar com 

novas estratégias contemporâneas. Seja na escolha inconsciente 

de interferir no dispositivo para que ele não interferisse 

em outros, mesmo sendo um trabalho que trazia uma questão da 

qual milhões de negros não podem fugir diariamente, no campo 

da arte e da academia, a escolha por silenciar o trabalho ou 

tentar minimizar seus efeitos, trouxe a tona o silenciamento 

das minorias. Qual o critério usado para a escolha de entre 

um trabalho e outro? Pode a curadoria ou equipe de um espaço 

curatorial interferir na experiência de um trabalho para 

privilegiar outro? Esta interferência, em se tratando do único 

trabalho de artistas negros, pode ser enquadrada de alguma forma 

no racismo institucional? Será que os dispositivos de raça não 

estavam presentes nas reações ao trabalho?

Mais do que respostas, meu objetivo é deixar perguntas. 

É manter aberto o canal de experimentação e reflexão do 

contradispositivo para que cada sujeito possa ser autor de sua 

própria experiência.

E que “Silencio! Não Pertube.” possa em sua próximas 

instalações, servir de sonar para os dispositivos de raça 

presentes em nossa sociedade. 
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OLHARES ALHEIOS: ENSAIO FOTOGRÁFICO NA ÍNDIA

Joana Brito de Lima Silva (Doutora em Sociologia, UFJF)
Luciano Donizetti da Silva (Doutor em Filosofia, UFSCar)

RESUMO

Esta exposição fotográfica é um convite para admirar a sociedade 

indiana numa perspectiva fenomenológica. Trata-se de um olhar 

exploratório sobre a Índia, registrado em fotografias feitas 

no norte e noroeste indiano, em dezembro de 2016, de autoria 

dos pesquisadores. O objetivo dos registros ora expostos é 

pensar a aparência individual enquanto representativa de um 

imaginário sociocultural. Os olhares alheios fotografados são 

amostras de uma sociedade rica em contrastes, diante da qual a 

indiferença não é uma postura possível. De fato, é impossível 

manter-se indiferente ante os estímulos sensoriais indianos – 

dentre os quais, a visão se destaca. Assim, como é possível 

olhar (esteticamente) a Índia sem se esbarrar nos confrontos 

culturais? Este é o questionamento que norteia as imagens a 

serem expostas na forma de intervenção filosófica, sociológica 

e antropológica em torno da diversidade e das desigualdades 

indianas, como um ato de se olhar no espelho e refletir sobre as 

imagens refletidas.

PALAVRAS-CHAVE

Índia; fenomenologia sociológica; imaginário cultural.

ABSTRACT

This photographic exposition is an invitation to admire 

Indian society in a phenomenological perspective. This is an 

exploratory look at India, recorded in photographs taken in 

north and northwest India, by the researchers. The purpose of 

the archives presented here is to think about the individual 

appearance as representative of a sociocultural imaginary. The 

others’ sights are examples of a society rich in contrasts, 

where indifference is not a possible posture. In fact, it is 

impossible to remain indifferent to the Indian sensory stimuli – 

which then the vision stands out. So how can one (aesthetically) 
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look at India without encountering cultural clashes? This is 

the question that guides the images to be exposed in the form 

of philosophical, sociological and anthropological intervention 

around Indian diversity and inequalities, as looking at a mirror 

and reflecting about theses reflected images.

KEYWORDS

India; social phenomenology; cultural imaginary.

Figura 1: “Mãe Índia”

Se a aparência individual é representativa de um sistema 

sociocultural, os olhares alheios fotografados no norte 

e noroeste indianos são amostras de uma sociedade rica em 

contrastes, diante da qual a indiferença é impossível. De fato, 

os estímulos sensoriais indianos – dentre os quais, a visão 

se impõe preponderantemente – convidam a olhar as diferenças 

no detalhe. Não por acaso há estudos a respeito do chamado 

efeito Índia sobre os ocidentais, como a obra do psiquiatra 

francês Régis Airault, na qual o autor investiga o “sentimento 

oceânico” (AIRAULT, 2000) provocado pelo modo de vida indiano 

em quem se arrisca a visitar o país de modo não convencional 

(fora do circuito turístico). Embora tal estudo psicanalítico 

não seja o alvo desta exposição fotográfica, é interessante notar 

a impossibilidade de vivenciar a cultura e a sociedade indianas 

sem se olhar no espelho e refletir sobre o próprio contexto de 

origem; e esta postura remete ao clássico debate antropológico 
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do etnocentrismo ao relativismo. Nesse sentido, adota-se, en 

passant, a proposta de um “anti anti-relativismo” (GEERTZ, 

2001): nem absurdo, nem aceitável e, menos ainda, indiferente 

– a diversidade existe (ponto!). Assume-se, então, a atitude 

contrária ao impulso (autoritário) de querer impor critérios 

(socioculturais), supostamente racionais, para consertar desvios 

cometidos por sistemas diferentes, de acordo com uma régua única de 

normalidade (etnocêntrica). Este autoritarismo, porém, tem como 

extremo oposto a permissividade (conservadora) do relativismo, 

de compreender tudo como padrões relativos, imutáveis, aceitáveis 

e estáticos. Sem conservadorismo relativista nem etnocentrismo 

autoritário, pensa-se, aqui, as culturas enquanto respostas 

humanas situadas no tempo, formulações passíveis a mudanças, 

construções que podem ser reconstruídas ou preservadas, conforme 

cada sociedade decidir. Ainda que haja respeito às diferenças, 

ser indiferente a injustiças e violências não é o caminho a 

seguir. Diante dessas reflexões, o questionamento se impõe como 

uma esfinge: como é possível olhar a Índia sem repetir os enganos 

de cada uma destas posturas falaciosas e superar as dificuldades 

geradas nos encontros e confrontos culturais? Este é o pensamento 

que norteia as reflexões suscitadas pelas imagens. 

Figura 2: “Devoção”

Os contrastes se sobressaem ao entrar no Templo dos Ratos 

(figura 2) e encontrar crianças descalças, benzidas, por seus 

pais, com o leite deixado numa bacia, partilhada por centenas de 

ratazanas: como entender tais práticas? Devoção? Noutra imagem 

(figura 1), a mansidão no olhar da vaca, frente à bandeira do 

país, aparenta um misto de aceitação e crença num por vir que não 

se sabe de onde ou quando virá. São cenas ante as quais o olhar 

indiferente não existe. Portanto, mostrar fenomenologicamente a 
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sociedade indiana leva a um exercício de imaginação sobre quem 

olha e quem é olhado neste olhar. Com ou sem câmeras, as pessoas 

sentem-se olhadas socialmente, pois incorporam a normatividade 

do olhar alheio e expressam, em suas aparências (corpo/

vestimentas/posturas), a imagem refletida de seus pares. Desse 

modo espelhado, que enigmas os olhares, registrados alhures, 

transmitem a quem os observa? Estranhamento e familiaridade, 

desconforto e identificação entre as múltiplas possibilidades 

de olhar e de se espelhar em outros olhos. Assim, entrar no 

Templo dos Ratos (figura 2), situado entre Bikaner e Jodhpur, 

e encontrar crianças descalças, benzidas por seus pais com o 

leite deixado numa bacia, partilhada por centenas de ratazanas, 

é chocante? 

Figura 3: “Decifra-me ou te devoro”

Que angústia o olhar do rapaz de preto (figura 3), fotografado 

numa rodovia no território do Rajastão, expressa sobre viver na 

sociedade indiana? Conformismo ou indignação? Por outro lado, 

na primeira imagem, o enigma da esfinge é colocado no olhar nada 

angustiado da vaca; ela representa a mãe, deusa, sagrada, e está 

enquadrada, harmoniosamente, na pintura da bandeira indiana, num 

muro qualquer em Varanasi (figura 1); a vaca remete à esperança 

depositada nos deuses – ou seria a espera por ações estatais 

ou de órgãos internacionais? Semelhante mansidão é transmitida 
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pela família (supondo se tratar de um arranjo familiar) que 

se aperta, de maneira pacífica, na pequena carroceria de um 

caminhão na estrada, a caminho de Jaipur; nota-se aí, na lateral 

do veículo, um braço cujo corpo se esconde, misteriosamente: 

seria Shiva a viajar com seus devotos?

       
    Figura 4: “O braço de Shiva”

Já as mulheres de sáris coloridos, caminhando num parque 

municipal em Jodhpur (figura 5), oscilam entre espanto e incômodo 

com a curiosidade do olhar ocidental imposto a elas; e expressam, 

no exterior de suas roupas, toda cor e alegria que seus olhares 

anseiam – seja o sistema de castas, seja a regra mulçumana, 

seja a pobreza, nada pode parar a beleza deste caminhar, em sua 

dureza e graciosidade latentes. As cenas cotidianas registradas 

mostram um paradoxal sentimento de solidão: num país com mais 

de um bilhão de pessoas, cada qual parece estar só; acossado, 

acotovelado, espremido; cada olhar-pessoa revela um mundo só 

seu, que pode ser lido nesses olhares; seus sonhos quase podem 

ser vistos nesta leitura: são sonhadores que despertam de um 

sono profundo, com seus sorrisos careados e em seus acenos de 

mãos calejadas; tais expressões escondem, nos rostos marcados, 

a dura experiência de ser só um em mais de um bilhão.
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Figura 5: “Dos pés de Bhrama”

O olhar indiferente, embora consolador e reconfortante, 

não é o caminho almejado, na medida em que esta fenomenologia 

sociológica se propõe a pensar o jogo entre o olhar de quem 

olha e de quem é olhado. Noutros termos, unem-se, aqui, a 

sociologia reflexiva de Bourdieu e a filosofia da liberdade de 

Sartre. Se o “corpo está no mundo social” e “o mundo social está 

no corpo” (BOURDIEU, 2007, p. 185) os indivíduos incorporam uma 

visão de mundo e se adequam, através do corpo, a este mundo. 

Tais condutas “mobilizam um conhecimento pelo corpo capaz de 

garantir uma compreensão prática do mundo” (BOURDIEU, 2007, p. 

166). O corpo (aparência) torna-se a imagem representativa do 

habitus, ou seja, a comprovação irremediável (pois indissociável 

do indivíduo) da marca de origem social. Neste fenômeno da 

aparência mundano-concreta humana, a concretude da aparência é, 

para a fenomenologia, decidida pelo olhar do outro. É no olhar 

fenomenológico que o ser se revela (por perfis ou perspectivas). 

Pode ser que nem mesmo uma câmera observe um indivíduo qualquer, 

mas ele se sentirá olhado, uma vez que ele é olhado por ele 

mesmo. A consequência é que “Somos Nós somente aos olhos dos 

outros, e é a partir do olhar dos outros que nos assumimos como 

Nós” (SARTRE, 2011, p. 523); cada indivíduo incorpora o habitus 
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(Bourdieu), ou ethos (Sartre), enquanto valores mimetizados sem 

jamais serem levados ao plano reflexivo. Afinal, a reflexão exige 

liberdade e este processo normativo de condicionar o olhar 

tem como prerrogativa negar a liberdade em função da norma, 

impedindo a reflexão: é uma submissão generalizada aos Olhares 

sociais; logo, a exigência normativa torna-se um cerceamento 

da liberdade pelo olhar do outro – um panoptismo (FOUCAULT, 

2003). Conforme já anunciado, as pessoas se sentem olhadas 

porque incorporam a normatividade do olhar alheio e expressam, 

em suas aparências (corpo/ser-para-outro), a imagem refletida de 

seus pares. E, no caso das personagens e situações retratadas 

nas fotografias citadas, as aparências não enganam, mas convidam 

a decifrar enigmas (existenciais e culturais). Enfim, o que os 

olhares, registrados alhures, transmitem a quem os observa? 

Se a indiferença é impossível, o ensinamento explícito nestas 

imagens é que a vida não se enquadra numa única moldura: há 

muitos espelhos espalhados mundo afora à espera de reflexos, 

admiradores e reflexões.
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PESQUISA
PERFORMANCE, APROPRIAÇÃO E MEMÓRIA

Flavio CRO
(Escola Guignard)

RESUMO

Relato da experiência da performance Pesquisa, durante o V 

SPACL, realizado a partir de imagens e memórias das execuções 

anteriores, em comparação com a atual. Dentro dessa proposta 

a questão da apropriação foi elegida como linha teórica para 

costurar suas conexões, de maneira que estabelecemos uma analogia 

junto a ideia do roubo, do plágio e da apropriação, a partir de 

como esses temas são tratados por Afonso Romano de Sant’Anna. 

Como referência artística apontamos o trabalho Remembering 

(2009), do artista chinês Ai Weiwei, destacando e relacionando 

os dois trabalhos, não de modo a questionar e validar as obras, 

nem sequer esgotá-las, mas somente como uma sugestão de leitura 

através da qual podem ser aproximadas, sobretudo em relação a 

questão da apropriação da memória.

PALAVRAS-CHAVE

Ai Weiwei; apropriação; memória; performance e pesquisa.

ABSTRACT

Report of the performance experiment Research, during the V 

SPACL, made from images and memories of previous executions, 

compared to the current one. Within this proposal the question 

of appropriation was chosen as a theoretical line to sew their 

connections, to do so we establish an analogy with the idea 

of theft, plagiarism and appropriation, in the way which of 

these subjects are treated by Afonso Romano de Sant’Anna. As an 

artistic reference, we point out the work of Remembering (2009) 

by the chinese artist Ai Weiwei, highlighting and relating the 

two works, not in order to question and validate the works, 

not even to exhaust them, but only as a reading suggestion 

through which can be approximated, especially in relation to 

the appropriation of memory.
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FIGURA 1 – CRO, Flávio. Pesquisa, 2018, performance, ação de pesquisar os nomes e 
os desejos do público presente no V SPACL e publicar seus desejos na paisagem. 4 

dias. 
Fotografia: Flávio CRO.

Fonte: acervo do projeto.

PESQUISA

 A imagem acima (FIGURA 1), faz referência a performance 

Pesquisa, que foi realizada a partir de duas perguntas: qual o 

seu nome e o qual o seu desejo? Dirigidas para o público presente 

no V SPACL, cujas respostas foram transcritas das folhas de 

papel, com caneta Posca branca e azul, diretamente para os 

vidros do IAD da UFJF ou para outras superfícies envidraçadas 

na instituição, como portas e espelhos, escolhidas em conjunto 

com a organização do evento. 

 A questão que me moveu na construção dessa proposta foi: 

como publicar os desejos das pessoas na paisagem? Para responder 

a indagação acima me apropriei dos desejos dos participantes e 

aproximei o ato da pesquisa de campo com o da pesquisa artística 

ao mesclar e recriar suas metodologias borrando suas fronteiras 
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neste trabalho. A proposta visou o embate direto e colaborativo 

com o público, deslocando-o da posição de expectador a de foco 

participativo da ação, através do ato de inserir suas respostas 

na vista da cidade. Ao “publicar” suas vontades no horizonte da 

instituição, busquei expor o “resultado” da Pesquisa e demonstrar 

como essas ânsias, esses sonhos, constam na essência do fazer 

da arte e podem se reconstruir no outro que os lê.

 
        

FIGURA 2 – CRO, Flávio. Pesquisa, 2016, performance, ação de pesquisar os nomes 
e os desejos do público presente no XXVI Congresso da ANPPOM-BH e publicar seus 

desejos na paisagem. 4 dias. 
Fotografia: Flávio CRO.

Fonte: acervo do projeto.

 A ação Pesquisa foi apresentada duas vezes anteriormente. 

A primeira, foi pensada para integrar a mostra VESPA, que 

ocorreu no Galpão Paraíso e na FUNARTE-BH, nos dias 20 e 21 de 

maio, de 2016. O evento mesclava performances, música, arte e 

etc., para integrar e demonstrar apoio a iniciativa de ocupação 

da sede mineira do órgão federal, durante mais um momento de 

endurecimento das diretrizes do poder público em relação a 

cultura no país. A segunda, ocorreu durante a Mostra Síncrona, 

de Curadoria de Celina Lage, Amanda Alves e Gabriela Carvalho, 

que ocorreu no XXVI Congresso da ANPPOM, no Memorial Professor 

Aluísio Pimenta, na FADECIT, em Belo Horizonte, MG, dos dias 22 

a 26 de agosto, de 2016.

 Nas ações executadas anteriormente também proferi as mesmas 
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perguntas: “qual o seu nome e o qual o seu desejo?” Mas, na 

primeira execução as respostas foram transcritas em folhas de 

papel que foram posteriormente fotografadas e tiveram suas 

imagens publicadas como uma postagem no blog: <https://goo.gl/

JptRF8>. Na segunda (FIGURA 2), as respostas foram transcritas 

para uma folha de laminado plástico transparente, que por sua 

vez aderia as vidraças do Memorial Aluísio Pimenta, como um 

“enxerto” na paisagem. 

 Contudo, na execução da performance durante o V SPACL, 

pude transcrever as respostas, dos entrevistados, diretamente 

para as superfícies e vidraças do IAD da UFJF, isso fez com que 

os desejos e os nomes dos participantes parecessem “flutuar” na 

paisagem (FIGURA 1). A exposição ao pensamento de participantes, 

do Brasil e do mundo, também influenciou nos modos de exposição 

do trabalho, pois diversos foram os questionamentos e leituras, 

uma delas impactou na escolha do local para a maior concentração 

desses desejos escritos. Uma das entrevistadas comentou que 

ao passar pela porta do IAD e ver tantas vontades tornadas 

públicas, ficou interessada em vê-la tomada do chão ao topo, como 

uma verdadeira “porta dos desejos”. De um jeito que esse portal, 

que carrega as esperanças de quem entra e saí daquela faculdade, 

se tornasse uma materialização dessa metáfora dos desejos. 

     Outra maneira de exposição dos resultados foi com 

a conversa realizada no último dia do seminário. Nesta fui 

exposto a uma pergunta que despertou um novo caminho para 

a ação. Me perguntaram se alguém já tinha me desejado, como 

resposta na ação. A esse pergunta respondi que sim, mas apenas 

duas vezes, por um rapaz e uma garota. Embora a resposta tivesse 

sido simples, complementei o pensamento especulando que, seu 

eu fosse uma mulher, talvez não tivesse ocorrido tal qual a 

minha resposta. Caso uma mulher estivesse performando, no meu 

lugar, isso poderia levar a mais desejos abertos em assédio. 

A partir desse questionamento chegamos na ideia que, poderia 

ser interessante convidar uma mulher para performar a ação 

futuramente, algo que levantará outro tipo de desejo latente na 

mente humana. 
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LADRÃO DE DESEJOS

 

 Em uma das entrevistas pelos corredores do IAD da UFJF, fui 

surpreendido, por um dos entrevistados, com a seguinte pergunta: 

“você se sente confortável sendo um ladrão de desejos?” Para 

solucionar tal problema, procurei deixar claro o quanto seria 

absurdo, reducionista e simplório pensar, por exemplo, que uma 

fotografia, enquanto imagem indicial, seria um plágio do mundo 

real, uma mera cópia daquilo que já vimos, incapaz de sustentar 

ou inaugurar uma outra maneira de se encarar a visibilidade ou 

de problematizá-la pois, de certo modo, meu trabalho age como 

uma fotografia, me aproprio de uma ideia e a modifico em sua 

exposição. Assim, como não conseguimos imaginar as fotografias 

como plágio, seria disparatado sustentar tal argumento para 

trabalhos artísticos, ou afirmar que não teriam valor por não 

serem “originais”. Tal raciocínio já teve sua fragilidade 

demonstrada pelo pensamento e pelas práticas contemporâneas, 

uma vez que ambos ativam novas discussões a respeito do que é 

sua “origem”.

 Passei então a sustentar que roubar teria a ver com tomar 

para si, usurpar, ter posse, esconder ou dizer seu um item 

único, seja ele físico ou mental, sem alterações por terceiros; 

enquanto apropriar cultiva mais proximidade com reproduzir, 

circular, recriar, imagens, objetos ou ideias, que nem sempre 

são ou poderiam ser a fonte “original”, ou seja, avizinha-se 

com a reprodutibilidade técnica dos objetos de Benjamin (2013). 

Isso nos permitiu pensar que existe uma substituição da cultura 

de um artigo único pela do produto em série, perceptível na 

permutação entre essa atitude moderna do “roubo” e uma postura 

contemporânea conectada à apropriação, na qual a primeira perfaz 

um entendimento da propriedade sobre algo, como sendo imóvel, 

constituindo-se a conseguinte como móvel. Mas é importante 

destacar que “roubar” nem sempre traz essa noção de algo danoso, 

pois também é utilizado para retomar a posse, para se reapropriar 

de algo anteriormente usurpado. A reintegração de posse pode 

ser entendida como uma maneira de “desfazer o mal” ao devolver, 

recuperar ou restaurar o “estado original” ao qual pertencia o 

item anteriormente. 

 Contudo, os conceitos de roubo e plágio11 pertencem ao 
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domínio legal dos direitos autorais, em que as noções de certo 

ou errado, legal ou ilegal são aplicáveis — discussões que 

não funcionam satisfatoriamente ao focarmos nossa análise 

sobre o processo artístico, no qual as relações entre as obras 

são pensadas por meio da intra e intertextualidade, ou seja, 

das diversas conexões que criam consigo mesmo e com outros. 

Visto desse modo foi preciso buscar uma outra posição que 

nos fornecesse uma base mais imersa nas discussões da arte 

para articular essa proposta. Nessa conformidade, o escritor 

brasileiro Afonso Romano de Sant’Anna (2003) realiza um estudo 

sobre a paródia e a paráfrase que nos ajuda a perceber que para 

além dessa ideia do roubo ou do plágio, a arte sempre se valeu 

de suas próprias construções para se criticar ou reafirmar, 

fazendo com que suas proposições se perpetuem e se renovem, 

junto ao trabalho de outros artistas, com o passar do tempo. 

Por exemplo, para ele, mais do que adaptar uma ideia através 

da ratificação das palavras de um autor, a paráfrase a traduz, 

focando na preservação dos sentidos do texto e reproduzindo-os 

através da sua interpretação. Já a paródia busca perverter os 

sentidos originais de uma obra, exagerando ou invertendo suas 

características para se diferenciar do original, muitas vezes 

ironizando-o. Nas palavras do pesquisador: 

a paródia, por estar do lado do novo e do diferente, 
é sempre inauguradora de um novo paradigma. De 
avanço em avanço, ela constrói a evolução de um 
discurso, de uma linguagem, sintagmaticamente. Em 
contraposição, se poderia dizer que a paráfrase, 
repousando sobre o idêntico e o semelhante, pouco 
faz evoluir a linguagem. Ela se oculta atrás de algo 
já estabelecido, de um velho paradigma. (SANT’ANNA, 
2003, p. 27-28).

 Observando esses conceitos apresentados de maneira 

introdutória por Sant’Anna, podemos perceber — guardadas as 

devidas proporções e de modo simplificado — que o trabalho Pesquisa 

(2018) seria uma paráfrase dos desejos dos entrevistados. No 

entanto, o autor alerta que aplicar esses conceitos de maneira 

dualista e simplista a áreas para além da literatura é algo que 

pode levar a uma análise fraca e cheia de vazios. Pensemos no 

exemplo citado acima: Pesquisa não interpreta os desejos, mas, 
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ao mesmo tempo, subverte-os, apresentando-os na paisagem, ou 

seja, parodia a própria paráfrase. Analisando essa complexidade, 

notamos que não é possível encarar tais propostas de estudo da 

linguagem de maneira dual, uma em oposição a outra, quando elas 

muitas vezes atuam conjuntamente. 

 Para não se prender aos dualismos e flexibilizar a ação dos 

conceitos apresentados, Sant’Anna introduz mais duas ideias 

que trabalham em conjunto a eles, a saber, a estilização e a 

apropriação. Para o escritor, quando uma obra de arte sofre um 

“desvio mínimo” no seu molde, nos deparamos com uma paráfrase. 

Ao sofrer um “desvio tolerável”, por outro lado, percebemos a 

estilização. Já o “desvio total” vai corromper os sentidos, 

alinhando-se à paródia. A apropriação, segundo Sant’Anna, 

alinha-se com a ideia do deslocamento: quando é pequena, quando 

aquilo que é apropriado se sobressai e o reconhecemos na nova 

proposta, ela se compara à paráfrase. Mas no momento em que 

vai além da reprodução e produz algo diferente, principalmente 

criticando esse “original”, ela se associa à paródia. 

 As diversas referências que cada um desses desejos articula 

junto aos seus leitores tornam a arte muito mais intrigante, além 

de nos propiciar diversas perspectivas de apreensão da realidade, 

algo que o autor nos diz se relacionar com a questão da busca 

pela verdade. Nessa busca, nunca nos deparamos com a máxima das 

certezas, apenas com suas versões, que devem ser avaliadas, caso 

a caso, na construção da nossa própria resposta ou percepção 

particular, antes de serem compartilhadas e realinhadas com uma 

“totalidade” de sentidos sociais construídos e aceitos. 

 O que fica claro é que essas conduções e intenções intensificam 

as discussões atuais, levando a um exame mais profundo de 

cada situação e de como são percebidas no seu contexto e fora 

dele, ou, nas palavras do autor: “tirando a questão do enfoque 

velho que apenas falava de ‘fontes’, ‘influências’ e ‘plágios’” 

(SANT’ANNA, 2003, p. 82). Passamos a pensar nos nexos suscitados 

pelas obras de arte mais como um jogo praticado dentro da sua 

própria linguagem e articulado com outras. Agora isso também não 

nos habilita a imaginar que houve um câmbio, uma troca repentina, 

e que agora nossa sociedade contemporânea percebe tudo dentro 

dessa ótica e pronto, pois as posturas se permeiam, sendo difícil 

sustentar que prevalece um comportamento cultural hegemônico. 
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O importante em apresentar e estudar os conceitos expostos 

pelo autor, consiste na chance de ampliar as possibilidades 

de examinar as questões que envolvem a representação, não só 

comparativamente em suas semelhanças e diferenças, mas ainda em 

sua permeabilidade e no modo como se trespassam, para que não 

se tome um ou o outro como “tábula rasa”.

A INFORMAÇÃO

 A utilização do texto na arte ou até mesmo o seu pensamento 

enquanto imagem é algo que acompanha a própria história desse 

campo do conhecimento mas, dentro da arte contemporânea, posso 

aproximar a performance Pesquisa a uma referência artística que 

também se utiliza dessa metodologia, de apropriação da informação 

e sua posterior utilização. A instalação Remembering (2009), 

(FIGURA 3), do artista e ativista chinês Ai Weiwei, na qual 

escreve a frase: “ela viveu feliz nessa terra por sete anos”, 

posicionando nove mil mochilas na fachada da Haus der Kunst 

na Alemanha, foi escolhida por, semelhante a Pesquisa, tornar 

pública as memórias coletadas através de uma investigação.

FIGURA 3 - WEIWEI. Remembering. 2009. Instalação de 9000 mochilas na fachada da 
Haus der Kunst, Alemanha. 

Foto: Lawrence Weiner; Courtesy of Haus der Kunst ©Ai Weiwei. 
Fonte: Disponível em: <https://goo.gl/3ZhtXi>. Acesso em 18/10/2016. 

 Em 2011 Ai Weiwei foi preso. Esse momento de extrema 

relevância na carreira do artista, se relaciona a outro 

momento crucial: seu incentivo para colaboração e apuração dos 

nomes das crianças mortas no terremoto de Sichuan, em 200822. 

Suas atividades como “incitador da subversão”, entre seus 
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compatriotas, foram utilizadas pelas autoridades chinesas como 

justificativa para dificultar o acesso do artista e de voluntários 

às evidências, durante as chamadas “investigações cidadãs”. 

As buscas conduzidas pelo artista e voluntários, levavam a 

crer que o governo chinês queria esconder faltas graves. Os 

levantamentos apontavam que as fatalidades foram ampliadas, 

nos locais nos quais foram empregadas as chamadas construções 

“tofu”, nomenclatura utilizada em referência à baixa qualidade 

do cimento usado nessas edificações, que se esfarela facilmente, 

como o queijo do qual herda o nome33. Em consequência dessa 

fragilidade estrutural, tais construções não possuíam grande 

resistência a terremotos, ainda que muitas delas sediassem 

escolas e outros edifícios de intensa circulação de pessoas 

na região. Após um ano de intensa coleta de informações, Ai 

Weiwei e os voluntários divulgaram, no blog de Ai Weiwei, 

uma lista com o nome e o aniversário de 5.212 crianças que 

morreram no terremoto, vítimas da má administração do governo 

chinês. No documentário Never Sorry (2013), que trata da sua 

atuação artística e engajamento político, Ai Weiwei propoz que: 

“os blogues são grandes invenções de nosso tempo porque nos 

proporcionam a chance de formular opiniões”. Após a postagem da 

lista, as autoridades chinesas fecharam seu blog, mas podemos 

aproximar esse contexto de outra fala do documentário citado: 

“eu creio que existem várias e várias formas de protestar, 

protestar é uma forma de deixar as pessoas saberem...” Ainda 

em 2009, mesmo ano em que seu blog foi encerrado, por ordens 

chinesas, o artista apresenta a instalação Remembering.

 A instalação, apresentada na imagem acima, se apropriava 

da figura da grande quantidade de mochilas infantis espalhadas 

em meio aos escombros, gravada na memória dos chineses em meio a 

esse cotidiano de luto, para formar uma mensagem ideogramática. 

A pungente frase: “Ela viveu feliz nessa Terra por 7 anos”, 

estava presente na carta da mãe de uma das vítimas, e foi 

empregada como uma maneira para que não esqueçamos, de fazer 

com que a memória persista, se recriando e se ampliando a 

partir das construções de outros, pois como Ai Weiwei diz em 

Never Sorry: “o conteúdo é vivo e criou um jeito de encontrar 

novos modos de comunicação e se espalhar.” Se não é possível 

espalhar a mensagem de uma maneira, a informação correrá de 
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outra, por outras formas, por outros meios, outras fontes, se 

reconstruirá, pois seu compromisso é se difundir, transparecer! 

Em tal contexto, a principal exigência do governo chinês para 

a liberdade condicional de Ai Weiwei, quando da sua prisão em 

2011, foi que ele não postasse nada na “rede” durante um ano, 

nem que falasse sobre sua prisão. Nas sociedades autoritárias 

troca-se o silêncio pela liberdade. 

 Nesse sentido, o artista não se “cala” e segue preceitos 

como os de Andy Warhol, a quem admira. E como Anne Cauquelin 

sobre as estratégias Pop: “é preciso cobrir as paredes, repetir 

incessantemente, saturar.” (CAUQUELIN, 2005, p. 113). Ai Weiwei 

vai impregnar a rede de informação. Mas com uma proposta diferente 

do artista norte-americano, que se apropriava do conteúdo de 

jornais na série Morte e Desastre (1962-1964)44, Ai Weiwei vai 

tematizar o luto, fazer circular a tragédia, conceder nome aos 

mortos. De modo divergente de Warhol e do sensacionalismo dos 

jornais, usado como um trampolim para fazer circular a arte, 

Weiwei vai utilizar as regras da comunicação para veicular e 

associar seu nome como uma marca, conectando-o com uma matéria 

tão vasta quanto a morte; o artista chinês vai se associar à 

tragédia e dar-lhe nomes, nomes estes que foram ocultados. Pois, 

conforme define Michio Kaku, percebemos a “morte como a suspensão 

definitiva de todo o processamento de informação.” (KAKU, 2008, 

p. 315, tradução nossa). Portanto, ele vai lutar contra essa 

morte definitiva que é o esquecimento. Ai Weiwei vai emprestar a 

sua alcunha, para que os nomes dos mortos circulem sobre ela, se 

manifestem. Erige esse trabalho como um monumento, para informar 

a outros dessas existências, para compartilhar a informação, o 

seu processamento,  dividindo o sofrimento desse dever de ser 

um detentor da memória de suas existências, para continuarmos 

a lembrar, para não deixemos morrer. Assim Weiwei alveja algo 

similar ao escritor britânico Samuel Butler, declarar “onde 

os mortos se reencontram: nos lábios dos vivos.” (BUTLER apud 

BACHELARD, 2010, p. 15). Como emissário da morte, das memórias 

dos que se foram, seu personagem representa a vontade de lutar 

contra Meng Po, a deusa do esquecimento, evitando que tomemos 

do seu “chá do esquecimento”, porque ainda não é nossa hora de 

deslembrar e reencarnar. Coberto em luto, permite que a morte 

se amolde a si para escavar os mortos do governo.
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CONSIDERAÇÕES

Não ser um ladrão, mas sim um guardião dos desejos, essa 

é a responsabilidade que assumo ao receber de presente as 

memórias que foram expostas, uma vez que, como Ai Weiwei, erijo 

um trabalho que as sustenta e expõe ao mundo. Em vês de protegê-

las, entrincheirando-as em minha mente, escondendo-as em sua 

matéria rara, omo informação preciosa, exponho-as a crítica do 

outro, torno-as públicas para compartilhar a responsabilidade 

da manutenção da lembrança de suas existências.

Tentar impedir a informação de circular e se complementar, 

é algo que se passa como na imagem de tentar represar um 

rio com as mãos, uma ação impossível de se controlar pois, – 

parafraseando a frase do personagem Ian Malcolm, em Jurassic 

Park (1993) –, a informação encontra um meio. Remembering e 

Pesquisa, são exemplos de escape a esse controle totalitário da 

informação, do compromisso com sua circulação.

Falar de memória é um ato político essencial em todos 

os tempos ao longo de nossa história, mais ainda nestes, nos 

quais se procuram as brechas do esquecimento para vincular a 

desinformação, particularmente através da distância temporal 

que as gerações tomam dos fatos, já por elas não vividos. Não 

deixar esquecer, portanto, é um compromisso que assumimos, 

especialmente ao guardar memórias daqueles que já não podem 

mais se levantar e reivindicá-las. 

NOTAS

1 Ainda é possível notar, mas não simplificar, que nas práticas artísticas 
modernas e contemporâneas, diversos artistas assumem, em seus trabalhos, o 
uso do plágio como um modo de “causar dano” à propriedade, para demonstrar 
como a reificação da arte, do conhecimento e da cultura passou a ser tratada 
com mera mercadoria, cuja a posse e circulação são controladas pelo seu 
comércio. Por outro lado, a apropriação é percebida como uma maneira de “não 
causar dano”, sua intenção é conduzir a uma crítica as construções fictícias 
do próprio sistema, revelando seus mecanismos de funcionamento, muitas vezes 
parodiando e exagerando suas propriedades ironicamente, sarcasticamente ou 
caricaturalmente. 

2 O Sismo de Sichuan de 2008, de magnitude 8,0 na Escala de Richter, ocorreu 
em 12/05/2008 e teve seu epicentro na província de Sichuan, localizada na 
zona de Wenchuan, na China. O número de mortos foi estimado em mais de 85.000 
e o de feridos em mais de 350.000. Para informações rápidas, ver Wikipédia. 
Sismo de Sichuan de 2008. Disponível em: <https://goo.gl/WSYdqJ>. Acesso em: 
18/10/2016.

3Construção “Tofu” é o apelido dado pelos chineses para as construções nas 
quais é utilizado um cimento de baixa qualidade e que se esfarela facilmente, 
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para aliviar os custos do governo e empreiteiras. O termo se espalhou em 
2008, junto com as notícias sobre o terremoto de Sichuan e faz alusão ao Tofu, 
um típico queijo asiático feito de leite de soja e que se parte facilmente. 
Para ver mais sobre a nomenclatura, buscar em: Nexo Jornal. Disponível em: 
<https://goo.gl/3UyuW3>. Acesso em 18/10/2016. Correio do Brasil. Disponível 
em: <https://goo.gl/hKryj8>. Acesso em: 18/10/2016. E AMBROZY; WEIWEI, 2013. 
p. 237.

4A série Morte e Desastre (1962-1964) do artista norte-americano Andy Warhol, 
se apropriava e reproduzia, sobretudo, chocantes manchetes de jornais 
diretamente conectadas ao tema que intitula sua proposta. O fascínio e a 
obsessão que o tópico exerce é uma das formas que o artista explora ao se 
associar a mais “Pop” de todas as nossas certezas, a de que no fim todos 
morreremos. Ao assinar seu nome junto da morte, mescla-o a algo amplamente 
compreendido, uma vez que a morte está em todo lugar, ao se conectar a ela 
passa a circular junto a seu peso. Para mais sobre a série ver: Andy Warhol: 
death and disaster (2015). Ou Andy Warhol: death and disaster. Disponível 
em: <https://goo.gl/LZTrpU>. Acesso em 18/10/2016.
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FILMAR A CIDADE: FRAGMENTOS/PESQUISA/TRÂNSITO

Thaís Itaboraí Vasconcelos
Mestranda do Programa de Pós-graduação em Artes Cultura e 
Linguagens (UFJF)

RESUMO

Este trabalho tem por objetivo refletir sobre o curta-metragem 

“Filmar a cidade: fragmentos/ pesquisa/ trânsito ” apresentado 

no V SPACL. Para a composição do curta, foram usadas imagens e 

sons de alguns filmes chave para os estudos que versam a relação 

entre cidade e cinema, bem como outros caros a minha pesquisa 

em particular. A reflexão segue percursos variados, alternando 

embasamentos teóricos e questões práticas inerentes a proposição 

artística exposta, tendo como principais pontos de discussão a 

relação cidade e cinema, a montagem e filmes de arquivo.

PALAVRAS-CHAVE 

Cinema; Cidade; Filme de Arquivo; Montagem.

ABSTRACT

The objective of this work is to analyze the short film “Filmar 

a cidade: fragmentos/ pesquisa/ trânsito” presented in the V 

SPACL. For the composition of the short film, images and sounds 

were used, originated from some key films for the studies that 

consider the relation between city and cinema, as well as 

other meaningful ones to my particular research. The reflection 

follows varied paths, alternating theoretical background and 

practical questions inherent to the exposed artistic proposition, 

which have as main points of discussion the relation between 

city and cinema, montage, and archive film.

KEYWORDS 

City; Cinema; Editing ; Archive Film; 
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INTRODUÇÃO 

 Este trabalho tem por objetivo refletir sobre o curta-

metragem Filmar a cidade: fragmentos/ pesquisa/ trânsito1, 

doravante intitulado Filmar a cidade. O filme é composto de 

imagens e sons de alguns filmes chave para os estudos que versam 

a relação entre cidade e cinema, bem como outros relacionados a 

minha pesquisa em particular. Cabe ressaltar que a realização 

do filme não possui intuito comercial, tendo sido feito com 

um caráter de pesquisa e concebido para a proposta do Grupo 

de Pesquisa Multiformes do V SPACL. No processo de concepção 

do curta, empreguei fragmentos de filmes estudados na minha 

investigação, numa colagem / montagem que brinca, reverencia 

e ressignifica as imagens.  Seguiremos aqui percursos fluidos, 

alternando reflexões teóricas e questões práticas inerentes à 

proposição artística exposta.  No que tange a discussões de 

como o cinema vem filmando a cidade ao longo de sua história, 

utilizaremos como contribuição basilar trabalhos nesse recorte 

do filósofo e cineasta Jean-Louis Comolli. Outros autores serão 

empregados para pensar as dimensões práticas, com enfoque na 

utilização das imagens de arquivo.

FILMAR A CIDADE: FRAGMENTOS/PESQUISA/TRÂNSITO

 O surgimento das grandes cidades, espaço moderno por 

excelência, está intrinsecamente ligado com a história do 

cinema. As metrópoles do início do século XX eram cenários e 

personagens de inúmeros filmes documentais, sejam eles clássicos 

ou vanguardistas. O cinema surge dentro do ambiente urbano, 

sendo produzido e pensado para um espectador também urbano.  

De tanto filmá-las, o cinema não só revela alguma 
coisa do destino cinematográfico das cidades (a 
gênese urbana do cinema), mas o transforma: pouco a 
pouco, a cidade filmada substitui toda cidade real, 
ou melhor, se torna o real de toda cidade. (COMOLLI, 
2008, p.179)

 O curta Filmar a Cidade buscou articular a partir de 

sons e imagens, não necessariamente sincrônicas, alguns 

pensamentos e sensações sobre a relação cidade e cinema. Como 
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dito anteriormente, os filmes utilizados, em sua maioria, são 

caros a estudos que abordam o olhar do cinema para as cidades, 

o curta segue uma curadoria afetiva, sem pretensões de abarcar 

os principais filmes, muito menos uma proposta historicista e 

cronológica. O recorte escolhido faz parte de um olhar ainda em 

desenvolvimento, iniciado no primeiro semestre de 2018 como parte 

da minha pesquisa no mestrado em Artes, Cultura e Linguagens 

no Instituto de Artes e Design da UFJF, no qual pretendo além 

de aprofundar as reflexões em relação do olhar do cinema para 

as cidades, realizar um curta-metragem documental intitulado 

Sinfonia de um lugar. Assim, o processo de realização do curta 

Filmar a cidade faz parte dessa busca de estabelecer conexões 

teórico práticas.  

 O curta apresentado no V SPACL dialoga também com diversos 

filmes que exploram o recurso de utilização de imagens de arquivo 

(e sons) oriundas de produções cinematográficas ficcionais ou 

documentárias como a série televisiva Histoire(s) du Cinéma 

dirigida por Godard que é “uma grande colagem de fragmentos de 

imagens, textos e sons, formando discursos paralelos e ao mesmo 

tempo interligados” (NICOLAIEWSKY, 2003) . 

 Adriana Menezes na sua tese Poesia em forma de imagem: 

Arquivo nas práticas experimentais do cinema (2013) nos exemplifica 

diversas práticas experimentais de found footage, produzidas 

a partir dos anos 90 e discorre sobre o potencial dessas 

expressões artísticas. “Ao cortar, colar, alongar, colorir, 

fazer nova edição de som, os filmes de found footage adquirem 

novos significados e, de certa forma, reescrevem a história do 

cinema.”  (MENEZES, 2013, p.111)

 Além das potencialidades do uso da imagem de arquivo é 

pertinente ponderar que a recepção da utilização de arquivos 

de cinema possui dimensões diferentes para um espectador que 

reconhece as imagens e sons apresentados comparados aos que não 

as identificam em suas memórias. No caso específico do Filmar 

a cidade creio que, por possuir uma proposta que de alguma 

forma reverencia esses filmes, essa lacuna na apreensão se torne 

mais acentuada. De qualquer forma, a montagem foi concebida 

pensando também em um espectador que não conheça nenhum dos 

filmes apresentados e na apresentação do mesmo durante o V SPACL 

e a partir das conversas ao longo do evento pode-se perceber 
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que o mote principal é apreendido mesmo para quem não conhece a 

autoria das obras previas.

 Outro fator da recepção que cabe salientar é que o curta 

Filmar a cidade foi exibido durante os dias da realização do V 

SPACL na Galeria Guaçui em um contexto distinto do modo de ver 

tradicional de exibição. Como sugere Dubois (2009, p. 87-88): 

Quando o filme deixou ‘sua’ velha sala escura para se 
expor nas salas dos museus de arte, os parâmetros 
sobre os modos de recepção supostamente ‘específicos’ 
dessas imagens se deslocaram, ao mesmo tempo que 
surgiram interrogações sobre a suposta ‘natureza’ 
de cada um deles [...] É a própria ideia de cinema 
e de arte que se encontra relativizada. 

 Começamos o filme com o acordar da cidade registrada pelo 

Um homem com uma câmera de Vertov. “A cidade dorme, o homem 

com a câmera vem acordá-lo, realizando a conjunção, a conjunção 

do movimento urbano e do movimento do filme, movimento de 

movimentos.” (COMOLLI, 2008, p. 154). A modernidade registrada 
pelas sinfonias urbanas2 é mostrada em diversos fragmentos. 

 Cada filme, claro, com o seu olhar, com a sua lente.  Na obra 

de Cavalcanti, Rien que les heures, Alberto Cavalcanti (1926), 

um letreiro nos questiona o que diferencia uma cidade de outra 

e indica os monumentos como o que as diferencia, monumentos que 

quase sempre são obras que registram e se constroem por uma 

história legitimada. 

 A viagem continua e o trem (figura1) da moderna Berlim de 

Ruttman embarca em um túnel escuro.
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Figura 1 - Berlim, sinfonia de uma metrópole, Walter Ruttmann (1927)

 

Ouvimos um trecho de um discurso de Hitler e vemos Alemanha, 

ano zero de Rossellini, as cidades e monumentos destruídos 

(figura 2), ponto irremediável da relação da cidade com o cinema, 

como nos diz Comolli (2008).

Figura 2- Alemanha, Ano Zero, Roberto Rossellini (1948)

 

 Alain Resnais em Hiroshima, Mon Amour3 (1959) nos questiona 

através do personagem masculino “você não viu nada em Hiroshima” 

trazendo a impossibilidade de transmissão da experiência. A 

personagem feminina diz “ ... eu observava as pessoas e observava 

a mim mesma ...” a memória ganha uma subjetividade, é proveniente 
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de um olhar. Como é possível ultrapassar o nível do saber sobre 

e experimentar e tocar e ser tocado pelo outro?

 Em seguida as imagens nos levam a Crônica de um Verão 

(1961), Jean Rouch e Edgar Morin, temos Marceline, sobrevivente 

de um campo de concentração andando pelas ruas de Paris enquanto 

nos conta as suas memórias. Como viver e sobreviver cada dia na 

metrópole? Como construir nossas histórias?

 O outro da tela nos olha, cada vez mais, uma quarta parede 

é rompida. De múltiplos recortes possíveis ao se registrar a 

cidade no cinema, no momento, o que me interessa é a dimensão 

da memória.  “As memórias biográficas elaboram mapas urbanos 

invisíveis” (CANEVACCI, 1997, p. 22).  A montagem brinca com 

essa dimensão a partir de fragmentos do longa Vissages Villages 

(2016, figura 3),  vemos uma foto de operários de um outro tempo 

impressa em grande escala e colada nas casas em que antes viveram 

e que agora serão demolidas devido a especulação imobiliária, 

essas imagens foram intercaladas com os operários de outras 

épocas, Berlim dos anos 20 registrada por Ruttman e a Pólis de 

Marcos Pimentel, 2009.

Figura 3- foto de divulgação do filme Visages Villages, na foto Agnès Varda e JR 
diretores do filme.

 Por fim, ou como no início de uma nova viagem, vemos os pés 

e olhos de Agnès Varda impressos em um trem, trem símbolo da 

modernidade nas sinfonias urbanas e imagem primeira do cinema, 

da chegada do trem na estação dos irmãos Lumière. 

 Filmar a cidade trafega, um pouco, nesse percurso e esboça 

uma linha férrea ao longo do seus quatro minutos. Imagens de 
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trens de Um homem com uma câmera são seguidas de imagens de 

Berlim, sinfonia de uma metrópole. A partir de técnicas que 

geram uma estética ilusionista do cinema clássico, como cortes 

atrelados a movimentos des planos, atravessamos essa linha 

férrea imaginária.

 Na sua última parada o trem de Berlim, sinfonia de uma 

metrópole se transforma no trem de Vissages, villages , na camada 

sonora ouvimos JR “Seus pés e seus olhos contam uma história, 

esse trem irá a mais lugares que você jamais conseguirá ir”. 

NOTAS
1Filme disponível para visualização em https://vimeo.com/290583146.

2“Como sinfonias da cidade entende-se um grupo de filmes, feitos em contextos 
de produção distintos, mas próximos quanto à época de suas filmagens e 
lançamentos, do quais são exemplos: Berlim, sinfonia de uma metrópole, 
(1927), Um homem com uma câmera (1929), São Paulo, a sinfonia da metrópole 
(1929), Rien que les heures (1926).” (COSTA, 2012, p. 2) 

3Hiroshima Mon Amour, filme franco-japonês dirigido por Alain Resnais, é 
essencialmente a narração de um breve romance, vivido em Hiroshima, entre 
uma francesa, Emmanuelle Riva, e um japonês, Eiji Okada. Esse amor faz com 
que ela reviva traumas do seu passado. Ela busca esquecer a dor pela morte 
do seu amante alemão que ocorreu em Nevers, assim como o mundo busca esquecer 
o terror do que aconteceu em Hiroshima. No entanto, o esquecimento, só pode 
ocorrer pela aceitação da lembrança. 
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RECORTES SOBRE A ATUAÇÃO DE MARIA DA SAUDADE CORTESÃO 
MENDES NA PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DO POETA MURILO 
MENDES 

Valtencir Almeida dos Passos (UFJF)1

RESUMO

Neste artigo propõe-se a refletir a atuação de Maria da Saudade 

Cortesão Mendes, viúva do poeta, Murilo Mendes, no que diz 

respeito às tomadas de decisões e atuação em relação ao legado 

do poeta, biblioteca e a coleção de artes visuais, logo após 

a sua morte. Em 1977, doou à Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF) parte de sua biblioteca particular, em 1993, em 

negociação com Governo brasileiro, destinou por meio de Termo 

de Contrato de Transferência, a coleção de artes visuais, para a 

mesma instituição originando assim, o Centro de Estudos Murilo 

Mendes (CEMM) e mais tarde, o Museu de Arte Murilo Mendes 

(MAMM). Analisa, ainda, a co-participação de Maria da Saudade 

na prática colecionista muriliana, assim como no processo de 

institucionalização do acervo Murilo Mendes na UFJF.

PALAVRAS CHAVES

Murilo Mendes, Maria da Saudade, legado, biblioteca, coleção de 

artes visuais

INTRODUÇÃO

 Murilo Mendes, ao longo de sua vida dedicou-se à poesia, às 

artes visuais, à música, bem como ao colecionismo. Na prática 

colecionista, o poeta reuniu livros, documentos e obras de arte. 

Em seus anos finais de vida, manifestou sua preocupação em relação 

ao destino de suas coleções. Assim, numa carta, datada de 1972, 

dirigida à Laís Corrêa de Araújo, quando a autora preparava sua 

antologia poética, o poeta demonstrou sua preocupação com seu 

acervo pessoal: “onde deixar papéis interessantes que possuímos, 

cartas de escritores ilustres etc. Não temos filhos, e quando 

desaparecermos isto irá constituir um grosso problema para 
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nossos parentes”(ARAÚJO, 2000, p. 214). Em sua carta testamento 

– embora não considerada oficial, uma vez que não fora registrada 

em cartório – Murilo declarou sua intenção em doar sua coleção 

de artes visuais para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 

(MAM RJ), caso viesse a falecer depois de sua esposa2. Logo após 

a morte do poeta, em 1975, Maria da Saudade Cortesão Mendes doou 

parte de sua biblioteca particular a UFJF. Quanto à coleção de 

artes visuais permaneceu em posse da viúva, mas que em certo 

momento, provavelmente, no início dos anos de 19803, ficou em 

depósito, na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa, Portugal. 

Somente na década de 1990, o Governo brasileiro em negociação 

com a viúva, adquiriu para a UFJF a coleção de artes visuais que 

pertenceu ao poeta, culminando na criação do Centro de Estudos 

Murilo Mendes (CEMM).

Desse modo, a atuação da viúva Maria da Saudade (1913 - 2010) 

em relação à biblioteca e à coleção de artes visuais pertencentes 

ao poeta Murilo Mendes revelou ao público um importante legado 

que originou o CEMM e, posteriormente, o MAMM destinados aos 

estudos e divulgação da vida e obra muriliana. No entanto, 

observamos uma lacuna no que diz respeito à atuação de Maria da 

Saudade, bem como a deficiência de informação nas importantes 

decisões que ela tomou em relação ao legado deixado por Murilo 

Mendes. Justifica-se, portanto, a análise das ações e decisões 

dessa personagem que por meio de instrumentos legais de proteção 

manteve a unidade e integridade das coleções ao destiná-las a 

uma Instituição universitária brasileira, permitindo o estudo 

e divulgação da vida e obra do poeta, bem como a preservação e 

acesso.4 As coleções que, antes eram restritas ao casal, amigos 

e parentes, após as doações tornaram-se patrimônio público 

aberto à sociedade e ao seu desenvolvimento, em consonância 

com a definição de museus instituído pelo Conselho Internacional 

de Museus (ICOM). As coleções não eram mais propriedade de um 

casal, como herdeira legítima, a viúva, certamente, ciente 

da importância de que tanto a biblioteca e coleção de artes 

visuais, não pertenciam somente a ela, mas sim, a sociedade 

em geral. Nesse sentido, as coleções tornaram-se patrimônio 

público passível de preservação, pesquisa e difusão.
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O CASAL MURILO MENDES E MARIA DA SAUDADE

Em 1940, Murilo Mendes conheceu a poeta e tradutora 

portuguesa Maria da Saudade Cortesão, filha historiador Jaime 

Cortesão, português, que com sua família se encontrava no Brasil 

como refugiado político (CASTAÑON GUIMARÃES, 1986, p. 62).                

 Nesse sentido, vale ressaltar, que nesse momento de sua 

vida, no Rio de Janeiro, quando Maria da Saudade o conheceu, o 

poeta já possuía uma carreira intelectual, bem como já havia 

assimilado as contribuições estéticas, espirituais e filosóficas 

do amigo Ismael Nery, que morrera seis anos antes. Maria Betânia 

Amoroso (2013, p. 64) indica que o poeta, a partir de 1932, 

inicia sua colaboração com o Boletim de Ariel, e que seus 

textos críticos, também podiam ser lidos no suplemento cultural 

Letras e Artes do jornal A Manhã. Maria da Saudade conheceu 

Murilo inserido num ambiente cultural carioca. O poeta já havia 

estabelecido relações de amizade e sociabilidade com artistas e 

críticos de arte como Alberto da Veiga Guignard, Mário Pedrosa, 

Aníbal Machado, dentre outros (CASTAÑON GUIMARÃES, 1986, p. 

29). No cenário carioca, Murilo travou relações de amizade 

e intelectuais, acumulando livros, desenhos e pinturas. Seus 

primeiros retratos foram pintados por Guignard e Cândido Portinari 

em 1930 e 1931, respectivamente5. Murilo residiu, por um longo 

período, no quarto da pensão situado a Rua Marquês de Abrantes, 

64. Entre os frequentadores habituais do casarão estavam Athos 

Bulcão e Ione Saldanha. A artista registrou o quarto do poeta 

num óleo sobre papel6. A respeito do referido cômodo, Castañon 

Guimarães assim descreve:

 Na porta, ficava pregado um retrato de Mozart. Numa 
das paredes havia uma gravura em tamanho natural do 
Esfolado, essa figura humana sem carnes, apenas com 
os músculos à mostra, para estudo de anatomia. (...) 
ouvia Mozart. (...) Quadros, imagens de santos, 
livros, discos e a vitrola completavam o quarto 
perfeitamente ordenado do poeta. Alto, magro, de 
voz grave, que com gestos largos e medidos habitava, 
dentro daquele quarto, outra esferas (CASTAÑON 
GUIMARÃES, 1986, p. 62).
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Maria da Saudade, por sua vez, numa entrevista publicada 

no catálogo de exposição Murilo Mendes 1901 – 2001, comenta 

como veio para o Brasil em 1941 para encontrar seus pais e irmã 

que viviam exilados, devido suas posições contra a ditadura de 

Salazar (MARIA DA SAUDADE, p 145, 2001):  Nessa mesma entrevista, 

esclarece onde conheceu o poeta: 

Creio que conheci Murilo no consultório de Jorge de 
Lima, onde ele recebia não só os doentes mas também 
os amigos e, num carfanaum nos fundos, pintava. 
Jorge ia e vinha, uma seringa ou um pincel na mão, 
com aquele seu ar de Menino matreiro e bonacheirão. 
Murilo acostumava aparecer lá ao fim da tarde para 
lhe pedir uma carona até casa (MARIA DA SAUDADE, p 
147, 2001).

 Somente em 1947, o casal oficializa a união matrimonial. 

A esse respeito Castañon Guimarães (1986, p. 63) comenta que 

em cerimônia reservada no Mosteiro de São Bento, Murilo teve como 

padrinho o poeta Manuel Bandeira e o casal vai morar por algum tempo 

em casa da família Cortesão, na rua Ibituruna, no Maracanã. Laís 

Corrêa de Araujo (2000, p.15) afirma que a “também poeta, Maria 

da Saudade realiza com Murilo o perfeito entendimento a dois, 

acentuado pelas mesmas afinidades, pela arte e pela presença 

da poesia (...)”. O próprio Murilo relata em sua entrevista 

concedida ao jornalista Jorge Andrade para a revista Realidade 

(Realidade, 1972, p. 85): “em 25 anos de casado, sempre vivemos 

bem, É uma mulher extraordinária”. Em solo brasileiro, Maria 

da Saudade teve relevante atuação na cena cultural publicando 

o premiado livro de poesias, O dançado destino, e também fez 

traduções peças teatrais de dramaturgos clássicos como T.S. 

Eliot e Shakespeare. 

 Murilo cumpre missão cultural pela Europa entre os 

anos de 1952 – 1956 divulgando, por meio de conferências, a 

cultura brasileira, nas Universidades de Holanda e Bélgica, 

sendo acompanhado de sua esposa. Nesse período, adquiriu e foi 

presenteado com gravuras de importantes artistas europeus, como 

Léger e Magritte. Laís Corrêa de Araújo (2000, p. 17) aponta que, 

em 1957, contratado pelo Departamento Cultural do Itamarati, 

o poeta e sua esposa instalaram-se definitivamente na Itália, 

como professor de Estudos Brasileiros na Universidade de Roma. 
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Nessa cidade, travou relações de amizade e intelectualidade e 

apartamento do casal na Via del Consolato, 6, tornou-se palco 

de encontro de escritores, artistas, músicos e intelectuais. 

As paredes do apartamento foram ocupadas por obras de artistas 

como Joan Miró, Jean Arp, Alberto Magnelli, Piero Dorazio, 

dentre outros, a maioria amigos do poeta. 

  Companheira de uma vida, não tiveram filhos, como Jorge 

Andrade nos conta em seu texto jornalístico, Murilo, um poeta da 

Liberdade, publicado na revista Realidade de 1972 (Realidade, 

1972, p. 84): “casal sem filho, que se completa no amor pela 

arte”.  O casal vive 18 anos em Roma. “No verão lisboeta de 

1975, a morte surpreende o poeta” (DAIBERT,1995, p. 111). Após a 

morte de Murilo Mendes, ocorrida a 13 de agosto de 1975, em Lisboa, 

Maria da Saudade, viúva e herdeira legítima, precisou decidir 

quanto ao sepultamento, escolhendo o Cemitério dos Prazeres em 

Lisboa. Quanto à sua vida pessoal, a viúva volta definitivamente 

para Portugal, seu país natal. Outras duas importantes decisões 

ainda ficaram sob a responsabilidade da viúva: os destinos da 

biblioteca e da coleção de artes visuais que acabara de herdar.

A DOAÇÃO DA BIBLIOTECA A UFJF 

Em relação aos acervos, a primeira decisão direcionou-se 

para a biblioteca particular do poeta. Maria da saudade, em 

relação a esse acervo, dividiu-o em 3 lotes e destinou uma parte 

a UFJF. Em carta destinada a Arlindo Daibert, nos conta: 

O acervo que doei a Universidade Federal de Juiz 
de Fora é apenas uma parte da biblioteca, em Roma, 
de Murilo (...). Tive que tomar uma decisão sobre 
o destino a dar aos livros que, por razões de 
espaço, não podia conservar. Assim, e para que do 
trabalho universitário de Murilo na Itália ficasse 
uma recordação tangível, a) doei à Universidade de 
Roma, onde ele ensinara, quase todos os livros de 
literatura brasileira ao quais foram posteriormente 
agrupados, com outros afins, numa “Sala Murilo Mendes” 
com que aquela Universidade o quis homenagear. b) 
Outra parte, na qual incluí livros de interesse em 
vários campos, escritos em português ou francês (por 
ser língua mais acessível) foi enviada para aí. c) A 
terceira parte, talvez a mais significativa (se não 
a mais numerosa) engloba os livros de literatura 
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italiana e todos os que, portugueses, brasileiros, 
franceses ou ingleses me interessavam de perto e 
que hoje constituem a base da minha biblioteca 
pessoal. O critério que me regi foi o de entregar 
os livros às pessoas ou instituições que realmente 
os pudessem utilizar, evitando, ou tentando evitar, 
que permanecessem “letra morta” dentro de caixotes 
ou prateleiras poeirentas7. 

Por sua vez, Arlindo nos conta que após a morte de Murilo 

Mendes, a UFJF, recebeu a doação de grande parte da biblioteca 

particular do poeta.  Arlindo ainda nos relata que Murilo, em 

vida, determinara que parte de sua biblioteca, sobretudo os 

livros estrangeiros, fosse doada à UFJF, cabendo os livros de 

literatura brasileira à Universidade de Roma. (DAIBERT, 1995, 

p.103). Pelo gesto de Maria da Saudade, o Centro de Documentação 

e Difusão Cultural (C.D.D.C.) da UFJF recebeu cerca de 1900 que 

pertencera o poeta Murilo Mendes. 

 É interessante observar que Maria da Saudade destinou a 

biblioteca uma instituição universitária da terra natal de 

Murilo. Desse modo, podemos interpretar que além de retornar o 

nome do poeta ao seu país, desejava também preservar a memória, 

bem como incentivar o estudo da vida e obra do poeta na comunidade 

acadêmica. Sendo assim, verificamos no Setor de Biblioteca e 

Informação do MAMM a cópia do telegrama da UFJF, cujo conteúdo 

é o aceite da doação. O então Reitor João Martins Ribeiro, em 

resposta, envia um telegrama a viúva:

 
4.11.75 Resposta sua carta 28.out.p.p. consulta 
aceitação legado generosamente feito saudoso poeta 
vg nome UFJF desejamos fazê-la depositária imensa 
gratidão àquele cujo silêncio  profundamente 
entristeceu Poesia nossa Pátria pt solicitamos-
lhe fazer saber Embaixada Brasil-Roma UFJF pronta 
responder despesas envio legado possa acarretar pt 
Respeitosas Saudações8. 

 Em resposta a consulta de Maria da Saudade, a UFJF presta 

as devidas condolências pela morte do poeta, bem como a gratidão 

por ser escolhida como a Instituição depositária, a preocupação 

em levar ao conhecimento da Embaixada do Brasil em Roma e 

o comprometimento com as despesas de envio que poderiam vir 



.90 V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS

acarretar. Por meio de instrumentos legais a UFJF aceitou o legado 

do poeta oferecido pela sua viúva. No entanto, percebemos, no 

telegrama, que antes, Maria da Saudade escreveu uma carta a UFJF 

revelando o desejo de legar a essa Instituição, a biblioteca 

particular do poeta9.  

  Nesse sentido, Marisa Timponi e Leila Barbosa revelam o 

aceite:

A Universidade Federal de Juiz de fora, através da 
Resolução nº. 58/ 77, do Conselho Universitário, 
publicada no Boletim da Reitoria nº. 193 de janeiro 
de 1978 às folhas 09, aprovou a doação da biblioteca 
particular do poeta Murilo Mendes, feita pela senhora 
Maria da Saudade Cortesão Mendes, viúva do escritor.  
A referida biblioteca compõe-se de cerca de 2.800 
volumes das mais diversas áreas (literatura, nacional 
e estrangeira, artes plásticas, música, filosofia e 
outras) (BARBOSA; TIMPONI, 2000, p. 178).  

 Pelo seu gesto, Maria da Saudade revelou ao meio acadêmico o 

acervo bibliográfico que pertencera ao poeta o qual anteriormente 

estava apenas restrito a parentes e amigos mais próximos. Desse 

modo, a comunidade universitária pôde ter noção da gênese e da 

construção do pensamento muriliano. Em seu exercício de poeta, 

professor e colecionador, Murilo, em seus livros, fez anotações 

manuscritas que categorizam sua biblioteca como singular e rara. 

Muitos exemplares apresentam marcas de propriedade, grifos de 

frases e trechos, páginas assinaladas e anotações diversas nas 

paginas finais. Vários livros apresentam dedicatórias de amigos 

escritores, bem como há edições dedicadas ao poeta e edições 

especiais com tiragem numerada limitada. Desse modo, podemos 

interpretar que Maria da Saudade estava ciente noção de que a 

biblioteca particular de seu marido pertencia ao mundo acadêmico 

e não apenas restrita a si própria. Ao direcionar a doação da 

biblioteca para uma instituição universitária, deixou entrever 

seu entendimento acerca da importância cultural, intelectual 

e memória seriam preservadas e passariam a ser objeto de 

investigação científica, inerente, portanto, do meio acadêmico. 

Compreende-se que Maria da Saudade, consciente da alta cultura, 

intelectualidade e importância de seu marido, levou a cabo o 

processo de doação do acervo bibliográfico. 
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 Inserida no contexto universitário, a biblioteca, passou 

a ser objeto de investigação científica. Professores dos 

Departamentos de Letras, Filosofia, Artes e História iniciaram 

as primeiras pesquisas que culminaram na criação do Centro 

Murilo Mendes10. (BARBOSA, 2000, p.178). Nesse sentido, podemos 

interpretar que Murilo, passou a ser objeto de estudos por 

múltiplos olhares de áreas distintas, consoante com sua vontade 

ou não. Murilo já não decide mais sobre sua obra e nem sobre 

biblioteca que a ele pertenceu. Vale ressaltar que, em 1972, 

ainda em vida, Murilo Mendes colabora com a construção de 

sua biografia, fornecendo material (fotos, textos e alguns de 

seus livros) para escritora Laís Corrêa de Araujo publicar, no 

Brasil, a primeira biografia crítica referente à sua obra e vida. 

 Dentre os pesquisadores, vale ressaltar a presença do 

professor, Arlindo Daibert (1952- 1993), que a convite do então 

diretor da Biblioteca Central, Rafael Cestaro, passou a integrar 

o grupo no setor de artes plásticas11. 

Arlindo Daibert, cuja formação em Letras pela UFJF, tornou-

se professor do Departamento de Artes da mesma instituição em 

1984. No ano seguinte, iniciou troca de correspondência com 

Maria da Saudade12. Com a aprovação do projeto Murilo Mendes: 

o olho armado, firmado com o Ministério da Cultura, o professor 

foi a Europa conhecer a coleção em comodato na Fundação Calouste 

Gulbenkian. Com a documentação fotográfica do núcleo principal da 

coleção em depósito na referida Fundação, montou uma exposição 

de caráter didático, relativa ao colecionismo muriliano. Nesse 

sentido, o professor inaugurou em julho de 1988, no Saguão da 

Reitoria da UFJF a exposição Murilo Mendes: um olhar (DAIBERT, 

1995, p. 106). Tal exposição possibilitou o  primeiro contato 

do público de juiz de Fora com a coleção de arte que pertenceu 

o poeta. 

A COLEÇÃO DE ARTES VISUAIS EM COMODATO NA FUNDAÇÃO CALOUSTE 

GULBENKIAN

 Em 1987, A viúva Maria da Saudade, divulgou, por meio 

de uma exposição, as obras de arte que poeta colecionou em 

vida. Uma coleção constituída por importantes nomes de artista 
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brasileiros e, sobretudo, europeus que encontrava, naquela 

ocasião em comodato na Fundação Calouste Gulbenkian. Não se 

sabe ao certo quando e em qual circunstância a coleção foi em 

depósito para essa instituição. Após a morte de Murilo, conforme 

o telegrama da Embaixada do Brasil em Roma para o Ministério das 

Relações Exteriores, tal embaixada consultou esse Ministério a 

possibilidade de ajuda como embalagem, transporte e passagem 

para Maria da Saudade retornar ao seu país natal13. Nesse sentido, 

interpretamos tal ajuda de embalagem e transporte das obras de arte 

que constituía um grande volume e que implicaria em custos como 

transporte especializado e cuidados de armazenamento. Novamente 

se vê diante de mais uma decisão: dar um destino a coleção de 

artes visuais que se encontrava em Roma. Nesse sentido, ao 

fixar moradia em Lisboa possivelmente, em sua nova residência, 

a coleção não caberia em sua totalidade.  A Fundação14, por sua 

vez, daria condições de conservação adequadas, bem como poderia 

exibir as obras dentro de sua proposta curatorial. 

 Intitulada, O olhar do poeta, a exposição15 tinha como 

objetivo homenagear o poeta, por meio de sua crítica e amizade 

com os artistas. Em seu texto de abertura do catálogo, José 

Sommer Ribeiro16 destacou:

O interesse de Murilo Mendes pela pintura é notório; 
desde muito jovem os seus textos sobre arte, 
fundamentais na sua obra literária, são de uma clareza 
e de uma análise objectiva, que raramente é atingida 
por aqueles que apenas se dedicam a críticas. Os 
artistas, foram os primeiros a compreender quanto 
era importante para a sua obra um texto de Murilo 
Mendes e assim foram-se gerando sólidas amizades 
nascidas de um respeito mútuo entre poeta-crítico 
e os artistas.  A sua colecção é bem o espelho 
dessa amizade. Esperamos pois que a presente mostra 
exposição “O olhar do poeta” reflicta essa imagem, 
que se for conseguida muito ficará a dever à preciosa 
colaboração de Saudade Cortesão Mendes e de João 
Nuno Alçada ( SOMMER, 1987, p. 3).

 O recorte dos organizadores buscava mostrar coleção do 

poeta em sua totalidade. Sendo assim, pela primeira vez, a 

coleção foi exibida ao público europeu. Artistas italianos, 

brasileiros e europeus ganharam a mesma dimensão na exposição. 
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O catálogo trazia textos de Murilo e imagens das obras de arte e 

do apartamento de Murilo, bem como textos dos alguns artistas e 

críticos. As obras exibidas dentro de uma proposta curatorial e 

sob a ótica dos organizadores, alcançou uma dimensão institucional 

suplantando a forma original como que se apresentam nas paredes 

do apartamento de Murilo em Roma.

A COLEÇÃO DE ARTES VISUAIS E A UFJF

Na troca de correspondência entre Paulo Torres17 e Maria 

da Saudade, verifica-se a preocupação da viúva em relação ao 

destino e tratamento da coleção: 

Quanto ao destino a dar à colecção quero esclarecer 
o seguinte: Murilo me dizia sempre que não tendo 
bens de fortuna, me deixava ainda assim uma colecção 
de valor e que esse era o seu legado. Depois da 
sua morte tenho vivido sempre modestamente com os 
poucos rendimentos de que disponho, cada dia mais 
insuficiente, e preocupo-me  agora com o futuro e 
as despesas inerentes à velhice e à doença. Apesar 
disso tenho até agora evitado desfazer-me de qualquer 
peça da colecção, pois que ela faz sentido é em 
conjunto. Sinto no entanto que, dada minha idade, 
chegou o momento  de tomar uma decisão. Ou vender 
ou leiloar a colecção peça por peça; ou deixá-la 
aos numerosíssimos herdeiros de Murilo e meus, e 
que em qualquer dos casos a desmembraria; ou doá-
la em memória de Murilo a uma instituição que possa 
preservar. É isso que me proponho fazer, abrindo mão 
de meus interesses materiais, em favor de outros que 
mais prezo18. 

 Em 1993, com a conjuntura política favorável19, resgatou-se 

o desejo de transferir a coleção de arte para o Brasil. Por meio 

de Portaria20, o então Reitor José Passini constituiu “comissão 

que se responsabilizou pela coordenação dos trabalhos a serem 

desenvolvidos na universidade com vistas a implantação do Memorial 

Murilo Mendes, formada dos seguintes membros: Evandro Maia Costa 

- Presidente, Arlindo Daibert Amaral, Hélio Fádel Araújo Silva e 

Marisa Timponi Pereira Rodrigues”. Conforme a Portaria, ainda, 

a comissão, se necessário, poderia constituir subcomissões, com 

o objetivo de otimizar os trabalhos. Lamentavelmente, Daibert 
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faleceu antes de ver seu projeto concluído. 

A UFJF representada pela Pró-reitoria de Planejamento 

e Desenvolvimento e o Governo brasileiro representado pelo 

Ministério da Educação (Minc) negociaram junto à viúva a coleção 

de artes visuais. Por um valor acordado em negociação, a viúva, 

por meio de um “Termo de Contrato de Transferência21” assinado 

na Embaixada Brasileira em Portugal, decidiu transferir, para a 

cidade natal do poeta a referida coleção. Biblioteca e a coleção 

que pertencera o poeta iriam se reencontrar, e para isso a UFJF 

criaria o “Memorial Murilo Mendes”. Por determinação da viúva, 

o nome da instituição, que abarcaria esse reencontro entre 

biblioteca e coleção, seria Centro de Estudo Murilo Mendes 

(CEMM). Ainda na década de 1980, em troca de correspondências 

entre a Maria da Saudade e Arlindo Diabert, a viúva já pensava 

num possível nome para instituição: “só não me deixo levar pelo 

entusiasmo que me causa êsse projeto para um Centro de Estudos 

Murilo Mendes (até que nem seria um mau nome) por algum receio 

de que possa ser ainda prematuro...22” Em negociação, no ato da 

transferência da coleção para o Brasil, a viúva, pede para que 

permaneça algumas obras consigo, até quando, desejar. Dentre 

essas obras que ficaram em posse da viúva, destacamos: Magritte, 

Miró, Chagall, Vieira da Silva e Magnelli.

 Entretanto, cabe ressaltar que a transferência do acervo 

para Juiz de Fora foi permeada por um turbulento cenário nacional, 

tendo em vista a disputa por grandes centros nacionais como 

Rio de Janeiro e Brasília, conforme largamente divulgado pela 

imprensa nacional. Dentre elas, cabe destacar a nota publicada 

no Jornal do Brasil no dia 06 de julho de 1988. A matéria 

intitulada Rio luta por acervo de sua memória intelectuais e 

artistas apelam para que a coleção do poeta Murilo Mendes não 

vá para Brasília23. A cidade carioca reivindicava a coleção para 

si e, também, contava com o apoio do governador do Estado e a 

Secretaria de Cultura:

São pelo menos 155 obras conhecidas da coleção de 
Murilo, que Maria da Saudade Cortesão Mendes, viúva 
do poeta, vai doar ao governo brasileiro e que corre 
o sério risco de ser alocada em Brasília. Mineiro, 
Murilo Mendes foi uma pessoa intimamente identificada 
com a cena carioca, e nem ele nem seu acervo teriam 

 



V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS .95

muita significação no Planalto: só no Rio as obras 
poderiam adquirir sua ressonância máxima. Esta, 
pelo menos, é a opinião dos mais de 150 artistas 
e intelectuais que assinaram a petição que será 
enviada ao presidente Sarney, pedindo a manutenção 
deste patrimônio no Rio. Não se trata de um abaixo-
assinado qualquer, e sim de grandes folhas impressas 
em excelente papel, trazendo os respeitabilíssimos 
nomes de Lúcio Costa, Ferreira Gullar, João Cabral 
de Melo Neto, Tônia Carreiro, Arnaldo Jabor, Eduardo 
Portela, Hélio Silva, Antônio Callado, Carlos 
Scliar, Ronaldo Brito e muitos outros (...). E não 
se trata apenas os intelectuais e artistas que se 
mexeram para evitar a ida da coleção para Brasília. 
O Conselho Federal de Cultura já se posicionou a 
favor da permanência da coleção no Rio, e é pouco 
provável uma atitude diferente do Conselho Estadual 
de Cultura, e o Museu de Arte Moderna que têm o 
interesse em abrigar o acervo; agora que está sendo 
reestruturado de acordo com os padrões museológicos 
internacionais. O governador Moreira Franco já 
manifestou sua disponibilidade em auxiliar o Museu 
financeiramente, caso sejam necessários recursos para 
uma doação (JORNAL DO BRASIL, 6/7/1988).

No entanto, apesar das reivindicações das referidas cidades 

pela coleção do poeta, o destino final foi Juiz de Fora. Para 

isso, foi firmado no contrato que a coleção destinou-se à montagem 

do CEMM que iria funcionar em prédio da UFJF na Avenida Rio 

Branco, 337624. Conforme o Termo de Contrato de Transferência às 

obras de artistas brasileiros foram doadas a UFJF por Maria da 

Saudade sem qualquer ônus para a Instituição. Quanto às obras de 

artistas estrangeiros foi transferida à Universidade por meio 

de valor simbólico como pagamento, a quantia de U$ 500.000,00 

(quinhentos mil dólares norte-americanos), em duas parcelas: a 

primeira paga após a conclusão dos trâmites burocráticos e o 

restante após a transferência das obras para o Brasil25. 

 Em agosto de 1994, inaugurou-se o CEMM, e, pela primeira 

vez a coleção de artes visuais, juntamente com biblioteca 

particular do poeta foram expostas e abertas ao público 

brasileiro. Apesar de possui características semelhantes a 

uma instituição museológica, o CEMM não era um museu. Nesse 

sentido, vale ressaltar, a escolha do nome CEMM pela própria 

viúva tendo em vista ser um centro permanente ao estudo e 

difusão da obra do poeta. As atividades do CEMM abarcariam 
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exposições, seminários, palestras e pesquisas acadêmicas, com o 

foco nas questões literárias e crítica do poeta. As exposições 

das obras de arte, sempre dentro de um contexto didático, vinham 

acompanhadas por livros e manuscritos do poeta, expostos em 

vitrines confeccionadas para tal fim.  Em março de 1999, ocorreu 

a  exposição Murilo Mendes Acervo, cuja presença da viúva 

Maria da Saudade e a instalação e posse do Conselho Curador, 

Conselho Consultivo e Amigos do CEMM, abriram ao público parte 

significativa da coleção de artes visuais e biblioteca, tendo em 

vista o potencial dos acervos para a pesquisa acadêmica. Nessa 

ocasião, a UFJF concedeu a Maria da Saudade Cortesão Mendes 

o título de Professor “Honoris Causa”. As atividades do CEMM 

com exposições, palestras e seminários relativos ao poeta e 

questões da modernidade ocorreram até 2005, quando a Reitoria, 

por meio da resolução do Conselho Superior (CONSU), aprovou a 

criação do Museu de Arte Moderna Murilo Mendes que seria alocado 

no antigo prédio da reitoria, recém-transferida para o campus 

universitário. Determinara-se, assim, a extinção do CEMM e a 

coleção transferida para o MAMM passaria a ser valorada com 

mais uma ressignificação, por meio da ampliação e melhoria das 

condições de preservação e acesso. 

 Ao longo dessa trajetória, podemos observar o quanto a 

decisão da viúva foi de fundamental importância deixando entrever 

sua preocupação com a preservação, difusão e, sobretudo, manter 

unida a coleção de artes visuais. A viúva, por meio de seu 

gesto de exibir a coleção na Fundação Calouste, direcionou o 

destino da referida coleção. A exibição em Portugal vislumbrou a 

possibilidade de reuni-la novamente a biblioteca que pertencera 

o poeta. A coleção iniciada no Rio de Janeiro continuou em 

Roma, após a morte do poeta, foi transferida para Portugal 

e, definitivamente, foi instalada em Juiz de Fora num museu 

universitário dedicado ao poeta.

 No ato da transferência do CEMM para o MAMM, a viúva, 

apesar de ser comunicada, não se opôs as mudanças, tendo em 

vista as melhorias, como a ampliação, condições de preservação 

e acesso. No que diz respeito ao regimento interno do MAMM, 

Maria da Saudade foi consultada. Nesse sentido, deixou claro 

que as coleções que pertenceram ao poeta devem compor o projeto 

essencial do museu e nunca devem ser misturados, confundidos com 
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outros projetos que o museu possa ter26. No regimento interno, a 

viúva tornou-se membro vitalício do conselho do museu. Em 2010, 

aos 97 anos, Maria da Saudade falece em Portugal. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Tendo em vista a unidade e integridade da biblioteca e 

coleção de artes visuais que pertenceram ao poeta Murilo Mendes, 

sua esposa, Maria da Saudade possibilitou a compreensão e o 

aprimoramento cultural em relação ao legado do poeta em sua 

cidade natal. O próprio Murilo que se orgulhava em dizer que se 

sentia cada vez mais mineiro retorna ao Brasil, a Minas Gerais 

e a Juiz de Fora por meio de sua biblioteca e sua coleção de 

artes visuais. Vale ressaltar que seus acervos foram acrescidos 

também com doações de familiares que possuíam como livros, 

cartas e fotografias e objetos que pertenceram ao poeta. Para 

além da criação do CEMM, e mais tarde MAMM, a viúva contribuiu 

decisivamente para a preservação e o acesso de um importante 

legado literário e artístico. A recepção em Juiz de Fora do 

poeta moderno e sua coleção de arte moderna colocaram a cidade no 

patamar privilegiado no contexto das instituições museológicas 

brasileiras, onde poucas cidades brasileiras se orgulham de 

exibir tais coleções. Maria da Saudade cumpriu papel relevante 

ao destinar a cidade natal do poeta, uma primorosa coleção com 

nomes de importantes artistas protagonistas da arte do século 

XX.

 A atuação de Maria da Saudade demonstra, de um lado, um 

projeto de perpetuação da memória de seu marido e, de outra 

parte, a confirmação do nome de Murilo Mendes como um intelectual 

no contexto brasileiro e europeu. A despeito da interpretação 

que Maria da Saudade teria vendido a coleção muriliana motivada 

por razões econômicas para arcar com suas despesas pessoais, 

desprende-se, porém, a sua preocupação em destiná-la ao Brasil, 

não ocorrendo, portanto, a venda para colecionadores e leilões 

europeus. Cabe destacar que Maria da Saudade como poetisa, 

intelectual e esposa certamente estava ciente do papel de Murilo 

Mendes como agente histórico, envolvido em sua temporalidade e, 

nesse contexto, o seu empenho na destinação da coleção muriliana 

decisivamente se constituiria na preservação da memória de 



.98 V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS

Murilo Mendes, poeta universal.

NOTAS 

1Mestrando do Programa de Pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens do 
Instituto de Artes e Design –IAD/ UFJF. Email: valtenciralmeida@yahoo.com.br

2Testamento manuscrito de Murilo enviado de Roma a seu primo Gennaro Vidal 
para apreciação e registro em cartório. Tal testamento veio em anexo a carta 
datada de 07 de janeiro de 1963. Arquivo Gennaro Vidal. Setor de Biblioteca 
e informação do MAMM.

3Até o presente momento, não foi apurado a data de quando Maria da Saudade 
deixou a coleção de arte do poeta, em depósito na Fundação Calouste Gulbenkian.

4O Termo de Contrato de Transferência reservou o direito a Maria da Saudade de 
reter e conservar em sua posse algumas obras, até quando ela desejar. Nesse 
sentido, permaneceram em Portugal algumas obras de artistas como: guache de 
Magritte, gravuras de Chagall  e Yves Tanguy. Também permaneceram alguns 
trabalhos de Magnelli, Vieira da Silva, Arpad Szenes, Jean Arp, dentre outros. 
Após a morte de Maria da Saudade, as obras ainda permanecem em Portugal em 
posse de seus familiares. Fonte: Termo de Contrato de Transferência. Arquivo 
administrativo do MAMM. Após a morte de Maria da Saudade, as obras ainda 
permanecem em Portugal em posse de seus familiares.

5Os retratos de Murilo pintados por Guignard e Portinari, compõem a coleção 
do poeta e hoje se encontram  sob a guarda  do Museu de Arte Murilo MEdnes 
da Universidade Federal de Juiz de Fora – MAMM/ UFJF.

6Fonte: Catálogo de exposição: 6. Tempos Guerra Hotel Internacional. Ciclo 
de exposições sobre arte no Rio de Janeiro, 1986. Reprodução da obra Quarto 
de Murilo Mendes, p. 16.

7Carta de Maria da Saudade datada de 07 de junho de 1985, destinada a Arlindo 
Daibert. Arquivo correspondência de Arlindo Daibert e Maria da Saudade. 
Setor de Biblioteca e Informação do MAMM.

8 Cópia do telegrama da UFJF a Maria da Saudade datado de 04 de novembro de 
1975, assinado pelo então Reitor João Martins Ribeiro. Correspondência Maria 
da Saudade e UFJF. Arquivo do Setor de Biblioteca e Informação do MAMM. 

9Até o presente momento, não conseguimos localizar tal carta.

10Arlindo destaca que “a partir desse legado (aquisição da Biblioteca 
particular do poeta) que se organizou o Centro Murilo Mendes. 

11Arlindo Daibert em seu Caderno de Escritos destaca que para o exame 
específico do setor de artes plásticas da biblioteca foi implantado o projeto 
“Murilo Mendes: o olho armado”, desenvolvido por professores do Departamento 
de Artes da UFJF. A coordenação geral do Projeto cabe ao artista plástico e 
professor Arlindo Daibert, contando com a participação dos também artistas e 
professores Leonino Leão e José Alberto Pinho Neves (DAIBERT, 1995, p. 103).

12As correspondências entre Daibert e Maria da Saudade presentes no Setor de 
Biblioteca e Informação do MAMM, datam a partir de 1985 e se estendem até 
1993, ano de falecimento de Daibert.

13Cópia do telegrama da Embaixada do Brasil em ao Ministério das Relações 
Exteriores datada de 22 de setembro de 1975. Arquivo do Setor de Biblioteca 
e Informação do MAMM. No entanto, não foi possível apurar  a informação se 
o Ministério concedeu a ajuda a Maria da Saudade.

14Até o presente momento não conseguimos apurar quando, como e em que 
condições a coleção de arte do poeta, ficou sob comodato da Fundação Calouste 
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Gulbenkian.

15A referida exposição foi organizada por Maria da Saudade e João Nuno Alçada. 
Catálogo da exposição o Olhar do poeta, p. 2.

16Arquiteto e Diretor do Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, 
também responsável pela avaliação da coleção enquanto ficou sob comodato 
nessa instituição. Fonte: Termo de Contrato de Transferência.

17Cunhado de Murilo Mendes, casado com sua irmã Virgínia.

18Carta de Maria da Saudade a Paulo Torres datada de 12 de abril de 1988. 
Correspondência de Paulo Torres, cunhado de Murilo Mendes / Maria da Saudade. 
Arquivo do Setor de Biblioteca e Informação do MAMM.

19A conjutura política refere-se a ascensão dos juíz- foranos  Itamar Franco 
como Presidente da República e  Murílio Hingel como Ministro da Educação e 
Desporto que possibilitaram a vinda da coleção para Juiz de Fora.

20Cópia da Portaria n° 643 datada de 09 de julho de 1993, anexa a pasta do 
processo do Termo de Contrato de Transferência. Arquivo Administrativo do 
MAMM.

21A negociação culminou na assinatura de um contrato intitulado Termo de 
Contrato de Transferência. Representante do Ministério da Educação Senhor 
Carlos Alberto Ribeiro de Xavier, Representante da UFJF, Pró-Reitor de 
Planejamento Evandro Maia e Maria da Saudade. Assinatura do contrato: 13 de 
setembro de 1993, em Portugal. Fonte: Termo de Contrato de Transferência. 
Arquivo do Setor Administrativo do MAMM.

22 Carta de Maria da Saudade a  Arlindo Daibert datada de 05 de julho de 
1993. Correspondência de Arlindo / Maria da Saudade. Arquivo do Setor de 
Biblioteca e Informação do MAMM.
23ROELS, Reynaldo Jr. Rio luta por acervo de sua memória intelectuais e 
artistas apelam para que a coleção do poeta Murilo Mendes não vá para 
Brasília. Jornal do Brasil, Cidade, 1° caderno, p. 10-a. 06 de julho de 1988. 
Fundos Paulo Torres. Arquivo do Setor de biblioteca e Informação do MAMM.

24Fonte: Termo de Contrato de Transferência. Arquivo Administrativo do MAMM.

25Fonte: Termo de Contrato de Transferência. Arquivo Administrativo do MAMM.

26Regimento Interno do MAMM aprovado pelo Conselho Superior (CONSU) da UFJF 
em 2015.
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O CINEMA CIENTÍFICO DE BENEDITO JUNQUEIRA DUARTE: 
APONTAMENTOS SOBRE SUA CONCEPÇÃO ARTÍSTICA

Fernanda Teixeira (UFJF)

RESUMO

Esse trabalho tem por objetivo lançar um olhar sobre o cinema 

médico-científico produzido pelo paulista B. J. Duarte, 

especialmente durante a década de 1960, quando mantém uma 

produção mais dedicada à área. Procuramos compreender a sua 

carreira como cineasta e mais particularmente a forma como 

atuava em suas produções, tomando como fonte principal, para 

além dos filmes, suas críticas, memórias e fotografias.

PALAVRA-CHAVE

Cinema brasileiro, documentário científico, medicina, B. J. 

Duarte.

ABSTRACT

This article aims to analyze the medical-scientific cinema 

directed by B. J. Duarte, especially those made throughout the 

1960s, when he maintains a dedicated production in this field of 

study. We took a look at this filmmaking career, particularly 

how he used to work with his film productions, considering as the 

main source of research, not only his short-films, but also his 

film reviews, memoir notes and photographs.

KEYWORDS

Brazilian cinema, scientific documentary, medicine, B. J. Duarte.

Considerando a ampla quantia de documentários científicos 

realizados no Brasil e a escassez de estudos nessa área, essa 

pesquisa tem como objetivo adentrar esse campo através de alguns 

assuntos relativos aos filmes médico-científicos realizados pelo 

paulista Benedito Junqueira Duarte, que viveu entre os anos de 

1910 e 1995 e que se enveredou no campo do cinema a partir de 

meados da década de 1930. Partindo de uma frase dita por ele 

próprio, que é: “[...] tornar também artístico aquilo que, para 



.102 V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS

alguns, deveria restringir-se somente ao científico” (DUARTE, 

vol. III, 1982, p. 12), pretendemos dar maior enfoque à estética 

e à composição de seus filmes a fim de entendermos como a atividade 

científica era apresentada ao público através de suas lentes. 

Já que suas películas circularam por diversos festivais de 

cinema no Brasil e no exterior, dedicados e não dedicados à 

temática médica e/ou científica, acreditamos poder dizer que esse 

“público” chegou a ser bastante diversificado: de especialistas, 

mas também de leigos.

Conforme a fala do diretor científico Virgilio Tosi 

evidenciada no artigo Cinema científico no Brasil: três tempos1 

(2016), o cinema surge justamente a partir da relação “ciência & 

tecnologia” afirmando ser o cinema científico anterior à própria 

história do cinema.  Na pesquisa de Tosi, são evidenciados 

os nomes de diversos cientistas e físicos que se embrenharam 

numa busca por aparatos tecnológicos que dessem conta de seus 

experimentos. Dentre eles estão: o astrônomo Janssen e seu 

“revólver fotográfico”, Marey e a cronofotografia, Flammarion e a 

cosmocinematografia, dentre outros, os quais muitos anos antes 

do nascimento do chamado cinema tradicional, já se mostravam 

envolvidos por uma nova forma de perceber e se comunicar com o 

mundo. Foi durante esse período pré-cinema que também surgiram 

aparatos como o taumatrópio, zootrópio, mutoscópio, etc; que 

apesar de terem sido criados a serviço da astronomia, fisiologia, 

psicologia e medicina, desempenharam funções essenciais no que 

hoje denominamos de sétima arte.

Ao longo do século XX muitos filmes de ficção científica foram 

produzidos contribuindo para a construção de uma imagem pública 

da Ciência e dos cientistas (CUNHA; GIORDAN, 2009). Com isso, o 

filme de ficção científica é o primeiro que vem à mente de algumas 

pessoas quando se fala em filme científico. Acontece que, apesar 

de essa ligação existente entre o filme de ficção científica e o 

filme científico, Hamery evidência que de maneira geral esse tipo 

de filme é associado ao gênero documental (HAMERY, 2005 apud 

SILVA, 2007, p. 17), e é justamente por aí em que se situam as 

produções de B. J. Duarte. 

Pode-se dizer que a trajetória de Junqueira Duarte é 

composta ao menos de cinco momentos distintos e indispensáveis 

para entender sua produção, seja na fotografia, no cinema ou como 



V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS .103

crítico. Essas trajetórias dizem respeito a seu aprendizado 

de fotografia em Paris, quando vai morar com seu tio-avô 

Ferreira Guimarães; sua iniciação profissional com o retrato e 

o fotojornalismo na cidade de S. Paulo; à fotografia documental 

desenvolvida com Mário de Andrade no Departamento de Cultura da 

Prefeitura Municipal de S. Paulo, no Departamento de Iconografia 

entre 1937-1964; sua experiência como crítico cinematográfico a 

partir de 1946, atuando no jornal O Estado de S. Paulo até 1950, 

na Revista Anhembi até 1962 e no grupo Folha, de 1956 a 1965; 

e à sua iniciação na produção de documentários-educativos-

científicos (DUARTE, 2007). 

Possuidor de uma vasta lista de filmes sobre medicina 

e práticas cirúrgicas realizados com médicos de diferentes 

instituições paulistas, como: Edmundo Vasconcelos e Dr. Prof. 

Euryclides de Jesus Zerbine no Hospital das Clínicas, Junqueira 

Duarte irá receber 49 prêmios no exterior, em especial por seus 

documentários de assuntos médicos e mais 20 prêmios nacionais 

por sua filmografia em diversas áreas. Além de trabalhar com 

inúmeros médicos, também realizou filmes para o Instituto Nacional 

de Cinema Educativo, para os Laboratórios Torres, Carlo Erba 

do Brasil, Johnson & Johnson, Roche, dentre outros, além de 

possuir em sua filmografia dezenas de produções independentes. 

Pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo chega a 

receber o título de professor pro honore, além de um “diploma 

como membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões” (DUARTE, 2007, 

p.193). Dessa forma, se infiltrando na medicina por meio da 

fotografia e do cinema, viria compensar sua desilusão de não ter 

se tornado médico.

Pensar e analisar a concepção dos filmes de B. J. Duarte é 

efetivamente importante, até porque chega a ser um dos assuntos 

mais discutidos por ele em seu volume de crônicas. Para ele 

a construção de filmes com temáticas médicas e científicas está 

diretamente relacionada à ideia de uma composição cinematográfica 

o mais próxima possível do “real”, algo parecido ao que Robert 

Flaherty, um dos principais nomes vinculados ao início do 

documentário, disse há alguns anos: “Às vezes você precisa 

mentir. Frequentemente você tem que distorcer uma coisa para 

captar seu espírito verdadeiro” (BARSAM, 1952 apud DA-RIN, 

2006, p. 53). Pois bem, sabemos que Junqueira Duarte realizava 



.104 V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS

diversas modificações nas cenas cirúrgicas e até mesmo dirigia 

os médicos e enfermeiros presentes na sala de cirurgia, além de 

estar sempre seguindo um roteiro pré-determinado. Será que sua 

intenção era distorcer para conseguir captar e posteriormente 

transmitir o verdadeiro espírito do momento filmado? Apesar 

dessas interferências no meio, será que seus filmes ainda podem 

ser considerados documentário? O que Junqueira Duarte entendia 

por documentário científico? Fiquemos com esses questionamentos.

Tocante ao assunto documentário, Francisco Elinaldo Teixeira 

(2012) diz que o termo surge aglutinado a um forte sentido de 

documento histórico, o qual necessita ser uma comprovação exata 

de algo que realmente aconteceu num determinado período – e é 

o que muitos de nós pensamos. É indispensável, porém, estarmos 

cientes de que a subjetividade é inseparável de qualquer arte, 

e o documentário, sendo uma arte cinematográfica, passa a ser 

uma obra pessoal de seu realizador. O cinema documental, mesmo 

em um diálogo com a ciência que muitas vezes se diz objetiva 

e “possuidora da verdade”, será sempre construído a partir de 

“[...] um ponto de vista autoral que escolhe os elementos a 

expressar e a sua forma de expressão. O ponto de vista de um 

filme nunca é objetivo, tal como, não é qualquer perspectiva que 

possamos desenvolver sobre a realidade” (ALVES, 2012, p.06). 

A pesquisadora Priscila de Almeida Xavier esclarece ainda que 

qualquer filme (seja ele ficção ou documentário), não apresenta 

a ciência da forma que é feita, e sim, “coloca seu espectador 

diante de um objeto que, no caso, é a ciência sob a interpretação 

da linguagem fílmica” (XAVIER, 2009, p.7). 

Adentrando nossa percepção sobre concepção artística, faz 

parte dessa todos os artifícios cinematográficos utilizados 

pelo cineasta durante a pré-produção, produção e pós-produção 

de seus filmes, ou seja, roteiro, iluminação, som, cenário, 

montagem, movimentos de câmera, enquadramentos, dentre muitos 

outros. As técnicas que B. J. Duarte julgava como centrais em 

seus filmes dizem respeito aos efeitos de iluminação, à cor e 

ao enquadramento em busca do melhor ângulo de visão para o 

espectador. Em seus textos, Junqueira Duarte diz estar sempre 

atento ao “ponto de vista do cirurgião” e em busca do “centro 

do campo operatório de maior interesse didático e estético” 

(DUARTE, 1982, vol. III apud SILVA, 2010, p. 323). Para que 
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esse objetivo fosse alcançado o cineasta se organizava a partir 

de roteiros acompanhados de cronogramas e cronometragens das 

intervenções cirúrgicas que fosse filmar, o que demonstra sua 

real preocupação com a mensagem que desejava transmitir por 

meio de seus filmes (SILVA, 2010). Em um texto publicado no O 

Estado de S. Paulo em 17 de julho de 1947, Junqueira Duarte 

expõe sua opinião sobre a importância da cor para o cinema, mas 

principalmente para o cinema científico:

O essencial é o cineasta tomar da cor e com ela jogar 
na composição de sua obra à vontade, livremente, 
transportando para a tela o cromatismo de seu 
temperamento. [...] A que mérito didático relativo 
ficaria reduzida uma película sobre a técnica cirúrgica 
abdominal, se nela não se distinguissem as mil e uma 
nuances do vermelho, contidas na cavidade, desde a 
pardacenta do fígado, até o rosa do estômago, estriado 
pelo rubro das artérias e das veias que o irrigam, 
passando pelo azul arroxeado da visícula biliar? 
Desse cinema de informação, didático, científico não 
é possível, na maioria dos casos, dispensar a cor, 
por que esse cinema não comporta o universo ardente 
da fantasia, mas abrange apenas o mundo frio da 
realidade (grifo nosso).

Nessa citação a postura de Junqueira Duarte em relação 

à cor é bastante curiosa. Baseando-nos em seu apreço pela 

imagem fílmica e pelos elementos que a compõe, nos perguntamos: 

será que a falta da cor o incomoda apenas pelo fato de o filme 

científico perder credibilidade didática e documental ou esse 

incômodo está mais próximo de um desejo seu em poder apreciar 

todas as nuances de cor se colidirem na tela? Observando seus 

filmes e lendo suas crônicas, nos parece que independentemente 

de seu fascínio pela medicina B. J. Duarte possuía uma grande 

paixão pelo corpo humano. Nos parece que ele encarava o corpo 

humano como uma obra de arte e se utilizava de todos os recursos 

cinematográficos para, além de atingir o que para ele seria uma 

imagem didática, alcançar certa beleza que emanava daquela 

fonte. Mas não é estranho relacionarmos beleza a algo que para 

muitos é visto como hediondo e repulsivo? O que teria de belo 

num corpo aberto em cima de uma mesa de cirurgia? Essa ideia de 

encantamento pelo horror nos fez lembrar o que Mário Praz nomeia 

de “beleza meduséia” (PRAZ, 1996 apud JÚNIOR, 2010). 
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A partir do trabalho intitulado Luxúria, Morte e Prazer 

(2010), do pesquisador Martinho Junior, pudemos observar um 

fato interessante sobre os estudos de Praz. Ao invés de iniciar 

suas análises a partir da obra Medusa (atribuída a Leonardo), 

a realiza através da leitura que Percy Shelley faz dela. Sobre 

a leitura de Shelley: “é o tempestuoso encanto do terror: 

das serpentes lampeja uma cúprica fulgência acesa nesses seus 

inextricáveis rodeios [...]” (JACOBS, 1985 apud JUNIOR, 2010, p. 

357) (grifo nosso), Praz comenta: “[...] dos mesmos motivos que 

deveriam gerar aversão – o vulto lívido do busto, o emaranhado 

das víboras, o rigor da morte, a luz sinistra, os animais 

asquerosos, o sardão e o morcego – brota um novo sentido de 

beleza traiçoeira e contaminada, um novo calafrio” (PRAZ, 1996 

apud JUNIOR, 2010, p. 357). Ora, não há semelhanças entre a 

descrição de Shelley e de B. J. Duarte sobre seus objetos de 

admiração? Apesar de estarem tratando de assuntos um tanto quanto 

distintos, podemos acentuar a maneira poética que encontram 

para falar de aspectos, que na verdade, parecem contrariar o 

que costumamos ter por belo. Beleza que pode estar relacionada 

com um novo tipo de calafrio, de emoção. Também acreditamos que, 

assim como alguns pintores ornamentavam suas cenas de horror 

tranformando-as num grande espetáculo de repugnância e prazer, 

Junqueira Duarte ornamentava suas cenas cirúrgicas, como, por 

exemplo, quando se utilizava de uma iluminação dramática.

Voltando às questões artísticas e técnicas, para Duarte 

a cronometragem também exercia várias funções fundamentais. 

Uma delas está relacionada simplesmente ao melhor controle 

do tempo, enquanto uma outra se confronta com o conteúdo da 

obra, pois com uma melhor gerência do tempo e com o registro de 

duração de outras cirurgias, o cineasta conseguia investigar 

e desvendar o melhor ponto de vista do ato operatório (SILVA, 

2010). Em um artigo publicado no dia 25 de fevereiro de 1954, 

também pelo O Estado de S. Paulo, Duarte evidencia seu apreço 

pela elaboração prévia de um roteiro técnico. Segundo ele: 

“Todas as manipulações cinematográficas teriam de ser previstas, 

teoricamente, no roteiro técnico, inclusive a duração da imagem 

e a sua montagem, o que evidentemente tirava dos cinegrafistas 

qualquer eventualidade de erro durante a tomada de vista”. 

Partindo desses fatos podemos continuar a dizer que o desejo de 
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B. J. Duarte não era apenas o da realização de um registro, mas 

sim, o de alcançar o melhor ponto de vista da ação, o que para 

ele seria o melhor enquadramento da “realidade”. 

 As justificativas que nos fez iniciar essa pesquisa são 

diversas. Dentre elas devemos ressaltar que estamos lidando com 

um assunto pouco discutido e que ainda retém muitas lacunas a 

serem preenchidas, lembrando que nossa intenção aqui não é o 

esgotamento do conteúdo – temos um objetivo a ser perseguido. 

Também consideramos que os arquivos e trabalhos de recuperação de 

uma memória são de grande importância não só pela revivicação da 

história, mas também pela possibilidade de estudos retroativos 

que podem gerar informações importantes para o futuro do cinema 

e a da medicina no país.

NOTAS

1TOSI, 2005, p. 11 apud ALMEIDA, Jane, 2016, p. 80.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Jane De. Cinema Científico no Brasil: três tempos. In: 
Série de estudos SOCINE. 1 ed. Campinas, SP: Papirus, 2016. p. 79-
101.

ALVES, Pedro. Cinema e realidade: entender a função vital da sétima 
arte. In: CONGRESSO PORTUGUÊS DESOCIOLOGIA, VII., Portugal. Anais 
eletrônicos... Portugal: Universidade do Porto, 2012. Disponível 
em: <www.aps.pt/vii_congresso/papers/finais/PAP0645_ed.pdf >. Acesso 
em: 10 fev. 2018.

CUNHA, Márcia Borin Da; GIORDAN, Marcelo. A imagem da ciência 
no cinema. Revista Química Nova na escola, Belo Horizonte, v. 
31, n. 1. 2009. Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/
qnesc31_1/03-QS-1508.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2018.

DA-RIN, Silvio. Espelho partido: tradição e transformação do 
documentário. Rio de Janeiro: Azougue, 2006.

DUARTE, B. J. Lâmpada cialítica – namoros com a medicina. Crônica 
da memória, vol III. São Paulo: Massao Ohno Rowistha Kempf/
Editores, 1982.

DUARTE, B. J. B. J. Duarte. Caçador de imagens. São Paulo: Cosac 
Naify, 2007. Textos: Júnior, Rubens Fernandes et. Al. 

http://www.aps.pt/vii_congresso/papers/finais/PAP0645_ed.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc31_1/03-QS-1508.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc31_1/03-QS-1508.pdf


.108 V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS

JUNIOR, Martinho Alves da Costa. Luxúria, morte e prazer. In: 
ENCONTRO DE HISTÓRIA DA ARTE, VI., São Paulo. Anais eletrônicos... 
São Paulo: Unicamp, 2010. Disponível em: <www.unicamp.br/chaa/eha/
atas/2010/martinho_alves_costa_junior.pdf>. Acesso em: 06 fev. 
2018. 

SILVA, Márcia Regina Barros Da. O filme de temática científica: 
possibilidades de uma documentação histórica. Cadernos de história 
das ciências – SES – Instituto Butanan, São Paulo, v. 3, n. 2, 
2007. Disponível em: <periodicos.ses.sp.bvs.br/pdf/chci/v3n2/
a03v3n2.pdf>. Acesso em: 04 set. 2016.

______. Um filme vai à medicina: o universo descrito pelo cinema 
científico de Benedito Junqueira Duarte. Revista do Programa 
de Estudos Pós-Graduados de História, PUC – São Paulo, v. 40. 
2010. Disponível em: <revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/
view/6134>. Acesso em: 13 out. 2016

TEIXEIRA, F. E. Documentário Moderno. In: MASCARELLO, Fernando 
(Org.). História do cinema mundial. 7 ed. São Paulo: Papirus, 2012. 

XAVIER, Priscila de Almeida. O documentário institucional de 
divulgação científica: a representação cinematográfica do Instituto 
Butantan. Revista Rumores, São Paulo, v. 3, n. 5, 2009. Disponível 
em: <www.revista.usp.br/Rumores/article/view/51159/55229>. Acesso 
em: 13 nov. 2015.

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS

DUARTE, B. J. O cinema e a cor. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 
9, 17 jul. 1947.

______. Festival de Cinema Científico. O Estado de S. Paulo, São 
Paulo, p. 8, 25 fev. 1954.

http://www.unicamp.br/chaa/eha/atas/2010/martinho_alves_costa_junior.pdf
http://www.unicamp.br/chaa/eha/atas/2010/martinho_alves_costa_junior.pdf
http://periodicos.ses.sp.bvs.br/pdf/chci/v3n2/a03v3n2.pdf
http://periodicos.ses.sp.bvs.br/pdf/chci/v3n2/a03v3n2.pdf
http://www.revista.usp.br/Rumores/article/view/51159/55229


V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS .109

ÁLBUNS POSSÍVEIS: FOTOGRAFIAS DE FAMÍLIAS NEGRAS NOS  
ARQUIVOS DE CHICHICO ALKMIM E ASSIS HORTA (1910/1940)

Cleber Soares da Silva
Mestre em Artes, Cultura e Linguagens (UFJF)

RESUMO

Poucas fotografias de famílias negras foram preservadas e chegaram 

até nossos dias. É reconhecido que mesmo antes da abolição da 

escravatura esse tipo de imagem já era produzida no Brasil. 

As fotos feitas, nos anos finais do século XIX, por Augusto 

Militão de Azevedo que integram o acervo do Museu Paulista da 

USP comprovam isso. É inquestionável a importância do retrato 

fotográfico na construção da identidade do negro como cidadão, no 

entanto, existe uma lacuna de cerca de vinte anos entre as fotos 

feitas em São Paulo, por Militão, e os registros produzidos por 

Chichico Alkmim e Assis Horta, em Diamantina (MG), entre os 

anos 1910/1940. Podem as fotografias destes grupos familiares se 

tornar uma tentativa de construção de álbuns imaginários? Esse 

artigo evidencia estas fotos de personagens anônimos e pressupõe 

que estes retratos contribuem sim para a criação de álbuns que 

podem compensar e completar possíveis histórias interrompidas.

PALAVRAS-CHAVE

Fotografia; Retrato; Álbum de família.

ABSTRACT

Few photographs of black families have been preserved and have 

survived until nowadays. Even before the abolition of slavery, 

this type of image was already produced as shown by the photos 

made by Augusto Militão de Azevedo, and which are now part of 

the collection of the Paulista Museum (Museu Paulista), USP. 

The importance of the photographic portrait of black people to 

create an identity as a citizen is unquestionable. There is, 

however, a gap of about twenty years between the photos made in 

São Paulo by Militão and the records produced by Chichico Alkmim 

and Assis Horta in Diamantina (MG) between 1910-1940. Can the 

photographs of these family groups become an attempt to build 
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imaginary albums? This article highlights the importante of these 

photographs that shows anonymous characters that contribute to 

the creation of albums that compensate and complete possible 

interrupted life stories.

KEYWORDS

Photography; Portrait; Family album.

O álbum de família desde a virada do século XIX até as últimas 

décadas do século XX, portanto anterior à revolução causada 

pelas máquinas fotográficas digitais e pelos telefones celulares, 

está diretamente relacionado à tradicional família burguesa 

formada por pai, mãe e filhos, unidos por laços consanguíneos e 

pela convivência doméstica. Antes das transformações culturais 

causadas pelas novas tecnologias, o álbum de fotografias era o 

objeto que mostrava visualmente uma família, contando histórias 

em formato de arquivo e de maneira cronológica (SILVA, 2008). 

Acreditava-se que os afrodescendentes não estivessem entre as 

pessoas possuidoras de álbuns, afinal os registros fotográficos 

sociais de negros em estúdio que se tinha notícia eram somente 

aqueles feitos por Militão Augusto de Azevedo (1837-1905), em 

São Paulo, ainda no final do século XIX.1 No entanto, nos últimos 

cinco anos foram abertos dois arquivos extraordinariamente 

importantes com relação a esse tipo de fotografia. Tanto os 

negativos e fotos de Chichico Alkmim (1886-1978), atualmente em 

comodato com o Instituto Moreira Sales (IMS), no Rio de janeiro, 

quanto os negativos e fotos de Assis Horta (1918-2018), no 

arquivo da família do fotógrafo em Belo Horizonte, comprovam o 

contrário. 

Bem antes de 1888, ano da abolição da escravatura no 

Brasil, principalmente a partir de 1850, quando os ingleses se 

posicionaram contra o comércio escravagista, já era possível 

que negros alforriados, ex-escravos ou na eminência de serem 

libertos pudessem sonhar com a possibilidade de se ver em uma 

fotografia. Koutsoukus (2013) afirma que os motivos possíveis que 

levaram pessoas negras e mestiças a se retratarem em meados do 

século XIX vão além da necessidade e do desejo de lembrar e de 

ser lembrado. Para pessoas negras (ou mestiços) nascidas livres, 
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o retrato podia não deixar dúvidas de sua condição e até mesmo 

mostrar sua riqueza por meio dos itens escolhidos para compor a 

cena fotográfica. O retrato podia dar indícios e funcionar como 

um comprovante da sua nova situação social.2

A maior produção de retratos sociais de negros e mestiços 

brasileiros do século XIX foi realizada por Militão. Em seu 

estúdio em São Paulo, o fotógrafo trabalhou incessantemente até 

1886, tendo produzido cerca de doze mil portraits (ERMAKOFF, 

2004). Seu estúdio, o Photographia Americana, situado na antiga 

rua da Imperatriz, n. 58, próximo à Igreja do Rosário, era 

frequentado na época pela comunidade negra. Essa proximidade 

espacial seria uma das explicações para a grande quantidade 

de negros e mestiços na formação da clientela de Militão. Os 

negros foram fotografados não mais como escravos, mas como 

cidadãos da cidade de São Paulo (CARVALHO; LIMA; TURAZZI, 1998). 

Koutsoukus (2013) estimou que entre 30% e 35% da clientela de 

Militão era formada por negros e mulatos mas, não soube precisar 

quantos seriam livres, forros ou quantos ainda seriam escravos 

pois tais informações não constam nos controles dos álbuns hoje 

conservados pelo Museu Paulista da Universidade de São Paulo. 

São essas fotografias, provavelmente as primeiras a que se tem 

notícia no Brasil, que trataram negros e mestiços com dignidade. 

Após a abolição da escravatura, as pessoas negras e 

mestiças retratadas em estúdio fotográfico continuaram seguindo 

as regras e a moda ditadas pelo padrão europeu dos carte de 

visite. Nesses retratos não se evidenciavam mais as marcas da 

tortura e dos trabalhos pesados; pelo contrário, os estigmas da 

escravidão eram propositalmente escondidos. O negro livre e o 

forro procuravam com isso a sua dignidade através da imagem. Para 

conseguir o intento, os mesmos elementos de distinção usados 

pelos brancos eram expostos nas fotografias dos negros. Eram 

comuns nessas representações o uso de joias, roupas elegantes, 

cabelos penteados, barba e bigode aparados no caso dos homens e 

vestidos requintados à moda europeia, joias, penteados, lenços 

e leques para as mulheres, e, para ambos os sexos, o uso de 

lustrosos sapatos (KOUTSOUKOS, 2013).

Um bom exemplo disso é a fotografia do pai acompanhado da 

pequena filha (figura 1). A estrutura da foto e a elegância dos 

fotografados não deixam dúvidas de que o retratado gostaria de 
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passar a ideia de pessoa respeitável e bem sucedida. Orgulhoso 

e compenetrado, o homem negro deixou-se fotografar com a filha em 

plano geral, possibilitando assim dar destaque ao seu terno bem 

ajustado, à corrente de ouro e aos sapatos. O olhar do elegante 

senhor é seguro e fixo no espectador. O retrato certamente foi 

feito para compor o álbum da família ou para ser exposto em um 

porta-retrato em local destacado da casa.

Figura 1: Militão Augusto de Azevedo. Pai e filha. São Paulo, c. 1879. 
Fotografia Carte de visite. 
Acervo do Museu Paulista (USP). Fonte: KOUTSOUKUS (2010)

Mauad (2008) afirma que as relações entre fotografia e 

história não definem um campo autônomo de estudos, no entanto, 

se apresentam como um “fórum em que se pode debater a história 

social” (MAUAD, 2008, p. 14). A pesquisadora nos alerta que não 

é qualquer motivo que se fotografa, o assunto escolhido passa 

anteriormente por protocolos que são tocados pelas experiências 

sociais “compartilhadas, apropriadas ou ainda expropriadas – se 

pensarmos em todas as formas de apagamento das imagens” (MAUAD, 

2008, p. 19). É sob esse prisma que as fotografias sociais de 

Chichico e Assis Horta devem ser analisadas, como um resultado 

da experiência e de uma lógica de representação que remonta ao 

século XIX, à tradição do retrato oitocentista e à itinerância 

fotográfica em Minas Gerais. Ao mesmo tempo, se pensarmos em 

termos de expropriação, como apontado por Mauad, os negros e seus 

descendentes tinham a necessidade de se autoafirmarem enquanto 

indivíduos e apagarem a imagem de modelos-objeto divulgadas no 
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passado em fotografias como as de Christiano Junior, Alberto 

Henschel, Marc Ferrez, dentre outros. Foi, no entanto, sob os 

olhares de Chichico Alkmim e de Assis Horta que os afrobrasileiros 

tiveram a oportunidade de ampliarem em termos de quantidade 

a chance de serem vistos como indivíduos e consequentemente 

cidadãos de Diamantina. A qualidade desses registros confirmam o 

talento dos fotógrafos, um item a mais que valorizava o produto 

final, a fotografia, que iria compor possíveis álbuns ou ser 

enviada aos parentes distantes.

Figura 2: Chichico Alkmim. Grupo famíliar. Diamantina, c. década de 1920. 
Fotografia.

Coleção Chichico Alkmim. Fonte: Acervo Instituto Moreira Salles (IMS)/ Rio de 
Janeiro.

Provavelmente, muitos dos negros fotografados por Chichico 

tenham passado pelo trauma da escravidão. Um bom exemplo dessa 

possibilidade é a fotografia da numerosa família da figura 

2, em que podemos ver uma velha senhora cercada pelos seus 

prováveis descendentes. A tradicional construção triangular, 

de inspiração oitocentista, destaca a figura central do homem de 

terno e revela três gerações de negros retratados dignamente, 

vestidos com roupas limpas e calçados com sapatos. Todos na 

fotografia se mostram serenos, porém tímidos.

Tanto no estúdio de Chichico quanto no Photo Assis, de 

Horta – arremedos de ambientes requintados –, negros, mestiços e 

brancos das camadas mais pobres puderam também ser fotografados 

cercados por ornamentos. A tradição era seguida na maioria dos 
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casos, mas algumas inovações podiam se inseridas de acordo com 

a necessidade dos fotógrafos ou para corresponder aos pedidos 

dos clientes.

Alguns retratados se mostravam tímidos e desconfortáveis 

por estarem pela primeira vez no estúdio, como parece ter sido 

o caso da família fotografada por Assis Horta (figura 3). Nessa 

imagem percebemos que a pose foi inspirada nos tradicionais 

cabinet portrait e adaptada para atender o desejo da pequena 

família de operários. Os ombros caídos, as roupas largas, 

provavelmente emprestadas, e a expressão tensa nos rostos dão 

uma aparência envelhecida ao casal e contrasta com o jeito 

tímido e curioso da menina, em pé sobre a cadeira. 

Figura 3: Assis Horta. Família de operário. Diamantina, c. 1940. 
Fotografia. Fonte: Acervo do fotógrafo / Belo Horizonte (MG).

A família fotografada por Chichico, mais numerosa, parece 

menos tensa (figura 4). Os personagens foram dispostos de maneira 

tradicional e formam uma composição triangular graças a estatura 

das pessoas. O rapaz mais velho, provavelmente o provedor da 

família, posa sentado em primeiro plano, no local reservado ao 

membro familiar mais importante. No segundo plano os outros 

parentes, três mulheres e um rapaz mais novo, dispostos lado a 

lado completam a composição. Outra pose tradicional pode ser 

notada nesta fotografia. A mulher ao centro, de pé atrás do rapaz 

sentado, deposita as mãos delicadamente sobre o ombro do moço 

que traz sobre os joelhos um chapéu. A mulher mais alta do grupo, 

vértice superior do triângulo imaginário, também deposita a mão 
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esquerda sobre o ombro direito da mulher a sua frente. As duas 

figuras nos extremos da fotografia, um rapaz de olhar curioso 

que segura nas mãos o chapéu e uma moça tímida complementam o 

retrato. Todos muito sérios mas sem dúvida bastante orgulhosos 

do status alcançado.

Figura 4: Chichico Alkmim. Grupo famíliar. Diamantina, c. década de 1920. 
Fotografia.

Coleção Chichico Alkmim. Fonte: Acervo Instituto Moreira Salles (IMS)/ Rio de 
Janeiro.

Koutsoukos (2013) afirma que não foi possível localizar 

álbuns de famílias negras nos arquivos e instituições pesquisadas 

por ela no Brasil. Para suprir a falta, a autora sugere “álbuns 

imaginários” em que possamos categorizar retratos de negros, 

escravos ou não. A autora diz acreditar que existiram álbuns 

com fotos de negros, e que estes atenderam as necessidades das 

famílias em manter a luta para conquistar a liberdade ao mesmo 

tempo que serviam de alento e prova visual para aquelas famílias 

que não conseguiram ficar unidas. Além da explicação óbvia de 

que colecionadores priorizaram os álbuns de famílias ricas em 

detrimento aos de famílias pobres, negras ou não, a autora 

também aponta o costume de, após a morte do dono do álbum, os 

herdeiros desmembrarem o objeto e distribuírem as fotografias 

como lembranças entre os descendentes, como mais um provável 

motivo pela ausência de álbuns de famílias negras em arquivos 

e instituições.3

Para o pesquisador Armando Silva (2008), o álbum de família 
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na virada do século XIX até as últimas décadas do século XX, 

portanto anterior à revolução causada pelas máquinas fotográficas 

digitais e pelos telefones celulares, está diretamente relacionado 

à tradicional família burguesa formada por pai, mãe e filhos, 

unidos por laços consanguíneos e pela convivência doméstica. Antes 

das transformações culturais causadas pelas novas tecnologias, 

o álbum de fotografias era o objeto que mostrava visualmente 

uma família, contando histórias em um formato de arquivo. Para 

Silva, na fotografia como um “acontecimento factual”, a pose, 

o local, as roupas, a disposição dos retratados “sob regras 

e maneiras de ser e de se expor”, e a própria organização 

sequencial do álbum são maneiras de se comunicar com aqueles a 

quem o álbum se dirige, proporcionando aos narradores futuros 

a possibilidade de poder manipular a história familiar que foi 

merecedora daquele registro fotográfico. (SILVA, 2008, p.24)

Para Armando Silva, os álbuns de família não tem a função 

de mostrar nada de novo, mas reiterar e conservar o que já 

foi visto e mostrar o que já foi dito: o casamento dos pais, 

o batizado e a primeira comunhão dos filhos, os carinho dos 

avós etc., de maneira que evidencie, por meio das poses, 

como viveu feliz aquela família. Nas palavras do autor: “O 

álbum nasce e é filho da foto e do retrato pictórico, com 

todas as suas consequências lógicas, comunicativas, técnicas e 

psicoculturais, mas margeia a literatura e o teatro no que diz 

respeito à narrativa, bem como a arte quanto à visualidade” 

(SILVA, 2008, p. 37).

Assim como aconteceu com os retratos de negros e seus 

familiares feitos por Militão em fins do século XIX, não se 

tem notícias de álbuns de família de negros e mestiços, em 

instituições ou mesmo coleções particulares, que mostrem o 

destino das fotografias feitas por Alkmim e Horta. No entanto, 

podemos conjecturar, por exemplo, que os garimpeiros nas décadas 

de 1920 e o operários que passaram a frequentar o Photo Assis, 

após 1940, tinham as mesmas aspirações dos clientes mais ricos 

desses fotógrafos, ou seja, queriam se ver retratados e no 

futuro serem lembrados pelos familiares. Bastou, portanto, que 

os fotógrafos lhes apresentassem a possibilidade de realizar 

o desejo para que as primeiras fotografias fossem realizadas.4

Chichico e Assis Horta mantinham os mesmos cuidados com a 
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luz e com a direção de cena independente da condição social dos 

seus clientes. Não se nota grandes diferenças entre as fotos 

feitas para um cliente rico ou para um pobre. Tanto o apego dos 

dois fotógrafos às regras do “bom retrato” – aquelas definidas 

por Disdéri e seguidas por uma legião de fotógrafos anteriores 

a eles –, quanto a falta de preconceitos em adaptar as poses 

consagradas pela elite em retratos de negros e mestiços pobres, 

facilitaram o feitio desses importantes registros.5 Ao fotografar 

as pessoas das classes mais humildes com a mesma dedicação que 

dispensava aos mais abastados clientes, Chichico e Horta agiram 

de maneira análoga ao que fez Militão e deixaram, assim como 

o mestre paulista, um grande legado para as gerações futuras. 

Como apontado por Ferraz (2017), o trabalho de Alkmim foi um 

levantamento fotográfico que mapeou, quase que sociologicamente, 

a população do norte de Minas Gerais entre os anos de 1910 a 

1930. O trabalho de Assis Horta cobre o espaço entre 1930 a 

1960. Em função da diversidade de personagens retratados e 

pelas décadas cobertas fotograficamente, os acervos desses dois 

fotógrafos, comporão obrigatoriamente o material de referência 

para estudos das áreas sociais e artísticas que tenham a 

região, sua população e suas tradições como tema. E são, as 

fotografias de famílias em estúdio, as imagens mais significativas 

e dignificantes dessas coleções.

A despeito do anonimato na maioria das fotografias do acervo 

de Alkmim, Ferraz observa que este funciona “como metonímia 

do Brasil daqueles tempos, em seu continuum racial e suas 

tragédias sociais”, levando-nos a ver seus personagens como 

arquétipos que nos representam ainda hoje. Os negros e mestiços 

compunham a parte mais pobre da população Diamantinense, mas 

não eram fotografados como “modelos-objeto”, pelo contrário, 

eram registrados como se viam ou como gostariam de serem vistos, 

como indivíduos. Os negros ali representados, não estão diluídos 

numa coletividade, mas destacados em suas singularidades que 

ficam expressas em poses que apesar da herança oitocentista 

não denotam ostentação, mas dignidade. Modesta, aquela “gente 

ligada ao pequeno garimpo, à faiscação, operários, pardos e 

brancos [...] todos aqueles até então invisíveis [...] ocupavam 

o mesmo cenário que padres, freiras, bispos, senhores e senhoras 

burgueses de ares aristocráticos” (FERRAZ, 2017, p. 16-18).
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Koutsoukos (2013) afirma que não foi possível localizar 

álbuns de famílias negras nos arquivos e instituições pesquisadas 

por ela no Brasil. Para suprir a falta, a autora sugere “álbuns 

imaginários” em que possamos categorizar retratos de negros, 

escravos ou não. A autora diz acreditar que existiram álbuns 

com fotos de negros, e que estes atenderam as necessidades das 

famílias em manter a luta para conquistar a liberdade ao mesmo 

tempo que serviam de alento e prova visual para aquelas famílias 

que não conseguiram ficar unidas. Ao fotografarem as pessoas das 

classes mais humildes com a mesma dedicação que dispensavam 

aos mais abastados clientes, Alkmim e Horta agiram de maneira 

análoga ao que fez anteriormente Militão. Nessas fotografias 

podemos verificar o caprichado tratamento de luz e sombra, os 

olhares ora voltados para o observador, ora desviados para 

um ponto no infinito. Todos os retratados estão muito sérios, 

ficando as exceções reservadas geralmente às crianças, quando 

as variações das feições eram ocasionadas involuntariamente 

por uma bocejada ou por não terem se mantido quietas durante o 

longo tempo de exposição. Outras constantes nesses retratos são 

o talento dos fotógrafos e a dignidade dos retratados.

CONCLUSÃO

Os negros, mestiços, seus familiares e amigos frequentaram 

os estúdios fotográficos de Chichico Alkmim e Assis Horta em 

Diamantina (MG) e se deixaram registrar dignamente em fotografias 

tradicionais que poderiam compor álbuns de família. Para justificar 

a raridade desses registros em instituições de pesquisa e museus 

podemos afirmar que está no preconceito com que essa parcela da 

população foi tratada na pós-abolição e nos anos de Primeira 

República. Podemos, no entanto, a partir das fotografias feitas 

por Alkmim e Horta, comprovar que estas fotos existem e podem 

agora começar a preencher esta lacuna na história da fotografia 

social no Brasil. Os retratos feitos por Chichico e Horta, 

assim como os registros feitos por Militão, evidenciaram de 

maneira digna uma população relegada à condição de cidadãos de 

segunda classe. Nos retratos feitos por Chichico Alkmim e Assis 

Horta, além de dignidade, podemos observar nas fotografias de 

trabalhadores negros e mestiços – nos olhares as vezes tímidos 
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outras vezes orgulhosos –, a certeza de que eram enfim sujeitos 

de seus próprios retratos.

NOTAS

1 Militão organizou e publicou seu primeiro álbum com 30 vistas de São Paulo 
em 1862, e seu público-alvo eram os estudantes da Faculdade de Direito 
do Largo de São Francisco. Depois publicou mais dois outros álbuns sobre 
Santos e outro sobre a estrada de ferro Santos-Jundiaí. Vinte e cinco 
anos após o primeiro álbum, Militão organizou outro com vistas, mostrando 
o desenvolvimento da cidade no período. Em função do avanço da indústria 
cafeeira, a cidade se transformou rapidamente e promoveu melhorias no espaço 
urbano para atender as novas demandas sociais, econômicas e culturais. O 
Álbum Comparativo da Cidade de São Paulo (1862-1887) comparava as vistas de 
1862 com as mais recentes feitas pelo fotógrafo e deixava claro a vocação de 
São Paulo para ser grande centro comercial e financeiro do país (FERNANDES 
JUNIOR, 2012).

2 Beltramim coloca em dúvida se a fotografia foi realmente um artefato 
democratizante. A pesquisadora atribui à falta de documentação que possa ser 
analisada, o motivo da incerteza a respeito do custo da fotografia e se este 
“cabia” no bolso de um escravo de ganho ou negro forro. Citando Grangeiro 
(2000, p. 126), expressa a importância de “não se esquecer que o preço do 
retrato era ainda caro para grande parte da população” e que para possuí-lo 
“implicava sacrifício e economia” (BELTRAMIM, 2013, p. 55). 

3 Com o advento dos carte de visite e consequente aumento do número de fotos 
tiradas, trocadas, compradas e vendidas, acabou-se por criar um problema: 
onde guardar tantas fotografias? Gavetas, caixas e cestas podiam ser opções, 
mas guardar as fotografias, objetos caros, em um álbum era um desejo que 
poucos podiam realizar. Existiam álbuns específicos para o formato cartão de 
visita, assim como para os de formato cabinet. Um formato que foi bastante 
utilizado era o que tinha janelas ovais ou redondas que deixavam a vista os 
retratos ali encaixados (KOUTSOUKOS,2013).

4 Após os anos de escravidão, para uma pessoa negra nascida livre, o retrato 
podia ser um instrumento que não deixava dúvidas sobre a sua condição, e 
até mesmo mostrar que a pessoa tinha obtido sucesso financeiro. Koutsoukos 
(2013) afirma que a fotografia funcionava como um passaporte para uma nova vida 
social ou seja a fotografia de estúdio funcionava como “um símbolo de status, 
sobretudo se tirado nos estúdios mais procurados pela gente abastada; era 
ainda uma forma de construir a sua memória familiar (através do possível 
acondicionamento do retrato no álbum), além de uma mercadoria de troca, um 
cartão de visita.” (KOUTSOUKOS, 2013, p. 89).

5 O fotógrafo André Adolphe Eugène Disdéri (1819-1889) definiu em seu livro 
Estética da Fotografia, de 1862, os seis princípios básicos da boa fotografia: 
1) Fisionomia agradável; 2) Nitidez geral; 3) Sombras e meios-tons e os 
claros e escuros bem pronunciados, estes brilhantes; 4) Proporções naturais; 
5) Detalhes nos negros e 6) Beleza. (MAUAD, 2008, p. 77).
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Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e 
Linguagens (UFJF)1

RESUMO

Este artigo tem por objeto de estudo os processos de adaptação 

e montagem dos espaços expositivos contemporâneos estabelecendo 

ressignificações diante das mais variadas demandas de discurso 

e experiências estéticas que a expografia e a arquitetura podem 

promover, influenciando na percepção espacial e o impacto causado 

na fruição, aprendizado, memória, formação crítica do sujeito 

e na experiência estética vivida pelo público. O tema abrange 

vários campos de conhecimento desde a arquitetura e design, 

comunicação e semiótica, psicologia e percepção sensorial, 

curadoria em museus e as manifestações artísticas em geral, 

enfim, áreas capazes de relacionar uma linguagem estética e a 

percepção de valores e sentidos pelo espectador, buscando atrair 

a população para mais ações culturais, principalmente fomentando 

a educação artística e crítica, tão carente no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE

Espaços Expositivos Contemporâneos, Expografia, Arquitetura em 

Museus Contemporâneos. 

ABSTRACT

The purpose of this article is to study the processes of 

adaptation and assembly of the contemporary exhibition spaces, 

establishing resignifications in face of the most varied demands 

of discourse and aesthetic experiences that the expography 

and the architecture can promote, influencing in the spatial 

perception and the impact caused in the fruition, learning, 

memory, critical formation of the subject and in the aesthetic 

experience lived by the public. The theme covers several fields 

of knowledge from architecture and design, communication and 

semiotics, psychology and sensory perception, curatorship in 
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museums and artistic manifestations in general, areas that 

relate an aesthetic language and the perception of values and 

senses by the viewer, seeking to attract the population to more 

cultural actions, mainly fomenting the artistic and critical 

education, so lacking in Brazil.

KEYWORDS

Contemporary Exhibitions Spaces, Expography, Architecture in 

Contemporary Museums

INTRODUÇÃO

Diferentemente dos museus históricos, científicos e 

tecnológicos que tem a função principal de divulgar e difundir um 

conhecimento já validado, as exposições artísticas contemporâneas 

possuem discursos mais complexos, que ultrapassam o colecionismo 

e a informação.

Se o artista possui alguma intenção com a obra, ou seja, 

apresentar determinado valor simbólico, algum significado, o 

espaço expositivo deve oferecer ao público a possibilidade 

de experimentar essa experiência, observar e interagir com as 

obras, fomentando o pensamento crítico reflexivo, fundamental 

no mundo contemporâneo diante do acesso a tantos processos de 

representações e informações.

Para o filósofo americano Nelson Goodman (1984): 

Uma obra de arte, mesmo livre de representação e 
expressão, é uma forma de referência. Uma obra de 
arte, mesmo livre de representação e expressão, é 
ainda um símbolo mesmo quando o que simboliza não 
sejam coisas ou pessoas ou sentimentos, mas certos 
padrões de forma, cor, textura que exibe. (GOODMAN, 
1984, p.6).

O autor defende a arte como um sistema simbólico a serviço 

do entendimento e do esclarecimento, podendo transformar a visão 

de mundo através da educação artística e de uma experiência 

estética mais dinâmica e interpretativa, capaz de fortalecer as 

qualidades perceptivas de um sujeito.

Atualmente têm-se discutido sobre o formato expositivo 

tradicional indicando outras formas para incentivar a relação 
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entre obra e público na medida em que as exposições são instrumentos 

de poder cultural, pois se tornam mais que instalações de obras 

em determinados espaços, as exposições fazem parte de um evento 

com um contexto narrativo teórico-crítico (CARVALHO, 2012).

É necessário, portanto, questionar qual o melhor método 

para analisar as estratégias usadas na construção das narrativas 

desejadas para os espaços expositivos e quais impactos busca 

causar. Diante dessas novas demandas percebeu-se a relevância 

de uma equipe multidisciplinar com curadores, arquitetos, 

museógrafos, designers e etc, capazes de concentrar maior atenção 

para as reconfigurações necessárias nos ambientes, garantindo o 

efeito da experiência de acordo com cada conjunto de obras.   

Essa noção de importância da espacialidade fica ainda 

mais clara quando se observam obras in-situ, site-specif 

ou instalações, onde as obras são criadas para um ambiente 

determinado que dialogue com a intervenção artística. Também é 

possível observar na contemporaneidade diversas obras expostas 

em espaços que não foram criados com o objetivo expositivo, mas 

que passam por processos de ressignificação e que contribuem para 

a discussão em relação à apresentação das artes ultrapassando o 

formato do cubo branco (CASTILLO,2008).

Para entender de forma geral como esse processo de 

transformação na expografia ocorreu, a obra de Sonia Salcedo del 

Castilho (2008), que apresenta pesquisa sobre tema em A arte 

de Expor: curadoria como expoiesis e Cenário da Arquitetura da 

Arte: montagem e espaços expositivos, tornou-se referência por 

meio de uma análise histórica a partir dos salões parisienses 

do século XIX, das heranças culturais até as formas expositivas 

contemporâneas para compreender a necessidade de ampliar os 

estudos nessa área, espacialmente no Brasil, pois é fundamental 

investigar de forma mais profunda como os espaços expositivos 

contemporâneos estão se preparando para as novas exigências das 

exposições artísticas. 

O curador e crítico de arte Nicolas Bourriaud (2011) 

com ampla experiência em curadoria na contemporaneidade, que 

apresenta em sua produção bibliográfica uma reflexão sobre o fim 

dos tempos dos salões e sobre as novas formas de produção dos 

artistas, que produzem e organizam seu trabalho em séries ou 

grupos coerentes de obras, isso quando não expõem em um ambiente 
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específico para aquele projeto e continua afirmando a importância 

das exposições na arte contemporânea ao questionar:

Se é legítimo julgar a qualidade individual de um 
quadro, de uma escultura, a lógica da exposição nos 
obriga a levar em conta as articulações que ligam 
as peças entre si. Pois exposição é um organismo 
cujas obras constituem os músculos ou vísceras, um 
empreendimento pleno, com seus vários departamentos 
e seu organograma. Ela é a manifestação pública do 
trabalho, sua sede social, a estação temporária de 
um pensamento em marcha. Não temos como apreender a 
obra da maioria dos grandes artistas modernos sem 
tomar suas exposições como ponto de referência, antes 
mesmo de nomear esta ou aquela peça. (BOURRIAUD, 
2011, p.145-146).

Atualmente, é possível observar que a arte contemporânea 

habita muitos espaços na urbe, mas foi no museu que a arte 

foi apresentada ao longo dos séculos, portanto, o museu é 

uma instituição que comunica o conhecimento e dá ao público 

a possibilidade de apropriação e de integração do espaço. De 

acordo com a museóloga e pesquisadora em comunicação museológica, 

expografia, estudos receptivos e avaliação museológica, Marília 

Xavier Cury (2003, s/p.):

falar em comunicação em um museu é inevitável posto 
que todos os museus, independente de tipologia, são 
instituições culturais e cultura e comunicação estão 
imbricadas, tanto que podemos falar em comunicação 
cultural. O museu formula e comunica sentidos a 
partir de seu acervo. Esses dois atos, formulação e 
comunicação, são indissociáveis e, por isso, atribuem 
a essa instituição o seu papel social (CURY, 2003, 
s/p.).

Cury contribui para a discussão no campo demonstrando como 

a montagem de uma exposição é um “processo de tomada de decisão 

cooperativa”, de responsabilidade das escolhas curatoriais do 

museu considerando as opiniões do artista exposto e da opinião 

do público (CURY, 1999).

A arquitetura então se apresenta, assim como o design, 

a publicidade, a fotografia e outras formas de narrativas e 

de comunicação como uma linguagem com a possibilidade de dar 

apoio para transmitir valores e apresentar signos, sujeitos as 
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manifestações culturais e as dinâmicas sociais, econômicas e 

políticas.

ARQUITETURA EM MUSEUS CONTEMPORÂNEOS,  MUSEOLOGIA E EXPOGRAFIA 

Diante das novas demandas que os espaços expositivos têm 

recebido, muitos aspectos técnicos devem ser considerados na 

adaptação dos espaços, como a montagem, setorização dos espaços, 

definição da iluminação, dos sistema de áudio e ar condicionado, 

instalações multimídia, identificação dos fluxos e caminhos, 

marcação de espaços que não devem ser acessados pelo público 

geral, questões de acessibilidade, enfim, aspectos necessários 

para constituir uma linguagem dentro do espaço que traga sentido 

e atue como uma ferramenta para o que está sendo exposto.

Muitos dos principais museus do mundo passaram por 

adaptações construtivas ou foram reprojetados com o intuito de 

se adequar as novas necessidades técnicas da contemporaneidade 

e conceitos museológicos, preocupados com o conforto ambiental, 

com a proteção dos acervos e buscando atender as demandas de 

novos públicos, recebendo altos investimentos tanto do setor 

público quanto do setor privado.

Contudo, há de se questionar em relação à hierarquia entre 

o espaço e a obra, para que essas transformações não gerem um 

efeito contrário ao esperado pelos artistas, ou seja, quando 

a arquitetura se destaca pura e simplesmente, além da obra de 

arte. 

O historiador e crítico de arte Hal Foster em entrevista a 

Folha de São Paulo, fez uma crítica em relação à escala entre 

os novos museus e o conteúdo que eles apresentam dizendo que 

“alguns edifícios são tão performáticos ou escultóricos que 

os próprios artistas devem se sentir os últimos a chegar à 

festa” (FOLHA,2015). Portanto, é questionável até que ponto 

a arquitetura pode interferir no espaço expositivo de forma 

qualitativa. 

O uso desses recursos pode se fundir às obras criando uma 

confusão visual, por isso, é importante que esses recursos sejam 

utilizados a partir de um planejamento ou projeto realizado 

seguindo uma proposta conceitual, respeitando a tipologia da 

exposição, ou seja, se será de longa duração, temporária ou 
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itinerante, se é artística, histórica ou temática, por meio de 

estratégias e da proposição expositiva, que envolve questões 

sociais, culturais, simbólicas, já que cada exposição possui 

uma particularidade. 

Para montagem de uma exposição é necessário um projeto 

expográfico para que o planejamento da exposição possua as 

principais propostas e desenvolvimentos conceituais, a definição 

de cronogramas e estimativas orçamentárias, elaboração da 

forma da exposição, estudos de layout e elementos que serão 

utilizados, setorização, espaços de circulação, convivência 

e serviços, mobiliário, planos técnicos e de instalação de 

suportes e painéis para receber depois a montagem e a produção. 

Também são determinadas as formas de manutenção e readequação 

do espaço caso seja necessário e por fim uma avaliação a partir 

do retorno dos espectadores e da crítica (BALDIN, 2018). 

Analisando de forma breve o processo histórico das expografias 

a partir do final da década de 1930, a forma do cubo branco é 

adotada como referência para as exposições de arte à medida 

que é visto como um espaço de neutralidade e foi amplamente 

absorvida como forma expositiva ideal por um longo período até 

o questionamento do modelo pelo pós-modernismo, nas décadas de 

1960-70.

Nos anos 1950, é criado o Instituto Internacional para a 

Conservação de Trabalhos Históricos e Artísticos (IIC), que 

passa a tratar a museologia como uma ciência (KIEFER, 1998) e 

intensifica a pesquisa sobre temas relacionados ao assunto. 

A partir principalmente dos anos 1970, o campo da museologia 

passa por transformações devido à alta complexidade das questões 

projetuais para os espaços museais, buscando atender novas 

demandas de público, de pesquisa e de acervo. Essa também é 

uma fase de muitas experimentações artísticas privilegiando a 

consciência espacial e a diferença de escalas em manifestações 

como os happenings, performances, body art e a land art.

Portanto, a questão espacial perde a noção de neutralidade 

e surge então uma arte total, que cria conexões entre o 

conteúdo e o entorno, estreitando a relação entre cena e obra 

(CASTILLO,2008).

Já no final do século XX, com o aprimoramento dos estudos 

realizados no campo,  o autor André Desvallées, em Manuel de 
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Muséographie (1993), apresenta a palavra expografia como uma 

junção dos termos exposição e descrição. Assim, a expografia 

surge como um ramo dentro do campo da museologia e fica conhecida 

como a técnica da “escrita da exposição” que apresenta uma 

função: 
A expografia visa pesquisar uma linguagem e uma 
expressão fiéis para traduzir o programa científico 
de uma exposição. Nisso, ela se distingue tanto da 
decoração que utiliza os elementos de exposição em 
função de simples critérios estéticos, e da cenografia, 
que, salvo em certas aplicações particulares, se 
serve dos elementos de exposição ligados a um programa 
científico como instrumentos de um espetáculo, sem 
que eles sejam o sujeito central de tal espetáculo. 
(BOTTALLO, 2001, apud POLO, 2006 p.11)

As pesquisadoras Lisbeth Rebollo Gonçallves e Sonia Salcedo 

del Castillo destacam em suas produções o papel da expografia 

como uma forma de representação onde vários detalhes podem 

constituir elementos cenográficos seja por meio das molduras, 

de textos e etiquetas, dos suportes ou pedestais, entre outros 

elementos capazes de construir simulações ou representações 

espetaculares.

Dessa forma, a prática da expografia está intimamente ligada 

ao espaço arquitetônico construído seja por sua monumentalidade 

ou pela arquitetura precedente e pode considerá-la ou não. 

Um exemplo mais específico de adaptação de uma edificação 

para receber uma nova função é a Estação da Luz, na cidade São 

Paulo, que recebeu o Museu da Língua Portuguesa, inaugurado 

em março de 2006, com projeto assinado pelos arquitetos Pedro 

Mendes da Rocha e Paulo Mendes da Rocha, ocupando uma área de 4,3 

mil metros quadrados, com instalações artísticas e tecnológicas 

distribuídas em três andares do edifício, construído no século 

XIX. O projeto para financiar a criação, pesquisa, implantação e 

restauro do prédio foi avaliado em R$ 37 milhões. (GLOBO, 2018).  

Em quase 10 anos de funcionamento, o Museu da Língua 

Portuguesa recebeu 3.931.040 visitantes, considerado um sucesso 

de público e crítica no Brasil (MUSEU DA LINGUA PORTUGUESA, 

2018).  

Por ter como tema um patrimônio imaterial, a expografia 

do museu fez uso da tecnologia e de suportes interativos para 

construir e apresentar seu acervo. O público era convidado para 
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uma imersão sensorial e subjetiva pela língua, que incluía 

filmes, audição de leituras, e diversos módulos interativos, 

com diferentes materiais, cores e texturas, músicas e efeitos 

sonoros, conforme figura 1.

Figura 1. Uso de projeções de palavras na expografia do Museu da Língua Portuguesa
Fonte: GLOBO, 2018

Entretanto, em dezembro de 2015, o museu sofreu um grave 

incêndio destruindo grande parte da edificação e matando o 

bombeiro civil Ronaldo Pereira da Cruz.

Em janeiro de 2016, foi firmado um convênio entre a Secretaria 

de Cultura do Estado de São Paulo, a Fundação Roberto Marinho e 

a organização social IDBrasil, com o objetivo de reconstruir o 

Museu da Língua Portuguesa. 

A coordenadora da Unidade de Preservação do Patrimônio 

Museológico da Secretaria de Estado da Cultura, Renata Vieira 

da Motta, em entrevista ao jornal “O Globo” assegurou sobre 

os novos rumos do museu:  “Foi decidido que o museu, enquanto 

projeto museológico, foi um sucesso, reconhecido. Por isso, a 

continuidade dele era fundamental” (GLOBO, 2018).  

Atualmente em reconstrução em São Paulo, o Museu da Língua 

Portuguesa realizou diversas exposições itinerantes propondo 

interatividade e tecnologia como veículos para apresentar o 

idioma ao público, nos seus mais variados sotaques e evoluções. 
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As exposições seguiram então para o continente africano em 

países como Cabo Verde, Angola e Moçambique, propondo diálogos 

e trocas entre os falantes da língua portuguesa não apenas 

no Brasil, mas em outras regiões do mundo (MUSEU DA LINGUA 

PORTUGUESA, 2018).  

O caso do Museu da Língua Portuguesa mostra como um projeto 

expográfico que utiliza experimentações visuais e sensoriais, 

tecnologias e elementos não convencionais para criar dramatização 

ou teatralidade para a exposição, pode atrair mais espectadores 

para os espaços voltados para a arte e cultura. 

EXPERIÊNCIAS SENSORIAIS, MEMÓRIA E APRENDIZADO

Em sua dissertação de mestrado, Maria Violeta Polo (2006), 

apresenta como as exposições que usaram recursos cênicos 

em sua expografia, se destacaram no circuito das artes e na 

mídia, principalmente com a implementação de novos suportes e 

tecnologias.

A partir da interatividade e da imersão, é rompido o paradigma 

de que o público é apenas um espectador, transformando-o em um 

operador, tornando as relações mais complexas entre a arte, o 

espectador e o entorno. O encantamento do espectador diante da 

apresentação de arte contemporânea em sua totalidade sensorial 

pode ser o início de um interesse nas artes para o público 

geral, mas é importante perceber que o conteúdo da exposição é 

a peça chave nesse contexto.

Por isso, os museus têm investido cada vez mais na criação 

de cenografias capazes de levar o público a uma imersão de tempo-

espaço diferentes do cotidiano fora do espaço do museu, criando 

experiências mais enriquecedoras e instigando o pensamento 

crítico nos visitantes. 

Ainda assim, existe uma grande discussão no campo, diante 

da sensibilidade desse público, se o excesso de estímulos pode 

atrapalhar esse momento de fruição, se o público foi realmente 

convidado a sentir, entender a arte e voltar ao museu por 

espontâneo desejo ou se ainda é movido apenas pela mídia. Também 

é questionado o uso de visitas guiadas pois poderiam direcionar, 

induzir ou mesmo podar o pensamento em relação a uma experiência 

estética.
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Ao longo dos anos, vários campos de estudo chegaram à 

conclusão de que imagens ou ideias são mais facilmente 

memorizadas e compreendidas, quando se consegue associar o ato 

da visualização com alguma sensação ou sentido. Esse aspecto 

foi muito explorado principalmente nos estudos de marketing, 

que associam esses estímulos sensoriais às formas de memórias 

armazenadas pelo público.

Para Christiane Gade, que publicou um livro sobre psicologia 

do consumidor, todo tipo de conhecimento que as pessoas adquirem 

ao longo do tempo fica retido na memória e por isso, a memória 

está intrinsecamente ligada ao processo de aprendizagem, 

armazenamento e resgate (GADE, 1998).

A memória é categorizada de três formas, sendo a memória 

sensorial aquela onde são processadas as informações através de 

estímulos como, por exemplo, as visuais (icônica) e as auditivas 

(ecoica); a memória de curto prazo, onde o estímulo é percebido 

e passa a ter significado e finalmente a terceira forma; a memória 

de longo prazo, em que a repetição no processo de retenção da 

informação leva às formas mais profundas da memória, armazenando 

a informação por um longo período.

Gade (1998) destaca que as lembranças e as emoções são 

respostas aos estímulos e sentimentos individuais e involuntários, 

logo uma rica experiência sensorial busca trabalhar com o lado 

emocional e com a memória do espectador tornando a experiência 

estética uma experiência mental, física e biológica e não apenas 

racional lógica e objetiva. 

Portanto uma exposição que utiliza de artifícios de 

dramatização e cenografia pode causar um impacto a longo prazo 

ainda maior do que apenas a apresentação das obras de arte em 

formatos tradicionais, já que o cérebro utiliza os sentidos para 

criar relações mais profundas com as lembranças para armazená-

las e quando reutiliza essas relações, recria essas lembranças. 

Salcedo apresenta a respeito dessa dramatização que: 

Em resposta às novas ações institucionais, o objeto 
de arte não é simplesmente exposto em um determinado 
espaço. Há que se sensibilizar o público ao máximo, 
recorrendo a mediações, tematização, ambientações, 
publicidade e informações no sentido de atrair a 
esfera pública. 
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Essas estratégias atingiram tal patamar que a herança 
racionalista, que propor o cubo branco como espaço 
ideal para exposição, ficou abalada, já que, hoje, o 
espaço expositivo assemelha-se cada vez mais à caixa 
preta teatral, ora pedindo neutralidade, ora exigindo 
flexibilidade, ora impondo apenas um efeito, obtido 
mediante efêmeros recursos cenográficos. (CASTILLO, 
2008, p.232).

Tanto Salcedo como Cury e Polo, entretanto, criticam em suas 

pesquisas o fato de que além da espetaculização das exposições, 

o mais importante é sempre a mensagem e as obras, reforçando 

que é importante preservar a unidade na prática discursiva para 

imprimir na exposição o enunciado central.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da arte, geralmente focada no estudo das obras, 

também carece de estudos mais aprofundados sobre a articulação 

entre as políticas de exposição em museus e centro culturais, 

a gestão e conservação de seu acervo e a apresentação das 

obras de acordo com os espaços que dispõe, principalmente na 

contemporaneidade e no Brasil, onde os estudos na área são ainda 

muito recentes e estão intimamente ligados às novas técnicas, 

tecnologias, dispositivos e mídias.

A exposição possui um papel fundamental na área das artes 

visuais, assumindo diferentes elementos para priorizar formas 

distintas de enquadramento. Essa forma de apresentar uma obra 

gera um impacto significativo na visualização, na linguagem e 

no pensamento a partir da recepção e experiência estética do 

espectador. 

A importância da análise desse impacto no espectador 

também está diretamente ligada à forma de aprendizado, memória, 

experimentação e percepção da experiência pelo público, a 

construção de sua bagagem cultural e do pensamento crítico que 

são formados a partir dessa vivência com a arte. 

NOTAS
1 Pós-graduada latu sensu em marketing e Negócios (UFJF), Bacharel em 
Arquitetura e Urbanismo (UFJF), Graduação Tecnológica em design Gráfico 
(CUES)



.132 V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS

REFERÊNCIAS 

BALDIN, Renato. Montagem de Exposição: Da Curadoria à Expografia. 
Disponível em: https://www.sisemsp.org.br/blog/?tag=renato-baldin. 
Acesso em: 28 de janeiro de 2018.

BATISTA, D. M. S. Museus Castro Maya: de coleção privada a museu 
público / orientador: Professor Márcio Ferreira Rangel. Rio de 
Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da 
UNIRIO/MAST / Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro/ 
Museu de Astronomia e Ciências Afins, Rio de Janeiro, 2012. 
(Dissertação de mestrado em Museologia e Patrimônio).

BOURRIAUD. Nicolas. Formas de Vida: a arte moderna e a invenção de 
si. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011.

CAMILA BASTOS. Obra do Inhotim. Disponível em: http://cdbastos.
blogspot.com.br/2010/09/obra-do-inhotim-escolhida-pelo-grupo.html. 
Acesso em janeiro de 2018.

CARVALHO, Ana Maria Albani de. A Exposição como Dispositivo na Arte 
Contemporânea: conexões entre o técnico e o simbólico. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul Museologia & interdisciplinaridade. 
Vol.1, nº2, jul/dez de 2012. 

CASTILLO, Sonia Salcedo del. Cenário da Arquitetura da Arte: 
montagens e espaços de exposição. São Paulo: Martins, 2008.

_________. Arte de Expor: Curadoria como expoiesis. Rio de Janeiro: 
Editora NAU, 2015.

CURY, Marília Xavier. Comunicação e pesquisa de recepção: uma 
perspectiva teórico-metodológica para os museus. 2005, vol.12, 
suppl., pp.365-380. ISSN 0104-5970. Disponível em: http//:. http://
dx.doi.org/10.1590/S0104-59702005000400019. Acesso em 27 de janeiro 
de 2018.

_________. Programa Monumenta. Revisão Museológica e Museográfica 
do Museu Histórico de São Francisco do Sul - Projeto Expográfico. 
2006. Disponível em: https://sisem.files.wordpress.com/2011/04/
projeto-expogrc3a1fico1.pdf. Acesso em 27 de janeiro de 2018.

__________. O exercício metodológico da Exposição Brasil 50 Mil 
Anos e outras considerações. In: ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DE 
MUSEUS. A comunicação em questão: exposição e educação, propostas e 
compromissos. São Paulo; Brasília: MAE, USP: STJ, 2003. p. 155-173.

___________. Exposição: análise metodológica do processo de 



V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS .133

concepção, montagem e avaliação. 1999 Dissertação de mestrado, São 
Paulo, Escola de Comunicações e Artes, USP, 1999.

FOLHA DE SÃO PAULO. Hal Foster fala sobre a nova 
arquitetura. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/
ilustrissima/2015/06/1638386-hal-foster-fala-sobre-a-nova-
arquitetura.shtml. Acesso em janeiro de 2018.

GADE, C. Psicologia do consumidor e da propaganda. São Paulo: EPU, 
1998.

GAGNON, L. & PERETZ, I. Mode and tempo relative contributions 
to “happy-sad” judgements in equitone melodies. Cognition and 
Emotion 17 (1):25-40. 2003. Disponível em: https://philpapers.org/
rec/GAGMAT. Acesso em janeiro de 2018.
GLOBO. Acervo do Museu da Língua Portuguesa. Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/brasil/acervo-do-museu-da-lingua-
portuguesa-pode-ser-refeito-18348686> Acesso em pout/2018.

 ________. Reforma do Museu da Língua Portuguesa. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/03/reforma-do-novo-
museu-da-lingua-portuguesa-seguira-projeto-original.html> Acesso em 
out/2018.

GOODMAN, Nelson. Quando é arte?. Indianapolis, Indiana: Hackett 
Publishing Company, 1984.

GUIMARAENS, Maria da Conceição Alves de. Modernização em Museus: 
Museu Histórico Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro, Brasil) - 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas - Departamento de Museologia. Lisboa, 
2011.

JOURDAIN, R. Música, cérebro e êxtase: como a música captura nossa 
imaginação. Rio de Janeiro: Objetiva. 1998. 

KIEFER, Flávio. MAM Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro - MASP 
Museu de Arte de São Paulo: paradigmas brasileiros na arquitetura 
de museus. Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Programa de 
Pós Graduação em Arquitetura - PROPAR. 1998. 

LIMA, Diana Farjalla Correia. Museologia, campo disciplinar da 
musealização e fundamentos de inflexão simbólica: ‘tematizando’ 
Bourdieu para um convite à reflexão. Revista Museologia & 
Interdisciplinaridade, v. 2, p. 48-61, 2013.

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA. Reconstrução da linha do tempo. 
Disponível em: <http://museudalinguaportuguesa.org.br/reconstrucao/
linha-do-tempo/> Acesso em out/2018.

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2015/06/1638386-hal-foster-fala-sobre-a-nova-arquitetura.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2015/06/1638386-hal-foster-fala-sobre-a-nova-arquitetura.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2015/06/1638386-hal-foster-fala-sobre-a-nova-arquitetura.shtml
http://museudalinguaportuguesa.org.br/reconstrucao/linha-do-tempo/


.134 V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS

O’DOHERTY, Brian. No interior do cubo branco: a ideologia do espaço 
da arte. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

POLO, Maria Violeta. Estudos sobre expografia: quatro exposições 
paulistanas do século XX. Dissertação (Mestrado em Artes) - 
Universidade Estadual Paulista - Instituto de Artes / Fundação de 
Ámparo a Pesquisa do Estado de São Paulo. São Paulo, 2006.

PORTAL PARAÍBA. Reforma do Museu de Língua Portuguesa. Disponível 
em: <http://www.paraiba.com.br/2016/03/02/44811-reforma-do-novo-
museu-da-lingua-portuguesa-seguira-projeto-original> Acesso em 
out/2018.

UNESCO. Organização das nações unidas para a educação, a ciência 
e a cultura. Conclusões e recomendações finais adoptadas para o 
relatório de avaliação. Reunião de especialistas na proteção e 
promoção de museus e coleções. Rio de janeiro, brasil 11 - 14 julho 
de 2012.



V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS .135

POÉTICA URBANA: DEVANEIOS IMAGINÁRIOS NA CARTOGRAFIA 
DA RUA HALFELD1

Prof. Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Silveira (FAU/UFJF)
Mariana Mendonça de Mattos (FAU/UFJF)

RESUMO

A proposta central contida neste artigo é exemplificar uma 

metodologia de ensino de projetos urbanos que se baseia, em 

grande parte, nas teorias que tratam do devaneio imaginário, 

gerando a investigação do uso dos espaços urbanos, reivindicando 

a cidade como espaço para a arte. Tem-se a fenomenologia como 

ferramenta chave para a abertura desse portal de ensaio projetual. 

A cartografia que abriga essas experimentações é a cidade de 

Juiz de Fora, mais especificamente a Rua Halfeld, graças ao 

seu forte caráter simbólico, sua importância histórica e seu 

inegável papel como agente mnemônico. Busca-se, através deste 

ensaio, propor a transformação de uma via ordinária em além de 

lançar luzes para as potencialidades, complexidades e enigmas 

da urbe. Propõem-se uma promenade sensibilizadora para ancorar 

uma proposta projetual que se dará através de elementos cênicos/

arquitetônicos que dialoguem diretamente com aquele espaço, 

coroando o percurso através da via. 

PALAVRAS-CHAVE

poética urbana; intervenção; fenomenologia; memoria social; 

arte.

ABSTRACT

The central proposal in this article is to exemplify a teaching 

methodology for urban projects that is based, in large part, on 

theories that deal with imaginary reverie, generating research 

on the use of urban spaces, claiming the city as a space for 

art. Phenomenology is a key tool for the opening of this design 

essay portal. The cartography that houses these experiments is 

the city of Juiz de Fora, more specifically Rua Halfeld, due to 

its strong symbolic character, its historical importance and 

its undeniable role as a mnemonic agent. This essay seeks to 
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propose the transformation of an ordinary path in addition to 

throwing light on the potentialities, complexities and enigmas 

of the city. A sensitizing promenade is proposed to anchor a 

project proposal that will be given through scenic/ architectural 

elements that dialogue directly with that space, crowning the 

route through the road.

KEYWORDS

urban poetics; intervention; phenomenology; social memory; art.

INTRODUÇÃO

O cerne das reflexões trazidas para esse Seminário tem origem 

nos flertes com a experimentação dos espaços, construídos ou não, 

mas que são de extrema importância para se pensar a cidades, 

os objetos que ela contém, bem como os vazios encontrados 

em seu tecido, entendidos como o negativo do edificado. Tais 

questões surgiram como fruto de experiências nas disciplinas 

ministradas que tratam das dinâmicas urbanas e da paisagem, 

dos projetos de pesquisa e dos Treinamentos Profissionais, onde 

foi possível investigar a paisagem cultural para além da sua 

materialidade. Através desses canais de debate e produção, foi 

possível elaborar uma metodologia de leitura e apreensão do 

espaço que se baseia, de modo geral, no ato de absorver a poética 

latente nos espaços; poética que traz consigo uma inquietação 

que ecoa nos seres projetantes, à maneira de um impulso inerente 

de criação. O objetivo central deste trabalho é ilustrar uma 

das possibilidades da aplicabilidade dessa metodologia, que 

está em constante elaboração: a incorporação e a investigação 

do uso dos espaços urbanos visando à produção de intervenções 

artísticas, reivindicando a cidade como espaço para a arte, com 

as atenções voltadas para as pessoas e para o alargamento de 

representações possíveis das sociedades, intensificando o ato de 

fruição dos espaços. 

A imbricação do uso dos espaços públicos com os elementos 

teóricos próprios da fenomenologia é a ferramenta chave para 

a abertura do portal de ensaio projetual a ser apresentado, 

dentro do vasto campo contido nas práticas da Arquitetura e do 

Urbanismo. A cartografia que abriga essas experimentações é a 
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cidade de Juiz de Fora, mais especificamente a Rua Halfeld, graças 

ao seu forte caráter simbólico, sua importância histórica e seu 

inegável papel como agente mnemônico. Busca-se, através deste 

ensaio, alcançar o cerne dos atores sociais, transformando uma 

via ordinária em caminho/lugar e também lançando luzes para as 

potencialidades, complexidades e enigmas da urbe. Propõem-se uma 

promenade sensibilizadora desde a ‘parte alta’ da Rua, que nasce 

aos pés do Morro do Imperador, até o momento em que esta deságua 

no Rio Paraibuna. Essa interseção será o locus da proposição 

da intervenção do espaço imaginário sensibilizador; espaço de 

memória onde o indivíduo poderá sedimentar, deliberadamente, 

suas reminiscências ou mesmo (re)encontrá-las como uma parte 

necessária da sua personalidade: localizações topográficas, 

visadas, escalas, sensações e paisagens. 

Desta feita, a proposta projetual se dará através de um 

elemento artístico/arquitetônico que dialoga diretamente com 

aquele espaço, coroando o percurso através da via. Tanto a 

metodologia empregada quanto as soluções formais serão absorvidas 

do universo da fenomenologia e suas diversas interfaces com 

a arquitetura. A partir deste local, pretende-se produzir 

experiências facilitadoras que resultem numa reação reflexiva 

e imediata do espectador, fazendo-o pensar, sobretudo, no seu 

papel como ator-construtor do espaço em que ele próprio está 

inserido. Parte-se, também, desde o lugar da Arte, por ser esta 

uma manifestação que se pretende universal a todos os entes, 

sensibilizando os indivíduos de forma a conecta-los intimamente 

com o meio em que vivem e, por consequência, com as ações 

impostas a esse meio. 

FENOMENOLOGIA COMO SUPORTE PARA IMAGINAÇÃO CRIADORA

Como uma das principais ferramentas para entender a cidade 

e seus desdobramentos, foram adotados alguns conceitos próprios 

da fenomenologia, buscando apreender como esses podem ser 

incorporados aos estudos de arquitetura e urbanismo. Neste 

sentido, a fenomenologia tem como tarefa desvendar os fenômenos 

implícitos nas relações intencionais que os seres humanos vivem 

no seu cotidiano com seus pares e, deste modo, relacionando os 

usuários com a cidade. Como uma forma diferente de perceber as 
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coisas, saindo do que é cotidiano e da indiferença do dia a dia, 

possibilitando que determinado objeto possa saltar aos olhos 

dos diferentes observadores.

A fenomenologia foi estabelecida pelo filósofo alemão Edmund 

Husserl2 e tem como objeto de estudo o fenômeno, ou seja, as 

coisas como elas são e não o que é dito sobre elas. Este tema 

surgiu na filosofia, estabelecendo como um dos principais focos a 

relação entre a consciência do saber humano e o mundo exterior a 

ela. Neste trabalho, busca-se a interpretação do mundo através 

da consciência do sujeito, baseada nas próprias experiências. 

É um olhar que procura recuperar a ingenuidade de uma criança 

na forma em que esta se relaciona com o mundo sensorial, sem 

ter a imposição de preconceitos, pressuposições e significados 

prévios. Isso é o que Husserl denomina de método fenomenológico, 

que consiste em estudar o fenômeno tal como o sujeito o percebe, 

sem interferências de outras observações, permitindo a abstração 

da realidade e o estudo do fenômeno em si, da maneira que o 

observador o vê. Seu intuito é desnudar “o mistério do mundo e 

o mistério da razão”, como afirmou Merleau-Ponty, no prefácio da 

“Fenomenologia da Percepção” (1994). 

A tradição fenomenológica busca estudar as estruturas da 

consciência do ponto de vista da primeira pessoa. Ela tenta, 

portanto, desvendar quais são os limites do conhecimento sobre 

o fenômeno. É um estudo sistemático das figuras fenomenais, 

daquilo que pode ser percebido. É um tipo de análise que pretende 

compreender melhor as estruturas centrais da experiência e da 

intencionalidade humana, explicando como a mente direciona o 

pensamento a determinados objetos ou à realidade. 

Como ciência dos fenômenos puros, cabe à fenomenologia o 

mundo que é percebido pela experiência imediata. Isso quer dizer 

que a consciência não é passiva. Ela não compreende a existência 

das coisas como algo pronto e acabado, mas participando da 

existência desses objetos. Para os estudiosos da fenomenologia, 

só existe objeto se existe também um sujeito para percebê-lo. 

Por exemplo, se uma árvore cai em um bosque e não há testemunhas 

desse fato, então é como se ela nunca tivesse existido. Merleau-

Ponty afirma que a fenomenologia só é acessível a um método 

fenomenológico, e existe, como movimento, antes mesmo de alcançar 

uma inteira consciência filosófica. O pensar fenomenológico é 
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metodológico e não possui um fim em si mesmo, pois sua função é 

a de abrir as portas para uma nova compreensão do mundo.

Nas palavras de Merleau-Ponty (1994, p. 521):

A linguagem nos ultrapassa, não apenas porque o uso 
da fala sempre supõe um grande número de pensamentos 
que não são atuais e que cada palavra resume, mas 
ainda por uma outra razão, mais profunda: a saber, 
porque esses pensamentos, em sua atualidade, jamais 
foram ‘puros pensamentos’, porque neles já havia 
excesso do significado sobre o significante e o 
mesmo esforço do pensamento pensado para igualar o 
pensamento pensante, a mesma junção provisória entre 
um e outro que faz todo o mistério da expressão.

Com a mesma linha de pensamento, surge Jung3 – que não 

intitula o seu trabalho como sendo fenomenológico; porém, 

várias das passagens de seus livros contém uma semelhança a 

esse pensamento. Para Jung, manter uma postura fenomenológica 

significava valorizar a experiência, compreendida como a 

experiência vivida pelo indivíduo. O processo de observação 

do fenômeno não é, para Jung, algo independente da atividade 

cognoscitiva do sujeito. Todo o conhecimento, seja ele geral 

ou psicológico, é sempre determinado pela psique, ou seja, 

influenciado pelos fatores subjetivos e pelas equações pessoais.

Percebe-se, em Merleau-Ponty, que a teoria do conhecimento 

da fenomenologia tem pontos de aproximação com as formulações 

de Jung:
Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, 
eu o sei a partir de uma visão minha ou de uma 
experiência do mundo sem a qual os símbolos da 
ciência não poderiam dizer nada. Todo o universo 
da ciência é construído sobre o mundo vivido, e se 
queremos pensar a própria ciência com rigor, apreciar 
exatamente seu sentido e seu alcance, precisamos 
primeiramente despertar essa experiência do mundo 
da qual ela é a expressão segunda. (1994, p. 3)

O francês Gaston Bachelard postulou a imaginação como elo 

entre o homem e o mundo, competindo ao método fenomenológico 

definir o real viés da imagem em face da percepção. Essa 

argumentação evidencia a relevância da função criativa da psique, 

que raciocina imageticamente. Para Jung, o equivalente racional 
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mais próximo à atividade psíquica é a analogia ou a metáfora. 

O foco terapêutico que se estabelece, por consequência, está 

na textura metafórica das coisas e imagens que produzem uma 

riqueza de insights psicológicos.

A imaginação e a vontade são para ambos os autores as 

duas principais funções psíquicas. Enquanto a tradição filosófica 

racionalista sempre priorizou a imaginação reprodutora, em que 

a imagem seria um resíduo do objeto percebido retido na memória, 

portanto apenas uma reprodução da realidade, constituído de ideias 

feitas e acabadas que justificam o mundo tal como ele parece ser, 

um mundo de ilusões, Bachelard aprofundou suas reflexões acerca 

da imaginação no sentido contrário: opôs-se aos preconceitos e 

à prevenção; trabalhou com a noção de imaginação criadora, que 

traz as sementes das transformações. O homem por ele concebido 

é o ‘homem criador’, instaurador de novas realidades, cuja 

fonte é a imaginação criadora, a essência do espírito humano, 

que de modo dinâmico o torna capaz de produzir tanto ciência 

quanto arte, ou seja, o pensamento e o sonho. Em Bachelard, a 

imaginação criadora une os dois mundos. Nessas diferentes faces 

da capacidade de criar a experiência psicológica está presente 

sob a direção do imaginário. Concebe a imaginação como fonte, 

como o que impulsiona o pensamento e o faz dinâmico, criando o 

novo como um grande susto, numa instantaneidade.

ENSAIOS PROJETUAIS E A SENSIBILIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DA CIDADE: 

CASO DA RUA HALFELD

O objetivo desta comunicação é demostrar a aplicabilidade 

da metodologia de projetos de espaços urbanos que vem sendo 

desenvolvida academicamente, tanto nas disciplinas, quanto em 

outros meios de pesquisa que visam ao entendimento das dinâmicas 

urbanas e do território, no âmbito da atuação no Curso de 

Arquitetura e Urbanismo, na UFJF. No caso do estudo da Rua 

Halfeld (Figura 01), em Juiz de Fora, Mattos (2017) buscou a 

sensibilização das pessoas de forma a conecta-las intimamente 

ao meio em que vivem, transformando todas as estradas, em 

caminhos e chamando a atenção para a complexidade e problemas da 

cidade. A rotina contemporânea vivida pela maioria das pessoas 

não é facilitadora de processos de encontro do indivíduo com 
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ele mesmo. 

Nesse panorama, usar a cidade como suporte, torna-se 

ferramenta essencial para o desenvolvimento humano através 

de ações artísticas nos espaços públicos. A arte, nessas 

circunstâncias, atua como agente facilitador que cria condições 

para o diálogo entre pessoas, desenvolvendo a conscientização, ou 

seja, o saber sobre si mesmo e sobre a coletividade. Além disso, 

também fomenta respostas criativas através de questionamentos, 

ou ainda vislumbra a novos ideais mostrando novas possibilidades 

de existência e reavaliando limites. A arte tem a capacidade 

de comunicar diretamente com a alma, produzindo situações 

impactantes que podem construir ou destruir quando há energia 

criadora. Tais situações podem facilitar o encontro com forças 

internas desconhecidas do indivíduo, que contribuem para que 

os usuários possam ir além do ponto onde poderiam chegar em 

situação corriqueira. As intervenções propostas pretendiam dar 

autonomia ao indivíduo e atribuir a ele responsabilidade sobre 

sua própria existência, ações e poder de escolha.

Figura 01: Área de intervenção, recorte urbano. A escolha do eixo Morro do Cristo 
– Praça da Estação se deu pelo sua localidade, e impacto em termos de abrangência 
populacional, dada sua centralidade. Imagem Google Earth manipulada digitalmente. 

Autora: Mattos, 2017.

PROPOSTA 01

A primeira intervenção mostrou-se pertinente a partir 

de análises físicas e da paisagem natural da área escolhida 

para estudo. A ocupação do Morro do Imperador, pela própria 

topografia, encontra-se desconectada com todo o restante da cidade; 
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entretanto, esse marco está fortemente conectado visualmente à 

cidade, mantendo uma visão de praticamente trezentos e sessenta 

graus com a mesma. Além do mais, no próprio mirante do Morro 

do Cristo, existem dois objetos arquitetônicos relevantes na 

história da cidade, que são o Monumento ao Cristo Redentor 

(1906) e a antena da antiga TV Industrial (1964). Desta maneira, 

a primeira proposta (Figura 02) consiste na criação de uma 

intervenção de conexão visual com a cidade. Do alto, mostrando 

e ensinando um pouco sobre a cidade, gerando curiosidade e 

despertando desejo de caminhar pelas ruas e observar o que está 

em volta.

Figura 02: Área de intervenção, Morro do Imperador. Acima, à esquerda, imagens dos 
equipamentos e do Mirante. Croquis evidenciando a intervenção através da conexão 
visual reforçada pela informação dos pontos relevantes ao longo da Rua Halfeld. 

Autora: Mattos, 2017.

PROPOSTA 02

O percurso é tão importante quanto chegar ao destino. A 

vida contemporânea nos tira, vez ou outra, o gosto por caminhar 

e apreciar os lugares por onde passamos. Essa proposta trabalha 

exatamente este percurso (Figura 03), convidando o pedestre a 

perceber por onde passa. Essa parte do conjunto de propostas, 

ao contrário das outras, baseia-se em instalações efêmeras e 

artísticas, como marcações no piso e projeções nas fachadas.
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Figura 03: Conjunto de propostas 02. Indicação de alguns dos objetos de relevância 
existentes entre o trecho evidenciado na Rua Halfeld, desde a Gruta Nossa Senhora 

de Fátima até a Praça Dr. João Penido e entorno. Autora: Mattos, 2017.

PROPOSTA 03

A vontade de estar, de pertencer, é um dos nortes para a 

proposta 03 que acontece na Praça da Estação e seu entorno. 

O conjunto da Praça da Estação engloba as edificações da rede 

ferroviária, o Museu Ferroviário, a Praça Dr. João Penido e 

seu casario (Figura 04). Nesta proposta, abarcou-se também o 

terreno próximo à Avenida Brasil, onde hoje funciona o Shopping 

Solar Center e os resíduos urbanos nas margens do Rio Paraibuna. 

É possível pensar na Rua Halfeld como um rio, que nasce aos 

pés do Morro do Imperador e deságua, quase sem forças, no Rio 

Paraibuna. Contudo, mesmo não se mostrando com todo seu vigor 

nos dias de hoje, enxerga-se, neste último trecho, elementos 

com grande potencial para se recuperar a cidade, aumentando as 

relações dos usuários com os espaços urbanos. 
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Figura 04: Conjunto da Praça da Estação. Na imagem, de cima para baixo, da 
esquerda para direita: Praça Dr. João Penido, vista lojas de cima da passarela de 
travessia da linha férrea, Shopping Solar Center. Imagem Google Earth manipulada 

digitalmente e fotos da autora: Mattos, 2017.

Usando os instrumentos oferecidos pela fenomenologia, o 

ensaio projetual (Figura 05) surge como um desejo de abraçar esse 

espaço, enaltecendo-o e, ao mesmo tempo, criando uma intervenção 

que possibilite que o olhar do observador, sujeito errante e 

ator social, se volte para o Morro do Imperador, fechando o 

ciclo. Com a intenção de mínima intervenção, optou-se pela 

forma circular como elemento principal do ensaio. Tal forma 

possui um diâmetro de sessenta e cinco metros e está implantada 

sob o Rio Paraibuna, com sua base no terreno onde hoje existe 

o Shopping Solar Center, sendo interrompida pela passagem da 

Avenida Brasil. 

A passarela sob o Rio Paraibuna finaliza esse conjunto de 

propostas para a cidade, buscando favorecer que esta seja mais 

atrativa para as pessoas. Sua tipologia remete a uma escultura 

que se relaciona com o ato de experimentar o entorno e fomentar a 

consciência da conexão entre a cidade e a paisagem. Ao caminhar 

pela passarela é possível perceber a mudança da paisagem quanto 

composição do espaço e, ao mesmo tempo, intensificar a interação 

social com outras pessoas que estão fazendo o mesmo caminho.
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Figura 05: No ensaio projetual, a forma circular está implantada sob o Rio 
Paraibuna, com sua base no terreno onde hoje existe o Shopping Solar Center, sendo 

interrompida pela passagem da Avenida Brasil (imagem principal à esquerda). À 
direita, detalhes da escultura urbana. Técnica mista com croqui, foto inserção e 

imagens geradas digitalmente. Autora: Mattos, 2017.

CONSIDERAÇÕES

Tanto o trabalho teórico quanto o ensaio projetual de 

Mattos (2017) foram utilizados neste artigo a fim de exemplificar 

a metodologia de entendimento, representação e projeto de 

espaços e paisagens urbanas, cuja abordagem parta de lugares 

como fenomenologia, artes, literatura e outras plataformas 

que possibilitem a expressão do devaneio poético. Criação 

de intervenções e realidades imaginadas, mas que se tornam 

extremamente importantes na medida em que impregnam de valores 

espaços e objetos pertencentes à urbe. Buscou-se potencializar 

e ressignificar a pré-existência, as edificações de relevância 

histórica, os resíduos urbanos e os elementos da paisagem natural 

da cidade que compõe a Rua Halfeld e seu entorno imediato. A 

resposta, no nível do ensaio projetual, se deu com a intenção de 

reunir o maior número possível de elementos que nutrem o imaginário 

dos seres humanos, usuários da cidade, pensando nos produtos 

derivados do campo das Artes como agentes sensibilizadores e 

também como rebatimentos mais pertinentes para a interferência 

no espaço.

NOTAS

1Comunicação e artigo elaborados através da experiência do Trabalho de 
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Conclusão de Curso (TCC) da co-autora deste texto. Para tanto, além da base 
teórica, foram adotados os ensaios projetuais e demais propostas desenvolvidas 
por Mattos, em seu TCC. (MATTOS, 2017)

2 Edmund Gustav Albrecht Husserl, filósofo e matemático austríaco, naturalizado 
alemão, fundador do conceito de fenomenologia.  

3 Carl Gustav Jung foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço que fundou a 
psicologia analítica. Jung propôs e desenvolveu os conceitos da personalidade 
extrovertida e introvertida, arquétipos e o inconsciente coletivo.
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IDENTIDADES EM GUERRA: A SITUAÇÃO EMOCIONAL DE 
PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Roberta Oliveira Saçço (UFJF)1

RESUMO

Esse artigo é um estudo comparativo dos distúrbios mentais 

originados nas guerras de libertação da Argélia e durante a 

ditadura militar no Brasil. Abordaremos um caso de distúrbio 

psicológico oriundos do estado de guerra analisado por Frantz 

Fanon em “Os condenados da terra” (2005), referente à guerra da 

Argélia. Paralelamente, trataremos a questão diante da ditadura 

civil-militar brasileira na obra “K. Relato de uma busca”, de 

Bernardo Kucinski. Nossa intenção ao aproximar os dois casos é 

tentar entender como as experiências traumáticas oriundas das 

guerras e dos regimes autoritários que se estabeleceram ao longo 

do século XX desencadearam nos sobreviventes, envolvidos direta 

ou indiretamente, danos psicológicos muitas vezes irreversíveis. 

PALAVRAS-CHAVE

Memória; Ficção; Testemunho; Trauma. 

ABSTRACT

This article is a comparative study of the mental disorders 

originated in the liberation wars of Algeria and during the 

military dictatorship in Brazil. We will deal with two cases of 

psychological disorders originating from the state of war, a 

present in the book “K. Report of a Quest “by Bernardo Kucinski, 

which addresses the issue before the Brazilian civil-military 

dictatorship, and the other from the cases analyzed by Frantz 

Fanon in” The Damned of the Earth “(2005), referring to the 

Algerian war. Our intention in bringing the two cases closer 

together is to show the French influence in Brazilian repressive 

training and to try to understand how the traumatic experiences 

of the wars and authoritarian regimes that were established 

during the 20th century triggered in the survivors, directly or 

indirectly involved, many psychological damages, irreversible 

times.
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Na época de grandes catástrofes históricas surge um problema 

que demanda estudos aprofundados, as psicoses reacionais. 

Abordamos nessa comunicação os distúrbios mentais originados nas 

guerras de libertação da Argélia e durante a ditadura militar 

no Brasil. Procuramos compreender como as imagens do trauma são 

elaboradas pelos testemunhos orais e pela ficção. Neste sentido, 

abordamos os distúrbios psicológicos na obra “K. Relato de uma 

busca”, de Bernardo Kucinski, a partir dos exemplos analisados 

por Frantz Fanon em Os condenados da terra (2005).

 Buscamos nesse capítulo entender as experiências 

traumáticas oriundas das guerras e dos regimes autoritários 

que se estabeleceram ao longo do século XX e sua relação com a 

literatura. Nosso objeto é a representação literária do trauma 

e suas relações com os testemunhos orais. Em todos esses traumas 

históricos chama atenção a violência que desencadeará nos 

envolvidos, direta e indiretamente, distúrbios pós-traumáticos. 

Nossa intenção é mostrar como a literatura elabora a representação 

do passado traumático e pode se mostrar uma importante ferramenta 

para a reconstrução da memória dos povos afetados por grandes 

catástrofes históricas. 

Na obra literária “K”, Bernardo Kucinski constrói a narrativa 

a partir de sua história familiar. O autor é irmão de Ana Rosa 

Kuscinki, desaparecida política da ditadura militar brasileira. 

Filho de Majer Kucinski e de Ester Kucinski, seu pai teve 

duas irmãs que foram mortas, uma, num campo de extermínio, na 

Alemanha; e outra, pelas forças de ocupação nazista na França. 

Sua mãe teve toda a família exterminada pelas tropas nazistas 

durante a invasão da Polônia. 

O romance no qual basearemos nossa análise se passa no 

Brasil, durante o regime de exceção que assolou o país por vinte 

e um anos. A narrativa se estrutura em torno do desaparecimento 

da irmã do autor que narra como o pai reagiu ao sumiço forçado 

da filha, e a sua incansável busca por informações sobre o seu 

paradeiro. A narrativa é fragmentada: cada capítulo constitui 
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uma unidade textual independente que faz avançar a intriga 

como se fora um puzzle, ou um quebra-cabeça, e entre a ficção, 

a imaginação, e relatos do contexto da realidade desses anos 

de chumbo, o autor tece a história da família Kuscinski e os 

traumas por ela vivenciados. 

A TORTURA NO BRASIL E A INFLUÊNCIA FRANCESA 

No Brasil, os estilhaços da catástrofe podem ser analisados 

no relatório final da Comissão Nacional da Verdade 2, publicado 

em 10 de dezembro de 2014 que revela o processo de desumanização 

à que eram submetidos os opositores ao regime: torturas físicas 

e psicológicas, desaparecimentos forçados e mortes. Todo 

esse arsenal de violência dava suporte ao projeto de governo 

autoritário dos militares que permaneceram no poder durante 21 

anos. A tortura foi uma política de Estado e não poupava ninguém, 

até crianças eram consideradas subversivas. As mulheres, além 

das torturas impetradas aos homens, ainda sofriam violência 

sexual, e eram chantageadas pelos militares que lhes faziam 

ameaças em relação a seus filhos em troca de informações, que 

muitas vezes elas não detinham. Boa parte dos sobreviventes hoje 

tem dificuldade em compartilhar o horror do passado, seja por 

constrangimento ou mesmo por bloqueio psicológico desenvolvido 

pelo trauma. 

O Brasil importou da França as teorias de tortura. Essas 

teorias foram usadas pela primeira vez pelo exército francês 

contra o movimento de independência da Argélia. De acordo com 

o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, o militar 

francês Roger Trinquier, um dos veteranos da guerra da Argélia 

e o maior teórico da repressão, defendia que: 

todos os membros de uma força opositora, quando nas 
mãos do Estado, fossem de imediato submetidos a 
interrogatório, na qualidade de fonte de informações 
importantes para o sucesso das operações de repressão, 
com o uso de uma “metodologia qualificada” de tortura 
(CNV, 2014, p.330). 

Foi Paul Aussaresses quem difundiu entre os militares 

brasileiros as teorias de Trinquier. Ele foi responsável por 
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ministrar aulas de técnicas de interrogatório no Centro de 

Instrução de Guerra. Mantinha relações com o general João 

Baptista Figueiredo, na ocasião chefe dos serviços secretos, e 

também com Sérgio Fleury, chefe dos “esquadrões da morte” e, sem 

dúvida, o maior torturador do sistema repressivo brasileiro. 

Essa influência francesa no treinamento repressivo brasileiro 

produziu entre aqueles que militavam contra a ditadura, e que 

foram vítimas da tortura, distúrbios pós-traumáticos semelhantes 

aos apresentados pelos argelinos durante e após a guerra da 

Argélia. Nossa intenção é analisar nesse estudo comparativo como 

a guerra da Argélia e a ditadura militar no Brasil produziram 

suas cotas de doenças psicológicas. Trataremos desses distúrbios 

tendo como referencial teórico a obra de Franz Fanon, “Os 

condenados da Terra”. Franz Fanon, psiquiatra e ensaísta francês 

martinicano, comprometido com a luta pela independência da 

Argélia, foi um dos mais importantes teóricos a se debruçar 

sobre os traumatismos da psique causados pela violência física 

e psicológica. No último capítulo de sua obra Franz Fanon 

analisa e classifica diversos traumatismos psicológicos que pode 

observar no discurso de seus pacientes argelinos e franceses no 

contexto da guerra da Argélia. 

O CASO ARGELINO

As grandes catástrofes históricas produzem a eclosão dos 

distúrbios mentais. Em “Os condenados da Terra” Fanon (2005) 

menciona casos de doentes argelinos e franceses que apresentam 

distúrbios pós-traumáticos cujo acontecimento desencadeante é a 

generalização das práticas desumanas da guerra que produzem o 

que a psiquiatria clínica classifica como “psicose reacional”. 

Trata-se de distúrbios que comprometem a vida familiar e social 

dos pacientes, bem como o seu futuro, e quase sempre deixam 

sequelas que um leigo pode identificar.

Etimologicamente dizendo, a palavra “trauma” vem do grego 

cujo significado é ferida. Trata-se de uma ferida causada por 

um agente externo produzindo no sujeito danos irreparáveis. De 

acordo com Maria Rita Kell trauma é “aquilo que não se consegue 

esquecer, mas que, ao mesmo tempo, é intolerável recordar” 

(KEHL, 2011, p.310).  É tudo aquilo que não cabe na estrutura 
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psíquica, que excede suas capacidades. 

É necessário, antes que comecemos a discutir a questão 

da elaboração ou cura, diferenciar stress pós-traumático do 

conceito de trauma propriamente dito. Stress pós-traumático é 

um termo da psiquiatria usado para caracterizar os distúrbios 

físicos, psíquicos e emocionais desenvolvidos no sujeito 

vítima ou testemunha de situações traumáticas que, em geral, 

representam ameaça à vida.  Os distúrbios podem se apresentar sob 

diversas formas: sonhos, pesadelos, pensamentos ou sentimentos 

incontroláveis, alucinações, flashbacks. 

No sentido psicanalítico, o trauma caracteriza-se por uma 

grande quantidade de excitação que ultrapassa a tolerância do 

sujeito e sua capacidade de reagir a ele de forma adequada 

produzindo marcas duradouras ou até permanentes em seu aparelho 

psíquico. A psicanálise trabalha na dimensão subjetiva do 

sujeito, o foco está no inconsciente. É através da palavra, 

mediante o discurso que o sujeito pode se livrar da carga pesada 

do mal.

O que a psiquiatria chama de stress pós-traumático para 

psicanálise são neuroses traumáticas. De acordo com Fenichel 

(2005), os sintomas das neuroses traumáticas são: bloqueios 

de várias funções do ego, ataques emocionais incontroláveis 

(ansiedade), ataques convulsivos, insônia, transtornos severos 

do sono, sonhos nos quais se experimenta repetidamente o 

trauma, repetições mentais da situação traumática sob forma de 

fantasias, pensamentos ou sentimentos e complicações secundárias 

neuróticas.

Como é possível perceber trata-se de um mesmo conceito 

com nuances distintas, de um lado a psicanálise e de outro a 

psiquiatria. Convencionalmente a psiquiatria ocupa-se da terapia 

medicamentosa e da psicoterapia de pacientes que apresentam 

problemas mentais; já a psicanálise vem para contestar essa 

intervenção. A psicanálise é um método criado por Sigmund Freud, 

então médico neurologista, que tem como principal caminho para 

a elaboração, a linguagem. 

Franz Fanon utilizou métodos psicanalíticos em pacientes 

neuróticos, naquela época alguns médicos psiquiatras que se 

encontravam em campo de guerra, como era o caso de Fanon,  tinham 

a necessidade de estudar a natureza das doenças oriundas desses 
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conflitos e seu possível tratamento utilizando a psicanálise, 

haja vista o êxito obtido quando se tratavam neuróticos de 

guerra através da catarse, técnica psicanalítica. A catarse era 

utilizada como um dos caminhos para a consciência; de acordo com 

a teoria freudiana os afetos que de alguma forma eram impedidos 

de encontrar caminho para descarga ficavam presos, “entalados” 

exercendo seus efeitos patogênicos. A catarse era o tratamento, 

funcionava abrindo caminhos para a consciência e a descarga 

normal do afeto através de uma desejada elaboração psíquica 

(LAPLANCHE, 1991). 

Tanto a psicanálise quando a psiquiatria fanoniana acreditam 

na elaboração psíquica pelo processo de rememoração das vivências 

traumáticas. No que concerne à elaboração do traumático, busca-

se apenas um possibilidade de elaboração daquilo que é passível 

de ser elaborado, uma vez que a experiência traumática possui um 

núcleo que dificilmente seria transposto em palavras. Os casos 

analisados por Fanon nos mostram que a elaboração pode acontecer 

de forma completa ou estar sempre em processo. 

Fanon (2005) apresenta alguns casos de distúrbios mentais 

observados por ele, em franceses e argelinos. Suas análises se 

dividem em três grupos: os distúrbios mentais do tipo reacional, 

de que sofrem argelinos e europeus; os distúrbios desencadeados 

pela atmosfera de guerra que reina na Argélia e que atingem 

a população em geral; e os distúrbios mentais pós-tortura. 

Trataremos aqui os casos do primeiro grupo, os distúrbios do 

tipo reacional, que possuem relação direta com os casos que 

serão analisados na ficção brasileira. 

No primeiro grupo, no qual o autor aborda os distúrbios do 

tipo reacional, analisa casos terapêuticos tanto de argelinos 

quanto de franceses, civis e militares. Neste primeiro grupo, 

Fanon descreve cinco casos terapêuticos, e para cada um dos 

diagnósticos realizados narra a história de vida dos pacientes. 

A fim de ilustrar a análise de Fanon apresentamos, abaixo, um 

resumo de um caso, dando ênfase aos distúrbios desencadeados 

pela guerra. 

O primeiro caso analisado por Fanon refere-se a um argelino 

de 26 anos que, após o estupro de sua mulher, desenvolveu, entre 

outros sintomas, impotência sexual. Ele, ex-taxista e militante 

do partido nacionalista, transportava em seu taxi responsáveis 



.154 V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS

políticos, e panfletos em defesa da independência da Argélia. Um 

dia, seu táxi foi interceptado, ele conseguiu fugir e perdeu o 

contato com a família. Dois anos depois, recebeu uma carta da 

mulher na qual esta lhe pedia que a esquecesse porque estava 

desonrada. Depois que os soldados franceses descobriram o taxi 

abandonado, eles estiveram em sua casa onde a família morava, 

e, diante da ausência do marido, levaram a mulher e a mantiveram 

detida por uma semana. A mulher fora interrogada, brutalmente 

esbofeteada, e estuprada duas vezes seguidas, sendo que na 

segunda vez na presença de outros militares. Ao receber a carta, 

o argelino pediu autorização para visitar a família, o que lhe 

foi negado pelo comando, que lhe garantiu que outro membro 

entraria em contato com a sua mulher e os filhos.

Foi encaminhado para tratamento psicológico e imediatamente 

hospitalizado por apresentar insônias, ansiedade, sorrisos 

exagerados e euforia de fachada. No segundo dia o quadro se 

acentuou, revelou-se deprimido, anoréxico, sempre deitado e 

desinteressado pelas questões políticas. Além disso, relatou 

impotência sexual, que Fanon detectou estar relacionado ao 

estupro da mulher. O paciente revelou ao médico que antes de 

cada tentativa sexual pensava na mulher. E foi a partir dessa 

revelação que deixou fluir a fala e, assim, iniciou o longo 

processo de elaboração do trauma. Contou do relacionamento com 

a mulher e que se cobrava por ela ter sido violentada, repetia 

a si mesmo que se tivesse deixado alguma pista dele para os 

militares franceses talvez sua mulher tivesse sido poupada. 

Conclui em sua fala que, após a guerra, desejava retomar a sua 

vida com a mulher. “A partir desse dia, aceitou progressivamente 

ouvir discussões políticas, enquanto as cefaléias e a anorexia 

regrediam consideravelmente” (FANON, 2005, p.298).

Este caso é bastante profundo, porque ele desencadeia na 

vítima reações emocionais complexas. A impotência diante do 

estupro da mulher se voltou na forma de impotência sexual do 

marido. Ela por sua vez se sente impura e responsabiliza o marido 

pelo que lhe aconteceu. Nessa situação a vítima direta tende a 

imaginar que ninguém vai aceitar o que aconteceu e que o parceiro 

pode rejeitá-la por ter sido estuprada. Nesse evento específico, 

como mecanismo de defesa ela escreve ao marido pedindo que ele 

a esqueça. Além disso, no centro da discussão estão as questões 
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políticas com as quais ela, principal vítima, não se envolvia. 

Em todos os casos analisados por Fanon o tratamento se dá 

pela narrativa: o caminho que leva à cura do paciente pressupõe 

o seu reencontro com o passado traumático. Segundo o autor, 

quando trabalhava como psiquiatra em um posto médico durante 

a guerra da independência da Argélia, em alguns casos por ele 

analisados, pode observar uma melhora significante do paciente, 

e em outros casos, concluíra que apenas o tempo poderia ajudar 

o paciente nesse longo trabalho de superação do trauma. 

As discussões propostas por Fanon são indispensáveis aos 

estudos sobre literatura e regimes de exceção, por oportunizarem 

considerações a cerca das personagens que desenvolvem distúrbios 

psiquiátricos gerados pelos traumas sofridos durante a vigência 

desses regimes que submetem suas vítimas à violência física e 

psicológica. Para ilustrar esta nossa afirmação, focaremos o 

nosso olhar a partir de agora sobre a obra literária “K. relato 

de uma busca”.

“K. RELATO DE UMA BUSCA” E OS DISTÚRBIOS PÓS-TRAUMÁTICOS.

A narrativa de Kucinski é um misto de ficção e realidade. A 

escrita é literária, mas a história narrada aconteceu de fato, 

e as personagens são construídas a partir de sua atuação na 

história real: a irmã desparecida existiu; o personagem do pai 

em seu sofrimento indizível em busca da filha foi real. O aparato 

repressivo foi muito bem ilustrado pela ficção, ele maltratou e 

maltrata, até os dias de hoje, famílias inteiras que seguem sem 

conhecer a verdade sobre o que realmente aconteceu aos seus; e, 

igualmente, até os dias atuais, familiares ainda recebem falsas 

pistas sobre o paradeiro dos desaparecidos, tal como acontece 

na ficção.  

Bernardo Kucinski escreve na condição de irmão de Ana Rosa, 

e a transfigura em personagem no romance estudado. Ele foi, assim 

como a irmã, um militante político, e é um sobrevivente da 

ditadura militar brasileira. Sofre a culpa de ter sobrevivido, 

traz as marcas da ditadura na sua escrita literária, e consegue, 

quarenta anos depois do desaparecimento de sua irmã, transformar 

a dor em manifestação artística. Seligmann em “Literatura e 

Trauma” cita as pesquisas do psicanalista alemão Werner Bohleber, 
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o pesquisador explica, com base nos estudos de Martin Bargmann, 

uma importante voz na análise pós-freudiana, alguns distúrbios 

traumáticos desenvolvidos pelos sobreviventes essenciais aos 

estudos da teoria do trauma: entre os sobreviventes há um longo 

período de latência que pode chegar a atingir décadas. Nesse 

caso, só depois desse período a neurose traumática aparece. 

O sobrevivente só vive o presente por algum tempo; 
vencido o espanto por ter sobrevivido, superada a 
tarefa da vida normal, ressurgem com forças inauditas 
os demônios do passado. Por que eu sobrevivi e eles 
não? É comum esse transtorno tardio por parte do 
sobrevivente, décadas depois dos fatos (KUSCINSKI, 
2014, p. 166).

A história da família Kuscinki tem como fio condutor o 

engajamento nas causas políticas. O próprio K , assim como 

o filho, foi um sobrevivente. Veio para o Brasil fugido da 

polícia polonesa que o perseguiu por ajudar a fundar um partido 

político sionista de esquerda, o Poalei Tzion Smal (Partido dos 

Trabalhadores Sionistas de Esquerda). As duas irmãs de K não 

tiveram a mesma sorte do irmão: ambas foram mortas, uma, num 

campo de extermínio e a outra, pelas forças de ocupação nazista 

na Polônia.

A história do pai se repete na vida do filho. Assim como o 

pai, Bernardo perde a irmã e carrega a culpa por ter sobrevivido. 

Outro ponto em comum na história do pai e do filho é o silêncio, 

Bernardo demorou quase quarenta anos para elaborar o trauma da 

morte da irmã. Já o pai nunca falou à família sobre a morte 

de suas irmãs. “K nunca revelou a seus filhos a perda de suas 

duas irmãs na Polônia, assim como sua mulher evitava falar aos 

filhos da perda da família inteira no Holocausto” (KUSCINSKI, 

2014, p. 166). Podemos citar esse distanciamento emocional como 

um distúrbio reacional pós-traumático, pois há no sobrevivente 

a necessidade de se afastar de tudo que possa desencadear as 

lembranças traumáticas. Recordar-se do fato significa para o 

traumatizado reviver o episódio como se estivesse ocorrendo 

naquele momento, e com a mesma sensação de dor e sofrimento 

vivenciados na primeira vez. 

(...) não fala de suas perdas a filhos e netos; 
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quer evitar que contraiam esse mal antes mesmo de 
começarem a construir suas vidas. Também aos amigos 
não gosta de mencionar suas perdas e, se são eles que 
as lembram, a reação é de desconforto (KUSCINSKI, 
2014, p. 166).

Mesmo diante da dificuldade do pai em falar do passado 

traumático, Ana Rosa envereda-se pelos mesmos caminhos que ele 

seguiu na juventude, mesmo que em países distintos ambos se unem 

pela mesma causa. Senhor K , como dito anteriormente, veio para o 

Brasil fugido da polícia polonesa, e desenvolveu como mecanismo 

de defesa uma apatia política no Brasil. No entanto sua postura 

apática não foi suficientemente determinante na formação de seus 

filhos, Ana Rosa e Bernando se envolveram a fundo com as causas 

políticas brasileiras. Tamanho foi o distanciamento de K com 

questões da ordem política que ele não percebeu o engajamento 

dos filhos, em relação à Ana Rosa “surpreendera-o a revelação 

de sua militância política, embora fosse tradição de família.” 

(KUCINSKI, 2014, p.44). Há em pai e filha um engajamento que 

Seligmann (2002) baseado no pesquisador Werner Bohleber cita:

os traumatismos sofridos foram além da capacidade 
de elaboração dos sobreviventes e vieram marcar a 
geração seguinte. (BOHLEBER, 2000, p 814s.) Sobretudo 
nas famílias em que os pais se protegeram do trauma 
negando-o e se recusando a falar dele, as crianças 
receberam de modo inconsciente os fatos, relacionam-
se com ele e via fantasia e — dentro de um esquema 
mítico-repetitivo — “agindo”. Em certos casos, a 
identificação com o sofrimento dos pais levou ao 
que já foi denominado “télescopage” de duas ou até 
três gerações (BOHLEBER, 2000, p 817): um desastre 
de engavetamento múltiplo que reduz três gerações 
ao espaço de tempo — fora do tempo! — do trauma 
(SELIGMANN, 2002, p. 141). 

A busca de informações sobre o paradeiro da filha faz com 

que K reative sua memória de militância na Polônia. Assim, por 

exemplo, no momento em que iria ser recebido por um general a 

pedido de um dirigente da comunidade judaica do Rio de Janeiro, 

à medida que subia as imponentes escadarias do Círculo Militar 

lembrava-se de outras escadarias, em Varsóvia, quando procurava 

por notícias da irmã Guitta. Essa memória, soterrada no passado, 

mas não elaborada pelo Sr. K, emerge como um distúrbio pós-
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traumático, pois as memórias recalcadas vêm à tona de forma 

intensa a partir de um elemento ou de um signo externo, ou 

interno, desencadeador. A associação entre o evento traumático 

vivenciado no passado e situações ou evocações semelhantes vividas 

no presente, faz com que as lembranças passadas invadam o seu 

pensamento e sobreponham-se à situação do presente parecendo-

lhe reais e causando-lhe dores, muitas vezes, insuportáveis. 

Lembrou-se subitamente de outra escadaria em outros 
tempos, em Varsóvia, igualmente em mármore e também 
no estilo neoclássico, que ele galgara aos saltos, 
ainda jovem e valente, para indagar o paradeiro de 
sua irmã Guita, presa num comício do partido que 
ajudara a fundar, o Linke Poalei Tzion. Alarmou-o a 
emergência da lembrança, que julgava soterrada sob 
os escombros da memória (KUSCINSKI, 2014, p. 36).

Na narrativa observamos, igualmente, o transtorno tardio 

por parte dos sobreviventes, pois este permanece intenso décadas 

após os fatos. O sobrevivente se culpa de ter sobrevivido, 

ao passo que outros não tiveram a mesma sorte, e pensa que 

se tivesse agido diferentemente a tragédia poderia ter sido 

abortada. É o caso de K, o pai da personagem desaparecida, 

cuja culpa emerge numa crescente na narrativa, atormentado por 

seu monólogo interior, suas perguntas sem resposta: Por que 

escolheu o Brasil, ao invés da América do Norte? Por que não 

participou mais da vida da filha? Por que deu mais atenção à 

literatura íidiche do que ao que acontecia com sua família? Por 

que se casou com aquela alemã com quem a filha não simpatizara? 

Onde ele errou? 

A culpa. Sempre a culpa. A culpa de não ter percebido 
o medo em certo olhar. De ter agido de uma forma 
e não de outra. De não ter feito mais. A culpa de 
ter herdado sozinho os parcos bens do espólio dos 
pais, de ter ficado com os livros que eram do outro. 
De ter recebido a miserável indenização do Governo, 
mesmo sem a ter pedido. No fundo a culpa por ter 
sobrevivido (KUSCINSKI, 2014, p. 167).

O isolamento político de K. no Brasil pode, igualmente, 

ser considerado um distúrbio pós-traumático de seus tempos de 
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militância na Polônia. No Brasil, K não se envolvia em questões 

políticas, e foi somente após o desaparecimento da filha, e do 

desespero gerado por sua busca vã, que se deu conta da rede de 

informantes a serviço da ditadura que havia em seu bairro Bom 

Retiro, em São Paulo.

Além do mundo que você vê e nos acalma com seus 
bons-dias e boas-noites, como vai tudo bem, há um 
outro que não se deixa ver, um mundo de obscenidades 
e vilanias. É nele que vicejam os informantes. Não 
fosse o sequestro da filha, K. nunca teria percebido 
esse outro mundo tão perto de si  (KUSCINSKI, 2014, 
p. 29).

Ainda em relação à família Kucinski, temos o caso da esposa 

de K, Ester Kucinski, que também silenciara aos filhos que tinha 

tido toda a família exterminada pelas tropas nazistas. No caso 

da mulher de K, os distúrbios reacionais foram emocionais e 

físicos. Ela se afastou das amigas, rejeitou a filha e acabou 

desenvolvendo um câncer de mama. 

Desde que perdera o seio direito, na extração de um 
câncer de mama, a mãe quase não saía. Antes visitava 
as amigas com frequência, orgulhosa de seu porte 
elegante, seu rosto moreno, harmonioso, de nariz 
aquilino, bem talhado, e de seus cabelos negros 
ondulados (KUSCINSKI, 2014, p. 39).

A falta de fotografias da mãe explicava-se por sua 
abulia permanente. A filha nascera em plena guerra, 
a mãe assombrada pelos rumores de chacinas de sua 
família na Polônia. Pior, ao crescer com a mãe já 
derrotada pelas certezas dessas chacinas KUSCINSKI, 
2014, p. 117).

O PAPEL DA NARRATIVA NA ELABORAÇÃO DO PASSADO TRAUMÁTICO

“Ora a escrita, enquanto instrumento do pensamento, 
tem o poder de penetrar nestas marcas, anular seu 
veneno, e nos fazer recuperar nossa potência.” Suely 
Rolnik

A dor da família Kucinski e o seu passado traumático são 

elaborados na tessitura da narrativa literária. Na verdade, a 
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escrita desse romance começou bem antes de o autor idealizar 

esse projeto, já que a escrita da dor é conduzida pelas marcas, 

pelas feridas acumuladas ao longo dos anos após o trauma. K, 

o pai, não conseguira transformar a história da família em 

produção literária assim como o fez o filho, anos depois. Seu 

bloqueio pode estar relacionado à questão temporal, porque a 

transfiguração de um evento traumático em narrativa solicita um 

distanciamento que K, personagem mergulhado na busca da filha, 

não podia ter.  

No início K pensou em registrar, ainda que em forma de 

diário, seus contatos, suas buscas; no entanto nada escreveu. 

Pensava em retomar seu ofício de escritor, dessa vez para lidar 

com seu próprio infortúnio. Chegou a escrever alguns episódios, 

mas ao reuni-los em uma narrativa algo faltava, não conseguia 

expressar sua desgraça através da semântica das palavras, por 

mais minuciosa que fosse a escolha. “Ele, poeta premiado da 

língua iídiche, não alcançava pela palavra a transcendência 

almejada” (KUSCINSKI, 2014, p. 135). K, enfim, se dá conta de que 

não poderia escrever um romance a partir da dolorosa realidade 

sobre o desaparecimento de sua filha. Desaparecimento cuja 

sordidez e violência lhe foram revelados através dos percalços, 

encontros, obstáculos, mentiras, farsas, extorsões, e tortura 

psicológica de que fora alvo em sua busca. 

E, aos poucos K percebera que a sua limitação não era 

linguística, e sim moral, pois considera que estava errado em 

querer fazer da tragédia da filha objeto de criação literária. 

Além disso, fora devido à sua dedicação à literatura iídiche que 

não percebera o que acontecia com a filha. Jurou então, não mais 

escrever em iídiche, mas queria relatar às netas tudo o que havia 

acontecido; escreveu sua primeira carta às netas em hebraico. 

“Assim não era mais o escritor renomado a fazer literatura com 

a desgraça da filha, era o avô legando para os netos o registro 

de uma tragédia familiar” (KUSCINSKI, 2014, p. 137). 

 Quatro décadas se passaram até que a história da família 

Kuscinski fosse materializada. Bernardo, o filho, conseguiu o 

que o pai tentara, e assim eternizou em palavras a história de 

vida da irmã desaparecida. Ao fazê-lo, penetrou nas marcas e no 

recalcado, lançando mão da narrativa literária para elaborar 

o trauma do desaparecimento de sua irmã. Nas páginas iniciais 
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do livro o autor cita Mia Couto e Guimarães Rosa numa espécie 

de desabafo literário e diz o que se propõe a fazer, nota-se 

pelas citações que escrever é uma necessidade, colocar para 

fora tudo aquilo que o sufocou durante anos. Os versos poéticos 

de Mia Couto traduzem o sentimento do irmão sobrevivente, ele 

precisa compartilhar do horror, talvez essa seja a forma que 

ele escolheu para se livrar da carga do mal e se fazer ouvir.

“Acendo a história/ Me apago a mim/ No fim desses escritos 
serei/ De novo uma sombra sem voz.” Mia Couto Terra 
Sonâmbula 

Os versos de Guimarães Rosa revelam a necessidade da ficção 

no relato autobiográfico. O autor diz que contará o que sabe e o 

que não sabe se sabe, mas que imagina ter acontecido. Completa 

dizendo que o que não sabe pode ser que o leitor saiba.

“Conto ao senhor é o que eu sei e o senhor não sabe;/ 
mas principal quero contar é o que eu não sei se 
sei,/e que pode ser que o senhor saiba.” Guimarães 
Rosa, Grande Sertão: veredas

Como conclusão ao nosso estudo, podemos citar KEHL(2011) 

quando explica que: “na medida em que se transforma a memória 

traumática em narrativa, ou em história – tornamo-nos, 

paradoxalmente, menos sensíveis ao que um dia foi sofrimento quase 

insuportável” (KEHL, 2011, p.321). Dessa forma, a literatura 

surge como um meio para a elaboração da cena traumática, dando-

lhe visibilidade, através da representação, ela transforma em 

palavras e em sensações o que, em outro momento, se configurara 

numa dor quase insuportável.

Não há duvidas de que a literatura permite dar voz ao que 

antes era silenciado. Poderíamos dizer que Kucinscki, ao optar 

pelo exercício testemunhal e ao mesmo tempo ficcional, volta 

aos seus momentos mais dolorosos numa tentativa de elaboração 

da dor, num processo de “prática da cura”. Bernardo Kucinski 

conseguiu trazer à tona toda a inquietação com a qual conviveram 

ele, seu pai e toda a sua família durante quase quarenta anos. 

E, ao fazê-lo, sua narrativa resgata para a memória histórica 

dos brasileiros a história de vida e a dignidade de Ana Rosa 

Kucinski, Profa. Dra. do Departamento de Química da Universidade 
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de São Paulo, torturada e morta pelas mãos dos torturadores a 

serviço da ditadura militar que vigorou no Brasil durante 21 

anos, de 1964 a 1985.

NOTAS

 1Doutoranda e Mestra em Estudos Literários (UFJF), graduada em Letras (UFJF).

2 Comissão Nacional da Verdade (CNV) é o nome da comissão que investigou as 
graves violações de direitos humanos cometidas entre 18 de setembro de 1946 
e 05 de outubro de 1988 , por “agentes públicos, pessoas a seu serviço, com 
apoio ou no interesse do Estado”.
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RESUMO

A proposta deste trabalho é pensar como a montagem — e mais 

especificamente a montagem de imagens de arquivos — mais do que 

mera escolha estética, é uma forma de direcionar e dar novos 

significados a fragmentos do mundo, desenvolvendo combinações 

que muitas vezes conectam memórias. Para isso, iremos associar 

ao estudo de filmes de família alguns conceitos provenientes da 

História da Arte e do Cinema: entre eles, a noção de montagem 

em Aby Warburg e Sergei Eisenstein. Iremos também abordar sobre 

a questão do espectador.

PALAVRAS-CHAVE

Imagem, Montagem, Memória.

ABSTRACT

The purpose of this work is to think how the assembly — and 

more specifically the assembly of images of archives — is more 

than mere aesthetic choice, is a way of directing and giving 

new meanings to fragments of the world, developing combinations 

that often connect memories. For this, we will associate with 

the home movie study’s some concepts from the History of Art 

and Cinema: among them, the notion of assembly in Aby Warburg 

and Sergei Eisenstein. We will also address bout the subject of 

the viewer.

KEYWORDS

Image, Assembly, Memory.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 Neste artigo iremos trabalhar como a relação entre imagem, 

espectador e montagem se imiscuem em uma rede de visualidades 
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que reconfigura e multiplica as possibilidades do olhar sobre 

as coisas. No caso dos arquivos antigos, por serem registros 

fragmentados e que englobam apenas uma pequena seleção de 

acontecimentos do passado, essa teia é ainda envolta em memórias 

que permitem a coexistência entre emoção e construção permanente 

da história (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 130). 

 Ponderaremos os arquivos de filmes de família em formato 

analógico em detrimento aos demais acervos fílmicos antigos, 

pelo fato de que o material doméstico retrata a vida cotidiana 

em sociedade, com imagens de pessoas anônimas e fatos comuns 

ao dia a dia. Só que essas imagens familiares, muitas vezes, 

vão parar em fundos de gaveta, sem muito cuidado, à medida 

que o desenvolvimento de novas tecnologias torna os suportes 

anteriores obsoletos. Nesse sentido, julgamos importante pensar 

em novas possibilidades de reutilização para esses registros a 

fim de que sejam preservados, voltem ao convívio e sirvam como 

mais um elo para a compreensão do passado.

 Ao estudo de filmes de família pretendemos também incorporar 

outras tentativas de manter viva a memória, como o caso do Atlas 

Mnemosyne, construído na década de 1920 pelo historiador de 

arte alemão, Aby Warburg.

 A ideia da organização de arquivos antigos por meio do 

processo da montagem guiará nossos argumentos, partindo do 

princípio de que esses materiais precisam ser articulados para 

ganhar novos significados, conectar situações, tempos e espaços 

diferentes e, assim, propiciar outras possíveis análises para 

os acontecimentos. Pontuamos também o papel do público enquanto 

ser pensante que interpreta a montagem sob diferentes pontos de 

vista.

AS MUITAS JANELAS DO FILME DE FAMÍLIA 

Desde o final da década de 1980, quando os documentaristas 

passaram a desenvolver uma dinâmica mais subjetiva para os 

seus trabalhos, muitos acervos de filmes domésticos saíram da 

circunscrição do lar para conquistar novos públicos. Essas 

imagens preexistentes angariam nova possibilidade de reutilização 

ao serem incorporadas e ressignificadas1 em novas práticas da 

produção audiovisual. 
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A boa receptividade dos arquivos fílmicos, principalmente 

os mais antigos e provenientes do meio analógico, pode ser 

pensada como característica da chamada cultura da memória. Ela, 

segundo o crítico cultural Andreas Huyssen, levou à “retromania”, 

uma tendência ao saudosismo de elementos do passado e à (re)

assimilação deles no presente.  Dentro dessa perspectiva, passou 

a ser cada vez mais comum a retomada a vestuários, móveis, 

imagens e outros artigos cotidianos de épocas antecedentes, 

além do registro constante da vivência atual como forma de 

resguardar o presente para o futuro (HUYSSEN, 2014, p. 15-

16). E é também nesse cenário que o filme de família encontra 

melhor acolhida, uma vez que a dimensão emocional o insere “na 

história da cultura e na necessidade de preservar o presente 

como relíquia de afeto e rememoração” (FOSTER, 2010, p. 11).

Mas o que é o filme familiar? De acordo com o pesquisador 

Roger Odin é “qualquer filme (ou vídeo) feito por um membro 

da família sobre personagens, eventos ou objetos relacionados 

de algum modo à história dessa família e de uso prioritário 

para seus membros2” (ODIN, 2007, p. 199). Nessas imagens são 

comuns registros de casamento, nascimento, entrega de presentes, 

passeios, festinhas de aniversário, banho do bebê, férias e 

outras cerimônias rituais vivenciadas no âmbito familiar. Além 

disso, como são registros gravados por um parente ou amigo 

próximo, são comuns imagens que demonstram bastante cumplicidade 

entre quem está atrás e a frente das câmeras, com a presença 

comum de acenos, trocas de olhares, sorrisos e diálogos (ODIN, 

2007, p. 200-203). 

As normas que regem a feitura desse tipo de material, 

segundo Odin, geralmente também são diferentes das da ficção 

e mesmo das do documentário. Isso porque as imagens não são 

pensadas com a intenção de narrar uma história, mas como pequenos 

registros para serem rememorados e complementados pelo próprio 

público familiar no momento da exibição no ambiente doméstico. 

Muitas vezes, por exemplo, em um mesmo rolinho de filme há cenas 

de acontecimentos sem interligação ou sequencia lógica e é 

esse espectador familiar, tido como produtor de sentido, quem 

vai contar os acontecimentos que ficaram de fora das imagens e 

trazer de volta suas próprias narrativas memoriais ou mesmo as 

dos parentes. Por ele conhecer os índices do que é retratado, 
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também pouco importa a qualidade técnica, se as cenas foram 

mal enquadradas, tremidas, cheias de zoom ou desfocadas. O que 

interessa são os sentimentos e as lembranças que elas transmitem 

(ODIN, 2005, p. 40-41).  

 Tendo em vista a importância desse tipo de público na 

recepção do filme familiar no contexto da família, Odin criou 

uma categoria para ele: o “público privado”, sistematizado nos 

níveis coletivo e individual:

No nível coletivo os membros da família produzem 
juntos (conversa-se muito durante a projeção de um 
filme familiar) o texto da história (principalmente 
o mítico) da família; sob a pressão da instituição 
familiar essa produção é geralmente consensual 
(procura preservar a unidade e a continuidade da 
família). No nível individual durante a projeção, 
cada um dos membros da família se lembra de 
coisas extremamente pessoais que evita manifestar 
em público; essa dimensão interna da produção de 
sentido é muito menos consensual que a precedente: é 
aí que reaparecem velhos rancores, rivalidades, até 
conflitos ou ódios entre membros da família. (ODIN, 
2005, p. 41).  

No entanto, entendemos que toda generalização é arriscada 

e, por isso, faremos aqui um pequeno adendo para ponderar que 

embora o espectador do filme de família seja predominantemente 

um público privado, há outras formas de percepção que podem 

se incorporar à leitura desse material. Odin cita mais oito 

possibilidades de olhar do público: modo espetacular (vê o filme 

como um espetáculo); modo ficcionalizante (com perspectiva de 

ficção); modo fabulizante (buscando algum tipo de aprendizado 

com a narrativa); modo documentário (com o intuito de receber 

informações a respeito da vivência no mundo); modo argumentativo 

(para criar um discurso); modo artístico (como produção de um 

autor); modo estético (apreender mais detalhes sobre imagem e 

som); e modo energético (se emocionar ao ritmo das imagens e 

sons) (ODIN, 2005, p.35-36).  

Além disso, se recorrermos à tradição dos estudiosos 

da História da Arte, podemos incluir a esse assunto outras 

interessantes análises. O sociólogo americano Howard Becker, 

por exemplo, ao falar das convenções que regem as atividades 

artísticas cita mais três tipos de público que fazem parte de 
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uma ação coletiva favorável à criação de obras características a 

um determinado meio: público ocasional ou socializado, iniciado 

e estudantes de arte. O público ocasional seria aquele que 

só conhece as convenções no nível mais básico e familiar à 

sociedade, que tem pouca ou quase nenhuma formação ou conhecimento 

em determinada área artística. Já o iniciado compreende as 

convenções inerentes ao próprio mundo da arte, possuem maior 

experiência e conhecimento das obras e gêneros apresentados e 

entendem, por exemplo, as tentativas de criar algo que foge 

ao tradicional. Por fim, os estudantes de arte são o público 

que conhece mais de perto as dificuldades do trabalho e tem uma 

maior bagagem para discernir uma investida inovadora de uma 

frustrada. É também mais compreensivo por entender os percalços 

que atravessam o meio artístico (BECKER, 2010, p.62-69).

Nesse ínterim, compreendemos que a existência desses 

muitos jeitos de olhar do espectador — que pode mudar e/ou 

se entrelaçar uma à outra para a geração de sentidos em um 

filme —, vai ser importante também para respaldar ao cineasta 

novas possibilidades para experimentar durante a reutilização 

e ressignificação de arquivos. Ademais, essas imagens privadas, 

que não foram pensadas para o uso público e que quando sozinhas 

podem significar pouco, ao serem retrabalhadas e articuladas pelas 

mãos do diretor durante o processo de montagem conseguem tomar 

sentidos diferentes do propósito original e ser incorporadas 

a inúmeros formatos e narrativas dentro do campo da produção 

audiovisual, atraindo a recepção das mais variadas pessoas.

A que se considerar ainda que a feitura dos filmes de família 

e sua subsequente incorporação em novas produções, passa por 

muitas condições de existência e redefinição de pontos de vista: 

a visão de quem produziu as imagens, do público familiar que 

primeiro as viu projetadas em ambiente doméstico, do diretor 

que vai retrabalhar esse material para a nova produção e do 

público posterior que vai assistir ao novo conteúdo elaborado. 

A montagem também é feita em, pelo menos, dois momentos: o 

primeiro será quando o cinegrafista tem o cuidado de selecionar 

o que é realmente interessante para ser registrado — aqui, 

damos atenção especial ao filme analógico, uma vez que existe 

uma reduzida quantidade de tempo e espaço disponível a ser 

captado pela película. A outra é a organização dessas imagens 
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já existentes por meio da montagem propriamente dita. 

MONTAGEM E PRODUÇÃO DE SENTIDO

 Os arquivos podem ajudar a pensar a sobrevivência do passado 

e memória por serem considerados como “‘testemunhas’ de algo” 

(DIDI-HUBERMAN, 2012, p.131). Mas Didi-Huberman pontua que eles 

não são registros prontos, são histórias em construção e por 

conta disso, precisam de um constante processo de montagem e 

cruzamento entre materiais para adquirirem legibilidade. A ideia 

perpassa a elaboração das produções audiovisuais que reutilizam 

os filmes de família. Entretanto, esse não é um pensamento que 

desponta apenas nos dias de hoje e muito menos só nesse tipo 

de trabalho. Desde as primeiras décadas do século passado há 

casos de pessoas de diversas áreas do conhecimento que pensam 

suas obras por meio da composição entre materiais de diferentes 

espaços e tempos.

Fora da área do cinema, por exemplo, o historiador de arte 

alemão, Aby Warburg, voltou suas pesquisas à sobrevivência da 

cultura da Antiguidade Clássica ao desenvolver, a partir de meados 

dos anos de 1920, o “Atlas Mnemosyne” (figura 1), um conjunto de 

mais de 70 painéis móveis constituídos por diferentes tipos de 

imagens e outros objetos heterogêneos para serem constantemente 

montados, desmontados e remontados. A proposta do atlas era 

que, por meio da reunião de todo esse material antigo, fosse 

contada “uma versão alternativa da História da Arte, determinada 

não por estilos ou períodos, e sim por aproximações entre 

formas e temas de diferentes épocas” (FREITAS, 2013). Warburg 

instaura uma espécie de saber a partir da montagem, em que a 

organização dos materiais é pensada menos como uma sequencia 

narrativa linear lógica do que com as diversas possibilidades de 

correspondência, afinidade ou mesmo contradições existentes entre 

eles: é um “saber-movimento das imagens, um saber em extensões, 

em relações associativas, em montagens sempre renovadas, e não 

mais um saber em linhas retas, em corpos fechados, em tipologias 

estáveis” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 19). Warburg morre em 1929 e 

deixa o atlas inacabado.
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Figura 1. Imagem de um dos painéis que compõem o Atlas Mnemosyne. Fonte: The 
Warburg Institute (disponível em: < https://warburg.sas.ac.uk/collections/warburg-

institute-archive/bilderatlas-mnemosyne/mnemosyne-atlas-october-1929>).

  

Também na década de 1920, o cineasta russo Sergei Eisenstein 

sugere noção semelhante ao trabalhar a construção fílmica por 

meio da montagem de imagens em movimento. Ele propõe a teoria 

do cinema intelectual, na qual diz que a base da montagem não 

está na contiguidade entre planos de uma mesma sequência, mas 

no conflito entre partes que são independentes entre si, mas que 

quando sobrepostas desembocam em um novo conceito (SARAIVA, 

2006, p. 132-133). Assim, não há preocupação “com a ‘integridade’ 

dos fatos representados, mas com a integridade de um raciocínio 

feito por meio de imagens” (XAVIER, 2005, p. 62). 

Nesse sentido, a grande contribuição de Eisenstein e Warburg 

foi pensar um novo método para o olhar a imagem, fazendo refletir 

https://warburg.sas.ac.uk/collections/warburg-institute-archive/bilderatlas-mnemosyne/mnemosyne-atlas-october-1929
https://warburg.sas.ac.uk/collections/warburg-institute-archive/bilderatlas-mnemosyne/mnemosyne-atlas-october-1929
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que não há uma interpretação única para as coisas, mas várias 

possibilidades de organização que vão tencionar e ampliar os 

mais diversos estilos de leitura e de abordagem crítica. Além 

disso, eles mostraram que para gerar entendimento e elaborar 

uma narrativa, não é preciso sistematizar os arquivos segundo a 

linearidade e cronologia dos acontecimentos dentro de um tempo e 

espaço. Mas a partir do trabalho que mistura cortes, montagens, 

saltos e choque entre imagens, criar relações que propõem novas 

lógicas de analisar o mundo, de evidenciar ligações exteriores 

e interiores (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 22). 

Em suas análises sobre a posição ideológica dos museus, 

os pesquisadores da história da arte Carol Duncan e Allan 

Wallach dizem que a maneira como uma coleção é disposta também 

influencia um olhar (1978). Tomando essa ideia de empréstimo 

ao meio cinematográfico, entendemos que a método como os filmes 

de família, por exemplo, vão ser reorganizados no momento da 

montagem de um novo trabalho audiovisual pode garantir uma visão 

e entendimento um pouco mais geral para essas cenas de afeto 

e intimidade que talvez só interessassem a um grupo familiar 

específico. No entanto, temos que considerar que a percepção de 

uma coisa nunca é totalmente fechada, está em constante simbiose 

com situações vividas e outros fatores externos relacionados 

ao convívio em sociedade. Assim, as montagens de arquivos “ao 

mesmo tempo que produzem uma memória coletiva, não possuem 

um sentido único. Cabe ao leitor e ao espectador se deixar 

implicar e criar sua interpretação a partir de suas próprias 

experiências” (FAGIOLI, 2014, p. 164).  O próprio Eisenstein já 

entendia que a potência do processo de montagem estava atrelada 

à individualidade do público: 

A força do método [de montagem] reside também no fato 
de que o espectador é arrastado para o ato criativo 
no qual sua individualidade não está subordinada à 
individualidade do autor, mas se manifesta através 
do processo de fusão com a intenção do autor, 
exatamente como a individualidade de um grande 
ator se funde com a individualidade de um grande 
dramaturgo na criação de uma imagem cênica clássica. 
Na realidade, todo espectador, de acordo com sua 
individualidade, a seu próprio modo, e a partir de 
sua própria experiência – a partir das entranhas de 
sua fantasia, a partir da urdidura e trama de suas 
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associações, todas condicionadas pelas premissas de 
seu caráter, hábitos e condição social -, cria uma 
imagem de acordo com a orientação plástica sugerida 
pelo autor, levando-o a entender e sentir o tema 
do autor. É a mesma imagem concebida e criada pelo 
autor, mas esta imagem, ao mesmo tempo, também é 
criada pelo próprio espectador (Eisenstein, 2002, 
p. 29).

Diante do processo de montagem é preciso ainda pensar que em 

toda imagem, tanto dentro quando fora de campo, existem indícios 

que, mesmo não sendo tão evidentes, podem ser trabalhados a 

fim de ser tornarem constituintes de um novo saber, uma nova 

visibilidade e descoberta sobre as coisas:

Na imagem, o registro do evento pode preceder a 
compreensão, e pode haver elementos que não foram 
selecionados e que estão lá, esperando por quem saiba 
como desvendá-los e interpretá-los. Dependendo do 
contexto histórico, de memória, mas também de nova 
atenção que se presta à imagem, de repente olhamos 
para algo que estava na imagem e que não havia ainda 
chegado até nós. (LINDEPERG, 2008, p. 58)3.

 Na confluência entre as muitas possibilidades de olhares 

e montagens surge também a brecha para a experimentação e 

ressignificação das imagens. Tomamos como exemplo disso 

algumas produções que utilizam os arquivos de família para 

compor narrativas dos mais variados gêneros: seja em caráter 

documental/ficcional e com a proposta de gerar reflexão sobre fatos 

relacionados a um determinado evento histórico, como é o caso de 

The Future is Behind You (Abigail Child, 2005)4; na condição de 

documentário que resgata as mudanças de um espaço urbano e seus 

habitantes ao longo dos anos, a exemplo de Cemitério da Memória 

(Marcos Pimentel, 2003)5; com o objetivo de reconstruir biografias 

pessoais, Tarnation (Jonathan Caouette, 2003)6; ou mesmo refletir 

sobre os estereótipos de uma sociedade, Babás (Consuelo Lins, 

2010)7. Apesar do dinamismo próprio a cada um desses quatro 

trabalhos, em comum entre eles está o caráter de construção, de 

desejo da memória por meio da montagem das imagens de arquivo. 

Algo semelhante ao proposto pelo Atlas Mnemosyne - o próprio 

nome do atlas já demonstrava essa ideia: uma clara referência à 

mitologia grega, que caracteriza “Mnemosyne” como a deusa que 



.172 V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS

personifica a memória. 

CONCLUSÃO

 Compreendemos que os arquivos são importantes para 

o diagnóstico das diferenças e da “tolerância das ricas 

complexidades e instabilidades pessoais e culturais, políticas 

e nacionais” (HUYSSEN, 2000, p. 72). No entanto, muitos deles 

estão abandonados por conta da obsolescência do suporte — como 

no caso, por exemplo, do Super 8 e do VHS, formatos de filme 

muito utilizados para a gravação doméstica entre as décadas 

de 1970 a 1990 e que se encontra em desuso atualmente por 

causa do desenvolvimento de suportes mais modernos de captação, 

armazenamento, edição e exibição de imagens. 

 O objetivo deste trabalho foi promover uma discussão, 

ainda que breve, sobre modos de pensar o reaproveitamento, 

valorização e salvaguarda das imagens do passado por meio do 

processo da montagem e da ideia de espectador ativo, que não só 

absorve conteúdo, mas também é produtor de sentido. Esperamos 

com essa análise, jogar luz sobre o assunto e contribuir para 

que cada vez mais os acervos antigos possam ser retrabalhados e 

reinscritos na história e na memória do mundo.

NOTAS

1 O teórico e crítico de cinema, Jean-Claude Bernardet chama de ressignificação 
a “transposição de uma imagem de um contexto fílmico para outro, modificando-
lhe a significação” (BERNARDET, 2004, p. 71).

2 Tradução nossa para o original: “[...] cualquier film (o vídeo) 
realizado por un miembro de la familia sobre personajes, acontecimientos 
u objetos vinculados de algún modo a la historia de esa familia y de 
uso prioritario para sus membros”.
3 Tradução nossa para o original: “En la imagen, el registro del 
acontecimiento puede preceder a la comprensión, y puede haber elementos 
que no han sido seleccionados, y que están ahí, esperando a quien 
sepa develarlos e interpretarlos. En función del contexto histórico, 
de la memoria, pero también de uma atención nueva que se presta a la 
imagen, de repente miramos algo que estaba en la imagen y que no há 
bía todavía llegado hasta nosotros”. 
4 No curta, a diretora cria uma espécie de ensaio a partir de rolos de 
filmes domésticos encontrados em um mercado de pulga. Com a montagem, 
a família desconhecida presente nas imagens ganha “identidade judia” 
e é apresentado o seu cotidiano, as relações de parentescos e os 
reflexos vivenciados pela Segunda Guerra Mundial, com a sua consequente 
migração para outro país. 
5 O documentário mostra por meio de imagens de filmes de família, filmes 
amadores, cinejornais, propagandas e outros materiais de arquivo, a 
vida cotidiana e personagens anônimos na cidade de Juiz de Fora (MG) 
entre o período de 1920 a 1990. 
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6O filme conta a história de vida do próprio diretor e seu relacionamento 
com a mãe, mentalmente perturbada. Utiliza imagens familiares, a 
maioria gravada por Caouette ao longo de mais de 20 anos, misturando 
Super8, VHS, fotografias, entre outros recursos. 
7O curta é construído a partir de fotografias, filmes de família e 
anúncios de jornais do século XX, e faz uma crítica ao modo como 
as babás são representadas nas imagens do cotidiano das famílias 
brasileiras.
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UMA ANÁLISE DA CONSOLIDAÇÃO DO BISPADO DE JUIZ DE 
FORA ATRAVÉS DA TELA “DOM JUSTINO JOSÉ DE SANT’ANNA”, 
DE CÉSAR TURATTI

Maciel Antonio Silveira Fonseca (UFJF)1

Acrízio Romangnoli da Costa Silva (Vianna Jr.)2

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo uma breve análise da tela 

encomendada no ano de 1925 ao autor César Turatti com o título 

“Dom Justino José de Sant’anna, primeiro bispo de Juiz de Fora”, 

a fim de comemorar a criação da diocese de Juiz de Fora no ano 

de 1926. No intuito de entender o contexto da encomenda, far-

se-á uma explanação acerca do desenvolvimento da cidade, da 

religiosidade e devoção local. Ainda neste viés, será feita uma 

análise iconográfica da obra, buscando comparações paralelas a 

outros períodos, autores e lugares, tendo por escopo elucidar as 

semelhanças com demais obras elaboradas em contextos semelhantes. 

Fontes e produções bibliográficas locais serão norteadoras para 

a elaboração deste projeto, almejando entender as relações 

estabelecidas entre a produção artística e o contexto social em 

Juiz de Fora. 

PALAVRAS-CHAVE

Igreja, Pintura, Juiz de Fora. 

ABSTRACT

This work aims at a brief analysis of the canvas commissioned 

in 1925 to the author César Turatti with the title “Dom Justino 

José de Sant’anna, first bishop of Juiz de Fora”, in order to 

commemorate the creation of the diocese of Juiz de Fora in the 

year 1926. In order to understand the context of the order, an 

explanation will be made of the development of the city, of the 

religiosity and local devotion. In this bias, an iconographic 

analysis of the work will be made, seeking comparisons Parallel 

to other periods, authors and places, with the purpose of 

elucidating the similarities with other works elaborated in 

similar contexts. Local sources and bibliographical productions 
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will be guiding for the elaboration of this project, aiming 

to understand the relations established between the artistic 

production and the social context in Juiz de Fora.

KEYWORDS

Church. Painting. Juiz de Fora.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo a análise da obra do 

pintor César Turatti intitulada “Dom Justino José de Sant’anna, 

primeiro bispo de Juiz de Fora”, que teve sua conclusão no ano 

de 1926 e tinha por atribuição homenagear o primeiro bispo 

da cidade, que assumiu a diocese em 19243 . Por conta de um 

incêndio que culminou na perda de grande parte das obras e 

documentos acerca de Turatti, não se tem muita informação além 

de suas poucas obras expostas à população4. No entanto, sabe-

se que Turatti teve sua vida prematuramente interrompida em 

um acidente na década de 19305. O autor da obra teve um pleno 

destaque no seu estilo que costumava sempre retratar pessoas em 

suas mais diversas posições no cotidiano. Através da análise de 

obras com semelhante iconografia, busca-se, apoiando na obra de 

outros artistas, desmembrar o processo de criação e contexto do 

estilo tal como sua inserção na cultura tradicionalmente cristã 

da cidade de Juiz de Fora.

A estrutura do texto consiste na divisão em três tópicos. 

Primeiramente, foi feita uma contextualização do período estudado 

em que a obra foi concluída, ou seja, Juiz de Fora no início 

do século XX bem como uma breve reflexão do papel da retratação 

pitoresca de pessoas importantes para a sociedade como um todo. 

Em um segundo momento, há um breve panorama histórico a respeito 

da iconografia artística do quadro, identificando seus principais 

idealizadores assim como sua função no decorrer da história. Por 

fim, antes da conclusão final, há uma apresentação das principais 

obras que representam o estilo, que por um longo período de 

tempo, figurou as grandes capelas e galerias de arte no mundo.

Diversas obras foram analisadas para a realização de tal 

pesquisa, através de alguns livros de coleções do estudo da arte 
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e alguns outros disponíveis em sites de museus internacionais, 

como o Prado6, na Espanha, e o Metropolitan7, em Nova Iorque. 

Como fontes secundárias, foram lidos alguns textos de natureza 

litúrgica, inclusive a própria Bíblia, para que pudesse compor 

um melhor entendimento do trabalho assim como obter uma maior 

amplitude em seu desenvolvimento. Importante ressaltar que, desde 

os primórdios da retratação do alto clero até os tempos atuais, 

podemos perceber que sempre há uma oscilação nos períodos de 

sua importância. Em um tempo está em alta, já no outro não muito 

distante, cai em esquecimento. No passado era comum encontrar uma 

maior difusão no trabalho, enquanto hoje em dia, por contarmos 

com maiores facilidades tecnológicas, é financeiramente inviável 

custear uma obra enquanto você tem a praticidade de uma câmera 

fotográfica. Muito do contexto da época deve ser levado em 

consideração para que assim tenhamos uma melhor compreensão do 

que o pintor quis nos passar assim como qual característica ele 

gostaria de reavivar no decorrer do tempo.

JUIZ DE FORA NO INÍCIO DO SÉCULO XX

O município tinha por herança de seus fundadores, uma 

fervorosa fé cristã católica. Minas Gerais como um todo sempre 

se manteve como grande pólo católico, especialmente no período 

de colonização. Este fato pode ser evidenciado ao nos depararmos 

com as luxuosas Igrejas Barrocas espalhadas por inúmeras cidades 

históricas tanto no estado de Minas Gerais, quanto nos do 

Nordeste, local de inicial colonização decorrente da produção e 

exploração dos engenhos de açúcar. Sempre houve a preocupação em 

retratar imagens bíblicas, passagens e trechos das escrituras 

sagradas. Em Minas Gerais o desenvolvimento do catolicismo se 

revelou uma experiência diferenciada das outras capitanias. 

Principalmente pela conformação do seu espaço geográfico onde as 

condições inóspitas tornavam penoso o acesso às Gerais. Com a 

sua população isolada do restante da colônia, em Minas Gerais 

acabou se sedimentando um catolicismo mais próximo da matriz 

ibérica.8

A década de 20 marcou o período de sintonia da Igreja de 

Juiz de Fora com o movimento reformador em âmbito tanto nacional 

quanto da Igreja Católica em geral. Além disso, essa foi a década 
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do abandono da Igreja de seu processo nitidamente defensivo 

frente à República, passando de uma reorganização eclesiástica 

para uma restauração católica. Neste momento, a Igreja se sentia 

forte para dialogar com o poder político em termos de igualdade 

pretendendo unir o civil e o religioso para defender interesses 

e metas comuns orientada por um forte sentimento nacional.9 

“A sociedade que aqui se organizava não era mais guiada 

pelos sinos das barrocas igrejas, mas sim pelos apitos das 

fábricas neoclássicas e pelo bater dos tomancos de sua emergente 

classe operária” (CHRISTO, 1994).10 A partir daí, evidencia-se 

que a cidade começa a se inserir em um modelo industrializado, 

com um passo na modernização. A cidade trazia inovações para cá 

e rapidamente, se reinseria nos moldes europeus. Com a crise e 

a decadência da mineração, os capitais internalizados na região 

mineradora e que eram controladas por importantes famílias, 

acompanharam o processo de abertura de novas fronteiras agrícolas 

fruto do surto da cultura cafeeira que se estendeu da Baixada 

Fluminense à Zona da Mata. Esta ultima se transformava em um pólo 

de atração tanto populacional quanto de capital, em oposição às 

regiões mineradoras que eram áreas de expulsão.11

Apesar de todo o progresso industrial da cidade em seus 

primórdios, alguns conflitos foram gerados entre os progressistas 

e os religiosos. Alguns bispos reformadores, dizia que a cidade 

era a satisfação da vaidade e da luxuria. Dom Antonio Ferreira 

Viçoso (1844-1875) condenava o progresso por este gerar um 

afastamento dos sacramentos e assim se manifesta:

Que progressos são estes modernos, com que tanta 
gente enche a boca? (...) progressos, progressos! 
(...) Muitos progressistas abstêm-se destas coisas 
[os sacramentos] nem nelas cuidam e se riem ao ouvir 
estas palavras.12

O catolicismo que se desenvolveu em Juiz de Fora foi um que 

seguia o modelo tradicional. Esse fato, somado à efervescência 

da Belle-Éporque juizforana, contribuiu para despertar em Dom 

Antônio Ferreira Viçoso a necessidade de reformar a prática 

católica da cidade. Essa reforma deveria aproximar mais o 

catolicismo juizforano dos desígnios de Trento. Porém, esse 
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objetivo só seria conquistado quatro décadas mais tarde quando 

enfim, o catolicismo romanizado “suplantaria” o tradicional 

implantado na cidade. 13

Alberto Antoniazzi assim define o catolicismo tradicional:

É o catolicismo trazido de Portugal, basicamente 
medieval, ainda não profundamente marcado pela 
reforma tridentina. É um catolicismo leigo, não apenas 
pela escassez histórica do clero (particularmente 
no interior rural), mas pela própria estrutura 
da experiência religiosa em que se baseia, onde 
o fiel pode se dirigir diretamente ao santo, sem a 
necessidade de uma mediação sacerdotal ou clerical14.

É esse modelo de catolicismo que se desenvolveu em Juiz de 

Fora. Um catolicismo onde cada individuo se torna um agente ativo 

na construção de uma realidade simbólica da qual participava 

de acordo com a sua experiência social. Um catolicismo onde a 

fé, a crença e a religiosidade se realizavam a todo instante.15 

Nas palavras de J. B. Libânio: “é um catolicismo que passeia 

muito mais à vontade no espaço do simbólico, do maravilhoso, do 

fantasioso, do imaginativo que do racional (...) e da rigidez 

fria da ortodoxia”16.

Ao longo do século XIX e até meados do XX, a Igreja Católica 

se viu rodeada de novas idéias e costumes que reconstruíram os 

padrões sociais e que, gradativamente, foram engendrando novos 

modelos de conduta para os brasileiros. A modernidade que se 

estabelecia em todos os cantos do país surpreendeu a instituição 

católica que se encontrava pouco preparada para os embates que 

lhe estavam sendo apresentados.17

Sendo assim, sob pena de perder seu status e influência a 

Igreja sentiu necessidade de se organizar, principalmente, já 

que não podia mais contar com o apoio do Estado, como havia 

sido durante o regime do padroado. Precisava se afirmar frente 

ao novo governo para poder lutar pela reconquista dos espaços 

perdidos.18

Contudo, para ser combativa a Igreja Católica tinha que 

encontrar uma unidade e coesão tanto interna quanto externa. 

Mas semelhante processo demandava a instauração de um modelo 

eclesial autoritário e antiliberal, no qual tanto clérigos 
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quanto leigos estavam submetidos à mesma obediência à hierarquia 

institucional.19

Foi sob o báculo de Dom Silvério que a Igreja de Juiz 

de Fora passou de um catolicismo tradicional e popular para 

um catolicismo romano e clericalizado. Quando em 1922 veio a 

falecer, a Igreja local já se encontrava em total sintonia com 

o movimento reformador de forma que seu sucessor, Dom Helvécio 

Gomes de Oliveira pode, em primeiro de fevereiro de 1924, criar 

a diocese de Juiz de Fora.20

No episcopado de Dom Silvério Gomes Pimenta as visitas do 

bispo de Juiz de Fora foram freqüentes. Fazer-se presente frente a 

seu rebanho, não descuidar do zelo pastoral e prestigiar a cidade 

como sede de encontros importantes era preocupação constante do 

bispo. Além disso, havia uma preocupação de enquadrar o clero 

na construção de uma nova identidade católica para a cidade de 

Juiz de Fora. No modelo pretendido “o padre devia mostrar-se 

diante do povo como um verdadeiro homem de Deus21.”

Uma das atribuições mais importantes do padre devia ser 

sua preocupação com o exercício de suas funções eclesiásticas e 

com o culto divino. O seu lugar era o recinto das igrejas onde 

ele devia atuar no altar, no púlpito e no confessionário. No 

púlpito devia exortar o povo à observância das regras morais, 

importantíssimas para uma cidade que deveria perdoar os pecados 

e orientar o fiel na prática dos deveres cristãos. Por fim, na 

missa o padre devia efetivar a mediação entre a divindade e 

a humanidade considerada pecadora. Seria neste momento que os 

cristãos leigos deviam perceber a distância que os separavam do 

clérigo consagrado. 

Assim, padre João Emílio dirige-se aos seus irmãos de fé:

Apliquem a isto os mistérios sagrados todas as forças 
de sua alma e todas as indústrias de seu zelo; e, 
que sob a autoridade de vossos exemplos, Veneráveis 
Irmãos, não cessem de incutir nos homens de todas 
as classes as regras evangélicas da vida cristã; 
com todo o seu poder trabalhem para a salvação dos 
povos, e mais que tudo se esforcem por nutrir em 
si mesmos e em excitar outros a caridade, rainha e 
mestra de todas as virtudes22.
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Infere-se através de todo este conteúdo que, no âmbito 

religioso, a cidade estava passando por um grande período de 

reforma e através disto, buscava-se cada vez mais uma forma de 

consolidar a autonomia da fé católica cristã na cidade. Neste 

contexto, insere-se a pintura aqui analisada, uma vez que cada 

imagem e figura serviriam como instrumento de propagação da fé na 

cidade e para isso, nada mais apropriado do que gerar um marco 

na história de Juiz de Fora, com a criação da nova diocese e com 

a chegada do novo bispo da cidade.

A representação do retrato pictórico esteve sempre 

presente no decorrer do processo de evolução da sociedade já 

culta. Inicialmente, limitava-se às família com altas posições 

hierárquicas e com grande poder aquisitivo. Com o passar do 

tempo, teve maior facilidade em sua adesão e sua amplitude 

alcançou a classe média também, que poderia dispor de alguma 

quantia em dinheiro para imortalizar um membro da família ou até 

mesmo toda a família em uma cena de seu cotidiano. 

Como cita Laneyrie-Dagen Nadeije:

O retrato se apresenta de modo ambíguo ao passo que 
pode ser intermédia: por um lado, representa o que 
biblicamente seria uma pessoa feita à semelhança de 
Deus, enquanto por outro lado, busca-se glorificar a 
vaidade de uma pessoa, que também é tida como um dos 
sete pecados capitais23.

A idéia da pintura de retrato seria não expor apenas o 

exterior da pessoa retratada, mas sim parte de sua essência que 

o artista via ou a ele era encomendado. Muitas das vezes, estes 

retratos vinham carregados de mensagens secundárias, mostrando 

o quanto o retratado era glorioso, altruísta, benevolente, 

humanista, bendito ou intelectual, assim como poderia vir 

carregado de mensagens que remetia à crueldade da pessoa, à 

frieza, à patologia, entre outros. Geralmente as feições são 

sérias e robustas, raramente podemos encontrar alguma imagem 

onde o retratado estampa um mínimo sorriso. Isso porque, não 

deve através das feições atribuir os sentimentos comumentes 

atribuídos a eles. Um sorriso nem sempre significa alegria, um 

ar sereno nem sempre denota severidade e assim, não se deixava 

influenciar por fatores fenotípicos. 



.182 V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS

REPRESENTAÇÃO DO ALTO CLERO NO DECORRER DA HISTÓRIA

O desejo do homem de contemplarem-se diante de sua imagem 

parece advir dos primórdios da humanidade, e o estilo retratístico-

pictórico é o que se encontra em maior escala nos mais variados 

períodos da história. Como nos percebemos ou o desejo de sermos 

percebidos é uma definição característica da condição humana 

que nos acompanha até hoje. Querendo ou não refletir a difícil 

precisão fisionômica o desenvolvimento do retrato ao longo da 

História da Arte carrega consigo indícios dessa necessidade 

do homem fazer-se representar ou, de forma mais incisiva, de 

fazer-se presente.

Porém, o retrato não foi concebido nem praticado da mesma 

forma ao longo de sua trajetória como gênero artístico, mas 

constituiu-se durante séculos como uma das expressões artísticas 

mais difundidas e requisitadas. Essa procura pelo retrato 

pode ser compreendida por aquilo que parece ter sido, desde 

o primórdio, a base de sua essência: a necessidade do homem 

fazer-se representar ou querer possuir a imagem de pessoas 

queridas ou personagens de reconhecido poder e notoriedade. 

Além da problemática referente à definição e o sentido do termo 

“retrato”, acompanharemos a seguir seus usos e funções através 

do seu desenvolvimento por diferentes técnicas e tipologias.

Em obra clássica de um estudo extensa em busca da provável 

longa duração do gênero retratístico, Galienne e Pierre Francastel 
24identifica no distante III milênio a. C. entre as primeiras 

dinastias do Antigo Império egípcio, as primeiras intenções 

de representação artística dos estatuários e baixos relevos 

relacionadas aos retratos. Nessa época, a compreensão de um poder 

político-religioso encabeçado por um rei-deus teria um papel 

capital nas manifestações artísticas oficiais. Estátuas reais 

eram erigidas em templos e sepulcros onde, apesar de apresentarem 

traços e referências aos faraós, pareciam corresponder menos a 

uma “realidade do modelo” reproduzido que à apresentação do que 

“deveria ser”, de fato, um rei de essência divina.25

 Ao estabelecer o Cristianismo como religião imperial 

romana, Teodósio I teria produzido uma das mais importantes 

decisões nos rumos políticos e artísticos da história ocidental. 
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A Igreja passou a representar uma instituição de poder supremo 

no império, e sua relação com a arte precisou ser reformulada. 

Nas artes visuais, a pintura superava a importância dada há muito 

tempo à escultura no paganismo, refletindo a forte influência da 

cultura grega.

A superação da morte pela compreensão que vinculava a 

produção de imagens artísticas aos retratos já não era mais 

aceita. O cristianismo, em oposição às religiões precedentes, 

proclamou a separação completa da alma e do corpo. Rechaçava-

se a virtude de transmissão da vida através de imagens. Além 

disso, forjava-se o gérmen da preocupação referente à idolatria, 

levando-se a atacar toda intenção de encarnação pessoal a partir 

de uma imagem ou estátua.

O cristianismo, como fez com outras formas de arte pagã, 

buscou batizar com nomes novos as formas visuais tradicionais. 

Como a pintura dos “oradores” nas catacumbas, retomava-se uma 

antiga tradição pré-romana, segundo a qual a figura do morto 

pintada em afresco deveria figurar sobre o lugar de sua sepultura. 

A restauração desse modelo pode ser atribuída aos primeiros 

tempos do cristianismo primitivo, quando a perseguição contra 

os cristãos obrigava-os a localizar suas tumbas em lugares 

secretos e fechados.

Abandonado em seu protagonismo imperial, o papado recorreu 

ao retrato para reconquistar a importância e a primazia de 

Roma. Os bispos de Roma proclamavam seu direito de ter, como 

o imperador residente em Bizâncio, seus retratos nos locais 

considerados úteis. A ideologia imperial transformava-se,e a 

imagem do imperador também. No Ocidente, o número de retratos 

desse período diminuiu, sua produção não correspondendo mais aos 

traços fieis ao modelo, como no retrato romano anterior. Nesse 

distanciamento da realidade veraz, como vimos, o retrato acabou 

por adotar formas geométricas, às quais se conferia um valor 

particular e privilegiado. Destaca-se, por exemplo, a estrutura 

quadrangular do rosto, esta forma de produção retratística 

acabando por constituir uma tipologia. Estabelecidos esses 

caracteres tipológicos, o retrato de Cristo tornado exemplo 

por excelência, imperadores, apóstolos e santos assumiram 

características fixas, seus traços físicos ganhando significados 

simbólicos, visto que o retrato como estudo fisionômico do rosto 
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do indivíduo singular não foi objeto da arte medieval.26

No retrato papal, tornado uma categoria autônoma a partir 

do século V, elementos singulares e individuais foram inseridos 

na estrutura de um tipo convencional. Até finais do século 

IX, o retrato papal preocupou-se bastante com a reprodução de 

certos traços físicos de seus modelos, ou de sua personalidade 

íntima. O acolhimento deste gênero não pode ser atribuído tanto 

a um sentido de proteção artística por parte dos papas, mas 

concretamente à rivalidade com os imperadores de Bizâncio. 

Nesse caso, a exigência estrita de conservar imagens dos 

sucessores de Pedro, elementos de uma série ininterrupta, 

buscavam o sentido de uma passagem do passado ao presente. A 

necessidade da afirmação de legitimidade e de primazia estaria 

na base do desenvolvimento do retrato papal.

Na Alta Idade Média o retrato teria existido para certas 

categorias (imperadores e papas, por exemplo) e tipos de 

situação social (pinturas celebrativas ou monumentos funerários) 

num sentido mais “típico” que “autêntico”. Contudo, seria 

precipitado afirmar que a arte entre a Antiguidade tardia e a 

Baixa Idade Média não conheceu ou praticou, de fato, o retrato. 

Devido a transformações, os artistas abandonaram gradualmente 

os meios expressivos praticados antes, mas uma nova concepção 

de naturalismo, especificamente medieval, teria substituído o 

naturalismo herdado da época clássica.

O século XV seria o primeiro período em que se conservou 

um número relativamente alto de retratos europeus pintados 

sobre tábua ou tela. Os azares da conservação não devem levara 

crer que a imagem veraz do indivíduo não interessava antes de 

1400. Durante o século XIV pintaram-se muitos retratos. Grande 

quantidade deles formava parte de manuscritos iluminados, mas 

muitos pintados em tábua ou incluídos em ciclos de pinturas 

murais foram conhecidos por cópias posteriores.

A possibilidade de circular no ambiente cortesão ofereceu 

aos artistas ambicionar postos e honrarias que subtraíssem 

as condições artesanais como eram reconhecidos nas cidades. 

As cortes renascentistas, segundo Warke27, teriam desempenhado 

importante papel no desenvolvimento inicial do “indivíduo-

artista autoconsciente”, já perceptível na época de Giotto. 

Ou seja, na corte o artista estava dispensado não apenas 
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de integrar obrigatoriamente uma corporação de ofício, mas pela 

primeira vez, poderia desempenhar um “oficio de virtude”, sendo 

possível almejar sua ascensão a caracteres nobiliárquicos. A 

partir de meados do século XIII as relações entre artistas 

plásticos e cortes assumiram formas específicas. No reino 

inglês era criado o cargo de pictor regis, nos reinos francês 

e napolitano os de magister pictore valet de chambre. No reino 

espanhol, apenas com os Habsburgos no século XVI foi criado 

um título específico, como o “pintor de câmara”, que concedia 

privilégios de serviço e significava uma proximidade do artista 

à família do soberano. A criação desses cargos posicionou os 

pintores no círculo de servidores da corte, responsáveis pelo 

bem-estar pessoal do soberano. O destaque concedido aos artistas 

nos primórdios do Renascimento deve-se ao sentido atribuído às 

artes plásticas na representação que os soberanos buscavam para 

fortalecer e legitimar a concentração de poderes. À medida que 

os governantes na Europa ocidental consolidavam suas soberanias 

nas cortes, surgiu a necessidade do desenvolvimento de suas 

representações pictóricas de forma oficial, regulamentando também 

as atividades artísticas.

Durante o Concílio de Trento, foram feitas considerações 

às imagens e também se abordou o problema do retrato, evocado 

pelo teólogo Johannes Molanus em De pictura et imaginibus sacris 
28[1570]. O arquiduque de Bolonha, cardeal Gabriele Paleotti, 

também dedicou alguns capítulos de seu Discorso intorno alle 

immagini sacre e profane [1582] 29às imagens “do natural” que 

chamavam de “retratos” e que eram freqüentemente utilizadas em 

diversos locais, distinguindo o caso onde qualquer um se fazia 

retratar ou caso onde a pessoa fosse retratada por outra.

Portanto, podemos concluir a partir desses autores e de 

seus tratados que um dos motivos da encomenda de retratos era 

o social, o desejo de creditar-se um prestígio, já que os 

teóricos da arte associavam às obras dessa tipologia artística 

às pessoas de alto estrato. Outro motivo era o moral. Tanto 

Holanda como Lomazzo, entre outros teóricos da retratística do 

século XVI, aconselham os pintores a só pintar pessoas cuja 

memória mereça ser perpetuada. Somente deviam ser retratadas 

pessoas importantes, pois plebeus não eram considerados dignos 
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de tal honra. 30

A fórmula do retrato de Estado conheceu uma longa elaboração, 

os passos decisivos sendo dados pela obra de Rafael Sanzio. Na 

Roma de Júlio II e Leão X Rafael seria o responsável por criar 

primeiramente um novo tipo de apresentação, dando ao retrato 

uma dimensão que habitualmente não possuía.

Essa origem do retrato régio de aparato, na Espanha como 

em outros países, nesses primeiros anos do século XVI, refere-

se obviamente a um período de fortalecimento das monarquias. 

Isabel de Castela, em particular, foi uma ambiciosa mecenas das 

artes31. Sem dúvida os retratos da soberana conservados seguem 

tipos criados no fim do medievo. Seriam retratos individuais ou 

formando dípticos, seguindo as modas da retratística flamenca 

vigentes na corte espanhola. O contexto em que aparecem as 

primeiras imagens de retratos dos reis seria fundamentalmente 

religioso, tendo muito a ver com as transformações históricas e 

políticas do reinado dos Católicos.

Em suma, essa representação que distinguia mais um poder 

ou status ficou amplamente difusa na sociedade e perdurou por 

muitos séculos, tendo suas altas e baixas, ma sempre mantendo o 

padrão estético e iconográfico. Pode se dizer que “Dom Justino” 

é uma herança deste período, e que pode se equiparar a diversas 

obras, como “Papa Leão X”, de Diego Velazquez, ou a “Papa Júlio 

II” de Rafael Sanzio.
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Imagem 1: Retrato do Papa Inocêncio X, 1650. Diego Velázquez. Óleo sobre tela.  
Acervo digital do google/wikipédia.



.188 V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS

Imagem 2: Retrato de Júlio II, 1513. Rafael Sanzio. Óleo sobre tela. Acervo digital 
do google/wikipedia. 

 

ANÁLISE ICONOGRÁFICA DA OBRA
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Imagem 3: Dom Justino José de Sant’Anna, 1926. César Turatti, Óleo Sobre tela. 

Acervo digital da fundação Museu Mariano Procópio. Disponível em: <http://mapro.
inwebonline.net/ficha.aspx?t=o&id=10829#ad-image-0>. Acesso dia 22 de maio de 2017. 

O objeto de análise é óleo sobre tela, cujas dimensões são 

181 cm de altura e 94 cm de largura, desconsiderando a moldura. 

Figura masculina encontra-se sentado em um cadeirão de madeira 

entalhada em cedro, ricamente acolchoado que ocupa toda a região 

central da tela. Nesta tela, nos é mostrado a imagem do recém 

chegado Dom Justino José de Sant’anna, que veio do Nordeste do 

país e assumiu o cargo de bispo em Juiz de Fora. O clérigo foi 

retratado sentado em uma cadeira bem acolchoada, e, em posição 
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imponente, observa o horizonte atrás do expectador. Dom Justino 

aparece nesta pintura como um culto humanista, visionário que 

irá incorporar suas idéias para amparar os necessitados ao passo 

que seja difundido à palavra de Deus. Diante dele, em sua mão 

direita, há um livro verde levemente ornado com letras douradas e 

com suas páginas já amareladas pelo tempo, uma provável menção à 

humildade proposta na palavra divina cristã, contrastando com as 

letras douradas, que denotam riqueza nas palavras e ensinamentos 

do Senhor. Também na mão direita, encontramos o anel bispado, 

símbolo de respeito e obediência imposto facultativamente sobre 

membros da Igreja e seus fiéis, símbolo este incorporado da 

cultura egípcia em que o Faraó, encarado como reencarnação do 

Deus supremo, se utilizava de um objeto, o anel, que se fazia 

presente na memória de todos sobre a posição de Deus vivo que 

ele se submetia. 

Podemos observar que o personagem ilustrado está ocupando 

posição central na pintura, com sua característica vestimenta que 

lhe concede a posição de bispo, representado por cores violetas 

e os demais gradientes de tonalidades desta cor. Envolto de seu 

pescoço, encontramos um rosário bem trabalhado em dourado, com 

a cruz rente ao peito, também carregada pelo simbolismo cristão 

de sempre manter a cruz em seu coração, para nunca desviar de sua 

designação divina e sempre que andar sob os caminhos tortuosos 

da vida, se lembrar que o amparo imediato está mais próximo 

do que se imagina. Seu hábito ricamente iluminado por uma luz 

ambiente proveniente de grandes janelas da igreja em que se 

encontrava. O artista foi meticuloso ao retratar a renda branca 

sob o vivo violeta de cetim que se fazia presente no restante da 

vestimenta. O barrete eclesiástico também compõe a obra, dando 

idéia de uma missa que fora ou seria celebrada durante o ato 

da retratação, sem contar que é um símbolo de autoridade na de 

quem o usa. 

Ao atentarmos à figura central representada, percebemos que 

se trata de um dia festivo ou especial, devido à utilização 

da Casula, uma veste solene utilizada em diferentes tempos 

litúrgicos nas mais variadas cores. Sentado em uma cadeira 

de estilo eclético, de braço e com estofado verde, espaldar 

com terminações em elementos fitomorfos. Tablado coberto por 

um tapete ricamente bordado, seguido pelo fundo com parede de 
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mármore nos tons verde e marrom.

Seguindo esta linha, podemos dizer que a imensa gama de 

retratos do estilo carregam consigo este simbolismo. A mão apoiando 

o braço da cadeira é uma iconografia totalmente característica. 

Somado a isso, sempre vem o semblante do retratado. Uns, nos 

passam seu sentimento de cansaço, como “Papa Julio II” de 

Rafael Sanzio, enquanto outros nos fitam com severidade, como 

“Papa Inocêncio X” de Diego Velazquez. Mas de modo geral, 

toda esta essência sempre trás consigo um ar de ostentação e 

superioridade, por mais que venha com fatores secundários, como 

símbolos de humanismo, caridade, altruísmo, ou qualquer sinal 

de benevolência.

CONCLUSÃO

Considerando a procedência do movimento iconográfico aqui 

analisado somado aos contextos da cidade em seu período de 

criação, podemos concluir que a cristandade teve importante 

papel no estímulo das artes nas sociedades diversas, inclusive 

em Juiz de Fora, cidade da segunda metade do século XIX cuja 

produção artística se pautou no academicismo. Muito se fez para 

se aperfeiçoar a técnica, e o resultado obtido foi uma perfeita 

sintonia que compunha os grandes centros culturais da região. 

Atualmente nos deparamos com diversas representações de retratos 

pictóricos, talvez como tentativa de reavivar uma tradição que 

tornou-se obsoleta com o advento da fotografia 

Ainda que abarcando um público limitado, a pintura se 

direcionou para a população dotada de recursos financeiros ou 

posições sociais elevadas, filhas de uma elite de cujo apoio 

a Igreja não poderia abrir mão, muito embora esta arte fosse 

apreciada por toda a composição da sociedade. Através deste 

modelo de pintura, progressivamente, os mecanismos de controle 

de imprensa na sociedade desde seus primórdios delinearam 

uma uniformidade de pensamento que, atingindo inicialmente o 

público cristão, ia gradualmente alcançando outras instâncias da 

sociedade, chegando à família e à escola, através da reprodução 

oral ou pela própria leitura da imagem por adultos e pessoas 

mais velhas. Dessa forma, a pintura absorve valores de uma 

sociedade, ao passo em que transmite e consolida estes mesmos 
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valores, buscando se firmar na esfera social da coletividade.
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MANIFESTAÇÕES CULTURAIS PESQUEIRAS EM SÃO JOÃO DA 
BARRA - A FESTA DE NOSSA SENHORA DA PENHA

Jhonatan Martins (UENF) 
Giovane Nascimento (UFRJ)

RESUMO

O presente trabalho pretende investigar as manifestações 

culturais pesqueiras na cidade de São João da Barra, buscando 

realizar um levantamento dos relatos da primitiva povoação de 

São João da Barra, cujo surgimento remete a arraial na foz do 

rio Paraíba do Sul, em Atafona, erguido em 1622, pelo pescador e 

comerciante de artigos de pesca de Cabo Frio, Lourenço do Espírito 

Santo. Para o desenvolvimento da nossa pesquisa, utilizaremos um 

levantamento bibliográfico sobre a temática, além da pesquisa de 

campo baseado em observação participante, método qualitativo, 

além de entrevistas semiestruturadas abertas. A nossa pesquisa 

encontra-se na fase de levantamento de dados, campos de pesquisa 

e elaboração dos roteiros, desse modo, nossa discussão se dará 

valorizando a pesca, e suas manifestações, o que significa dizer, 

outras possibilidades de abordagens culturais, por meio da 

observação, sensibilização e experiências vivenciadas. 

PALAVRAS-CHAVE

Políticas Culturais, Tradição, Manifestações Culturais e 

Políticas Sociais.  

ABSTRACT

The present work intends to investigate as cultural manifestations 

in the city of São João da Barra, seeking to carry out a survey 

of the reports of the primitive settlement of. Which appears in 

an estuary at the mouth of the Paraíba do Sul River in Atafona, 

erected in 1622, fisherman and merchant of fishing articles of 

Cabo Frio, Lourenço of the Holy Spirit. For the development of 

the research, use a bibliographic survey on a topic, besides 

the field research based on participant observation, qualitative 

method, in addition to open semistructured interviews. Our 

research is in a phase of data collection, the fields of research 
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and routing, the mode of action, our activity of valuing fishing, 

its manifestations, what it means, the possibilities of cultural 

programming, the observation, sensitization and experiences.

KEYWORDS

Cultural Policies, Tradition, Cultural Manifestations and Social 

Policies.

INTRODUÇÃO 

Antes de se tornar cidade, os primeiros habitantes de São 

João da Barra foram os índios goitacás. Os goitacás eram índios 

diferentes das demais tribos encontradas no Brasil, com linguagem, 

costumes e até mesmo compleição física distinta. Mesmo sendo 

exilados de suas terras, humilhados em suas tradições, foram 

essenciais e serviram de exemplos para as futuras gerações, de 

fato, contribuindo para início de nossa história. (NORONHA, 

2007, p.14).

Segundo Noronha (2003) e Carvalho, (1888), o primeiro 

povoamento aconteceu após a partida dos índios goitacás onde 

está localizada a igreja de Nossa Senhora da Penha, em Atafona. 

O seu fundador, Lourenço do Espírito Santo, um pescador de 

Cabo Frio, chegou em precárias “sumacas” à vela com a mulher e 

aldeamento, por volta de 1622. Deslumbrado e interessado pela 

pesca fácil que Atafona poderia oferecer, permaneceu no local 

com o grupo que liderava. Assim, após a Coroa Portuguesa ter 

abandonado a região, e o donatário Gil de Góis ter renunciado 

aos seus direitos hereditários sobre a Capitania da Paraíba do 

Sul, no ano de 1619. Assim, Lourenço do Espírito Santo, num 

pequeno promontório à beira do rio, ao lado de redes de pesca, 

fincaram estacas, entrelaçaram bambu lascado, armaram teto de 

sapê, espalmaram barro batido e fizeram os primeiros casebres de 

pau-a-pique. 

Já para Santafé (1999, p. 24 e 25), a origem está no contexto 

da história do Brasil, pois, em 1619, Gil de Góis, renunciou seus 

direitos sobre a Capitania do Sul – onde, encontra-se Atafona 

e São João da Barra – que foi abandonada pela Coroa Portuguesa. 

Assim, resolveu o rei de Portugal que a região necessitaria 

ser habitada por pescadores e ser colonizado pelos os mesmos. 
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Complementa Santafé que, em 1622, com a chegada de alguns 

colonos pescadores de Cabo Frio na foz do Paraíba, atual Atafona, 

constrói-se então, uma capela em louvor a Nossa Senhora Penha, 

dando início, ao primeiro núcleo de colonizadores, liderados 

pelo pescador Lourenço do Espírito Santo e sua família. Porém, 

uma tragédia marca a vida do pescador, quando sua esposa morre 

por afogamento no Pontal, motivo esse que fez o pescador retirar-

se da praia, adentrando 4 ou 5 quilômetros para o interior, 

erguendo uma capela em homenagem a São João Batista, dando 

origem à cidade de São João da Barra. O município obteve vários 

nomes, como: São João do Paraíba do Sul; São João da Praia e por 

fim, o atual nome, São João da Barra. No dia 17 de junho de 1850, 

D. Pedro II elevou a vila à categoria de cidade, por meio da 

assinatura da lei, no período que esteve visitando o município. 

Sendo assim, obteve os seguintes nomes, “São João Batista 

iniciando a povoação em 1630 da Vila de São João Baptista do 

Paraíba do Sul, depois Vila de São João da Praia em 1676 e 

finalmente São João da Barra em 1850, que foi elevada à condição 

de cidade por decreto imperial, tornando-se a sede do município”. 

(NORONHA, 2003, p.11). 

Sendo assim, após a fundação da vila, inicia-se a construção da 

capela de Nossa Senhora Penha, o que posteriormente deu-se início, 

ao primeiro núcleo de colonizadores, liderados pelo pescador 

Lourenço do Espírito Santo. Desta maneira, as comemorações 

religiosas, enquanto práticas culturais que comunicam saberes e 

aprendizados coletivos, são formas compreensão da cultura local 

do município, transmitindo valores e trocas de saberes entre os 

protagonistas dos festejos na comunidade. Nesse processo, as 

manifestações culturais exercem um papel de inteiração simbólica 

produzida pelas tradições, pelo compartilhamento da identidade 

local e perpetuado na memória social. 

AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E A IMPORTÂNCIA PARA A CRIAÇÃO DA 

IDENTIDADE DA COMUNIDADE

O entendimento sobre a questão da tradição está fixado nas 

recordações e saberes passados que se armazenam na memória 

individual e coletiva, utilizando-se experiências socialmente 

partilhadas, que ressaltam a importância das festividades para o 
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desempenho dessas práticas, constituindo o que podemos denominar 

de cultura local. Conforme Braga (2000), a memória social é 

concebida como um processo elaborado no movimento coletivo que 

emerge nas interações, e é constituído pela cultura. Tanto os 

signos simbólicos (palavras orais e escritas), quanto os signos 

icônicos (imagens desenhadas ou esculpidas), podem servir de 

suporte para a construção da memória.

Ao especificar as culturas populares que são representadas 

nas festas, crenças, hábitos e tradições, que são reveladas 

através das manifestações culturais, enfatizamos o espaço ou o 

lugar que possui uma significação que o torna singular, único, 

exclusivo. Desse modo, trata-se de uma construção que vem 

constituir todo o seu pertencimento local, e por que não dizer, 

a criação de sua identidade, uma vez que expressões culturais 

convivem em um espaço e dialogam entre si de forma constante, 

tais atividades exercidas no cotidiano da comunidade vem para 

consolidar e referenciar um grupo ou a uma comunidade em uma 

região, solidificando e certificando sua criação artística. 

Para Candau (2001), a antropologia têm seus obstáculos, 

tenta interpretar as relações entre indivíduo e grupo, tem 

uma contribuição importante para o entendimento dos conceitos 

de memória e identidade, pois, na verdade, a questão em voga 

ocorre a partir dos dados empíricos é saber e entender como os 

indivíduos e seus determinados grupos compartilham práticas, 

representações, narrativas, lembranças que produzem as quais, 

em última instância, é o que denominamos de cultura. O autor 

complementa sobre constituição do principal argumento, que está 

na busca por compreensão de como passamos de formas individuais 

para coletivas de memória e identidade. Interrogamo-nos sobre 

os questionamentos em questão, partindo da premissa, que ela, 

de fato, e que, portanto, deve ser considerada e demonstrada. 

Nessa elucidação por compreensão, reforça-se o fato de que 

os conceitos de memória e identidade são indissociáveis das 

noções contemporâneas que temos sobre as ideias de conservação, 

restauração e, em suma, da ideia de patrimônio tal como o termo 

vem sendo redefinido mais recentemente. Joel Candau chega à 

constatação que “o patrimônio é uma dimensão da memória” e que 

“o patrimônio é menos um conteúdo que uma prática da memória 

obedecendo a um projeto de afirmação de si mesma” (CANDAU, 2001, 
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págs. 16 e 163). 

A memória coletiva caracteriza-se por um fator determinante, 

o componente afetivo, que surge da comunicação e das experiências 

entre os membros da comunidade. Quem constitui esse tempo da 

memória coletiva é o grupo. Para Halbwachs (1990), a construção 

de laços sociais permanentes, mantidos com relativa firmeza entre 

os indivíduos, está diretamente ligada à coesão garantida pelos 

quadros sociais da memória. Tais quadros são entendidos como um 

sistema de valores que unifica determinados grupos: familiares, 

religiosos, de classe, etc. 

Complementa o autor, a memória coletiva é o que designa a 

identidade através da relação que o indivíduo estabelece com o 

outro. Onde, para o referido autor o passado não sobrevive por 

inteiro, não existe memória pura. O que existe são reconstituições 

do passado. A memória é um ato criativo, é trabalho. O individuo 

seleciona do passado o que lhe interessa e só lembra porque está 

inserido em uma estrutura social (HALBWACHS, 1990). 

Assim, relacionando este conceito ao conceito de tradição 

de Javier Marco Arévalo: 

Na tradição, o nexo de continuidade entre o passado 
e o presente, existe um aspecto permanente e outro 
suscetível à mudança. A tradição resulta de um 
processo de decantação cultural e da hibridação que 
deriva do passado transformado e de sua incorporação 
ao presente. (ARÉVALO, 2004, p.928).

 A tradição é aquilo que é transmitido de uma geração 

para outra, conferindo elementos de identificação dos grupos, a 

“Identidade é uma construção social fundamentada na diferença” 

(ARÉVALO, 2004, p.934).

A palavra tradição teve, originalmente, um significado 

religioso muito forte: doutrina ou prática transmitida de século 

para século, pelo exemplo ou pela palavra que carregam forte 

significado. Mas o sentido se expandiu, cresceu e se desenvolveu 

muito de tempos em tempos, significando elementos culturais 

presentes nos costumes, nas artes, nos afazeres que são heranças 

do passado e esperança de um futuro. Em sua definição mais 

simples, a tradição é um produto do passado que continua a ser 

aceito e atuante no presente, de forma contínua e duradoura. É 
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um conjunto de práticas e valores enraizado nos costumes de uma 

sociedade.1

Conclui Hobsbawm (1997, p. 9), conceituando tradição como 

algo inventado pelo processo de formação e de ritualização. De 

modo que, 

O termo “tradição inventada” é utilizado num 
sentido amplo, mas nunca indefinido. Inclui tanto 
as “tradições” realmente inventadas, construídas 
e formalmente institucionalizadas, quanto as que 
surgiram de maneira mais difícil de localizar num 
período limitado e determinado de tempo – às vezes 
coisa de poucos anos apenas – e se estabeleceram em 
enorme rapidez. (HOBSBAWM, 1997, p. 9).

Nessa perspectiva, as festas e comemorações populares 

são entendidas como ativadoras das relações humanas, já que 

é nesse contexto que se dá a interação com o outro e que 

relações coletivas são recriadas e reinventadas ao incorporar 

características culturais diversas a todo instante.   

Ao detalharmos as culturas populares que são representadas 

nas festas, crenças, hábitos e tradições, revelados através das 

manifestações culturais, enfatizando que todo espaço ou lugar 

possui uma significação de existência que o torna singular, único, 

exclusivo, porém, específico de uma construção que vem constituir 

todo o seu pertencimento local, e por que não dizer a criação 

de sua identidade, uma vez que expressões culturais convivem em 

um espaço e dialogam entre si de forma constante, tais práticas 

exercidas no cotidiano da comunidade vêm consolidar referência 

a um grupo ou a uma comunidade em uma região, solidificando e 

certificando de sua criação artística, humana, social, etc. 

Stuart Hall considera que: “as identidades nacionais 

não são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas, 

transformadas no interior da representação.” (HALL, 1999, 48). 

Sendo a nação construída, transformando-se em uma comunidade 

simbólica e gera identidade e sentimentos de pertencimento, que 

não necessariamente tem de ser os limites geográficos que impõe 

barreiras na criação dessa nação revitalizada no que tange à 

criação da sua identidade. 

Importa mencionar que as festas culturais são traços de um 

conjunto etnográfico da história e da cultura de todos os povos, 
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em todos os níveis e classes sociais. Assim, as misturas étnicas 

entre negro, índio e branco resultaram em um alicerce etnográfico 

comum a todo território com suas tradições de ordem religiosa e 

social firmada no Brasil. Segundo Geertz, a prática da etnografia 

não é somente estabelecer relações, selecionar informantes, 

transcrever textos, mapear campos, manter um diário “o que define 

é o tipo de esforço intelectual que ele representa: um risco 

elaborado para uma “descrição densa”” (GEERTZ, 1989, p. 15). 

Assim, Trigueiro (2007) afirma que o mundo está constantemente 

criando, reinventando novos significados culturais. Com isso, 

as festas como muitas outras estão sendo influenciadas pelos 

interesses da indústria cultural, sendo inseridas no contexto 

da sociedade midiática por serem polissêmicas, multicoloridas 

e alegóricas, atraindo não só a comunidade local, mas pessoas 

de outras comunidades e turistas, misturando as culturas com 

êxito e excelência. Como consequência, são construídos novos 

significados e novas relações sociais nos quais são incorporados 

valores midiáticos aos valores tradicionais, deixando ou não, 

essas interferências como significação de suma importância, 

esquecendo os verdadeiros valores culturais tradicionais.

Desta forma, o que define os preceitos da manifestação 

cultural é concernir com as formas de expressão, Carvalho (2007, 

p. 64) define como:

As manifestações culturais estão no centro do espaço 
ocupado hoje pelos estudos folkcomunicacionais. A 
partir deste diagnóstico inicial, as mesmas podem 
ser entendidas como formas de expressão da cultura 
de um povo, constituindo movimento de determinada 
cultura, em época e lugar específicos. (CARVALHO, 
2007, p. 64)

Nesse sentido, as manifestações culturais são representativas 

da voz social, “uma forma subjetiva que o grupo de pessoas 

encontra para expor seu interior, expressar o que pensam, e o 

que desejam realizar ou modificar” (Idem, p. 64).

Barbosa (2003), neste mesmo seguimento, considera a cultura 

como algo dinâmico que torna possível aos homens viverem em 

sociedade, sendo assim, para a autora, “conhecer a cultura de uma 

empresa implica um trabalho de mapeamento e não de enunciação. 

Implica conhecer os valores que conferem sentido ao que se fazem 
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as estratégias que se adotam aquilo por que se luta, o que gera 

consenso ou dissenso [...]” (BARBOSA, 2003, p. 142).

Nesse sentido, Mello (1986, p. 397) denomina cultura como:

(...) este conjunto complexo que inclui conhecimento, 
crença, arte, lei costumes e várias outras aptidões 
e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 
sociedade. (LEVI-STRAUSS, apud MELLO 1986, p. 397).

Quando falamos em cultura não devemos estar amarrados 

em concepções enraizadas por nós mesmos, sendo que nossas 

valorações não devem ser pressupostos para os julgamentos de 

outros pressupostos. Assim, podemos concluir que cultura é uma 

soma de influências artísticas ou entendidas como arte, sendo 

interpretada de múltiplas formas, onde cada momento de seu 

desenvolvimento pode ser definido como conjunto de formas e 

expressões que caracterizarão no tempo de uma sociedade integrada 

e consciente. No entendimento de suas formas e expressões, 

entende-se e inclui os costumes, crenças, práticas comuns, 

regras, normas, vestimenta, religião, rituais e maneiras de 

ser que predominam na maioria das pessoas que a integram nessa 

transformação constante.

NOSSA SENHORA DA PENHA: DEVOTA DOS PESCADORES DE ATAFONA

Quando os primeiros pescadores colonizados chegaram de Cabo 

Frio, por ordem do rei de Portugal, à “Atafona, logo fundaram 

uma vila, e ergueu uma capela em honra e louvor a Nossa Senhora 

da Penha”. Sendo impossível localizá-la, mas tudo indica que 

tenha sido nas proximidades do Pontal, já que naquela época, 

“o mesmo tinha enorme dimensão e a principal preocupação das 

autoridades portuguesas, era ficar a embocadura do rio Paraíba 

do Sul, protegida contra piratas”. Santafé (1999, p. 30). 

A prática antiga dos cultos domésticos em devoção a santa 

de Nossa Senhora da Penha no distrito de São João da Barra, foi 

o impulso para a construção da igreja de Nossa Senhora da Penha, 

na localidade de Atafona para as celebridades realizadas pelos 

devotos. Por sua antiguidade e tradição os cultos domésticos em 

devoção a Nossa Senhora da Penha superaram em adesão aos cultos do 

próprio padroeiro da cidade São João Batista, embora ainda muito 
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prestigiado pela a comunidade de São João da Barra. Além disso, 

sabemos que há um vínculo de ligação muito forte e explícito com 

o culto da Santa Vitória no Espírito Santo. De lá vieram muitos 

povoadores, nos trazendo a tradição do divino e agregando aos 

devotos do nosso em torno. Segundo Noronha (2007), o culto a 

devoção a Nossa Senhora da Penha, a santa que é reverenciada 

todos os anos, na primeira semana após a quaresma, marcando o fim 

da obra de ampliação da capela em 1872, que daria origem à igreja 

seis anos mais tarde. Santa, protetora de Atafona, se deve a um 

milagre recebido por problemas de náufragos em sua embarcação, 

que ficou encalhada em um banco de areia na entrada da barra, 

no século XIX. A princípio, os mesmos, ergueram uma capela com 

o vigário José Calvosa em 1868, na localidade do aterro de sua 

residência, onde morou o pescador-fundador. Iniciou em 1868, as 

obras em construção ao novo templo e foram concluídas em 1882, 

recebendo ajuda da Companhia de Vapores, João Cândido Dias da 

Motta, segundo o jornal, “A Notícia” (segundo caderno, de 29 de 

abril de 1973).

Segundo o livro, “A Terra de Goitacá”, de Alberto Lamego 

(1913), e o jornal” S. João da Barra” (09 de novembro de 1881), a 

área cedida para a igreja ser construída, foi doada pela mulher 

do comendador Joaquim Thomaz de Faria, a senhora Francisca de 

Barreto Faria, conforme escritura lavrada no dia 09 de janeiro 

de 1857, no Cartório do 1º Ofício de São João da Barra, e o 

prédio foi arquitetado pelos fiéis de Domingos Gonçalves da 

Costa, Antônio Inácio e outros que agregaram para a construção. 

Das melhorias realizadas no templo para atender os fiéis e a 

comunidade, a irmandade fez um pedido a prefeitura de São João 

da Barra, para que construíssem, em 97, um palco de alvenaria ao 

lado do templo, para atender aos eventos culturais oferecidos 

pela igreja e construíssem também, um bazar na parte inferior, 

assim, substituía o coreto construído pelo prático de barra, 

Custódio Lopes. Houve, ainda, o marco histórico projetado pelo 

artista plástico campista, Ademir Moore e a restauração de 

lustres de cristal, em 2000. Seguindo as reformas, os telhados 

foram substituídos em 2004 e a igreja voltou a ter cores 

originais – azul e branco, as mesmas da irmandade – no ano de 

2005. Foi construído um salão de festas nos fundos da igreja 

que, no período dos festejos, em homenagem à santa, abrigavam 
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nossos conterrâneos de Gargaú, que instalavam com suas barracas 

– para reforço do caixa do templo foi inaugurado em 2006, pelo 

padre Francisco de Assis Cravo. Devido ao crescimento de fiéis, o 

altar-mor foi recuado para a sacristia, em 2007 (NORONHA, 2007, 

p.56).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 As festas e comemorações populares sempre fizeram parte da 

vida do homem. É por meio dessas manifestações e expressões que 

“a sociedade homenageia, honra ou rememora personagens, símbolos 

ou acontecimentos com os quais ela se identifica” (Beltrão apud 

Trigueiro, 2007, p.107). Como forma de enaltecer e expor seu 

agradecimento pelas graças ofertadas, através da devoção ao 

santo.

Segundo Trigueiro (2007), é por meio das observações e 

das interpretações dessas manifestações populares que se torna 

possível descobrir os códigos, as regras e os estatutos que 

constroem o ensinar e o aprender da diversidade da nossa cultura 

e, consequentemente, o desenvolvimento da nossa identidade com 

diferentes intervenções do meio.

Contudo, nas manifestações populares como as festas 

religiosas ou comemorações diversas, também são observadas não só 

o fazer artístico, mas também as relações sociais que perpassam 

pela realização dessas manifestações e que traduzem a linguagem, 

a expressão do pensar, do fazer e do sentir característico de 

um povo por intermédio de sua arte. Festas são momentos sociais 

nos quais os homens reafirmam laços de solidariedade, praticam 

a sociabilidade, se harmonizam, se unem e, assim, constroem 

suas identidades sociais, como afirma Mazoco (2007). Nessas 

ocasiões, as atividades humanas se voltam para a representação 

da existência de um grupo, revelando seus traços culturais e 

dando forma a esse ser desvelado.

Conforme Braga (2000), a memória social é concebida como 

um processo elaborado no movimento coletivo que emerge das 

interações, e é constituído pela cultura. Tanto os signos 

simbólicos (palavras orais e escritas), quanto os signos icônicos 

(imagens desenhadas ou esculpidas), podem servir de suporte 

para a construção da memória.
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Para Pollak (1992), a memória é um elemento constituinte 

do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, 

na medida em que ela é também um fator extremamente importante 

do sentimento de continuidade de coerência de uma pessoa de 

um grupo em sua reconstrução de si (POLLAK, 1992, 204). A 

identidade cultural define o que cada grupo é e o que diferencia 

os grupos entre si.

Segundo Arno Wehling (2003), a memória traz algumas 

finalidades e na afirmação de sua identidade:

A memória do grupo sendo a marca ou sinal de 
sua cultura, possui algumas evidências bastante 
concretas. A primeira e mais penetrante dessas 
finalidades é a da própria identidade. A memória do 
grupo baseia-se essencialmente na afirmação de sua 
identidade (WEHLING, 2003, 13).

Há uma ligação muito profunda entre memória e identidade, 

constituindo o imaginário histórico-cultural desse lugar de 

maneira específica, ao se sustentar e se reconhecer como expressão 

particular de um determinado povo, alimentando-se dessa conexão 

tão intensa.

A memória não pode ser entendida apenas como um ato de busca 

de informações do passado, tendo em vista a mera reconstituição 

deste passado. Ela deve ser entendida como um processo dinâmico 

da própria rememorização, o que estará ligada, necessariamente, 

à questão da identidade (SANTOS, 2004, 59).

Sendo assim, rememorizada, não se deixa cair no esquecimento, 

sendo grafada, narrada, ou tornando-se fonte-histórica, 

utilizando a memória social que é uma dos meios fundamentais 

de abordar os problemas do tempo e da história (LE GOFF, 1996, 

426).

Para Santos (2008), ao celebrar festas religiosas como 

a festa de Nossa Senhora Penha, os sujeitos tornam-se únicos 

através dessas práticas culturais. Dançar, cantar e orar, sem 

contarmos ainda com as promessas, romarias, procissões e festejos 

que são elementos da religiosidade que aproximam as pessoas e 

lhes dão um sentido de comunidade (SANTOS 2008).  

Prins (1992, p. 198) afirma sobre o processo que envolve a 

tradição que, “a tradição é um processo – vive apenas enquanto é 
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continuamente reproduzida. É efervescente vital em sua aparente 

quietude”. Observar o passado como algo que tem continuidade no 

hoje de forma tão perceptível, além de ser um processo histórico 

constante, utiliza-se, obrigatoriamente, o estudo da história, 

da memória e da religiosidade presente na Festa de Nossa Senhora 

da Penha como expressões culturais. 

Assim, se o ser humano é o resultado do meio cultural 

em que foi inserido, socializado, “[...] ele é um herdeiro 

de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento 

e a experiência adquiridos pelas numerosas gerações que o 

antecederam” (LARAIA, 2001, p. 46). Dessa forma, a pesquisa se 

propõe analisar os significados que os participantes atribuem 

às experiências vivenciadas na festa de Nossa Senhora Penha, 

na comunidade de Atafona. A festa de Nossa Senhora da Penha 

é valorosa e significativa para construção da identidade da 

comunidade pesqueira, potencializando e reafirmando a identidade 

cultural da comunidade. 

Desta forma, o festejo em homenagem a Nossa Senhora da Penha, 

é reconhecido como tradição do município de São João da Barra. A 

festa é um momento de renovação da fé e da confirmação a adoração 

à santa, que é regada de muita missa, procissão, procissão 

fluvial, fogos, etc. Com celebrações registradas há muitos anos, 

identifica-se a importância desses ritos e a significância da festa 

para os membros de sua comunidade, não só pelo seu significado 

histórico atual, mas por ser uma cultura já celebrada, por isso, 

merece ser preservada e investigada. Sendo assim, do ponto de 

vista acadêmico, pois são poucos os materiais encontrados sobre 

a temática no contexto cultural. O resgate da memória é de suma 

importância devido à construção de uma identidade consistente 

de um determinado povo. Para isso, é necessário que não deixe 

de rememorar, ir à busca das raízes, das origens, do âmago da 

sua história. Desta forma, essa preservação da memória local, 

ocorre por meio da festa em homenagem a padroeira de Atafona e 

a elaboração da identidade da mesma comunidade. Deste modo, a 

pesquisa pode colaborar para formulação de futuras políticas 

públicas redirecionadas à cultura do município de São João da 

Barra. 
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NOTAS

1Ver em: http://www.igtf.rs.gov.br/wpcontent/uploads/2012/03/
conceito_TRADI%C3%87%C3%83O.pdf acessado em 20/07/2017.
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AS CONVENÇÕES NO MUNDO DA DIREÇÃO DE ARTE CINEMATOGRÁFICA

Mariana Lemos Schwartz
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RESUMO

O cinema é uma arte capaz de oferecer uma experiência intensamente 

envolvente devido ao seu potencial imersivo. Para capturar a 

atenção do espectador e guiar o seu pensamento ao longo da 

história, muitos elementos da linguagem cinematográfica podem 

ser utilizados das mais diversas maneiras. O núcleo artístico de 

uma produção trabalha em prol da construção da atmosfera fílmica 

e corrobora a personalidade dos personagens. O presente artigo 

visa destacar o fato de que muitas convenções são utilizadas por 

parte desse departamento com o intuito de facilitar a compreensão 

do espectador acerca da história narrada. Escolhemos utilizar 

como base para a pesquisa o estudo sobre convenções do sociólogo 

Howard Becker. Percebemos que os diretores de arte lançam mão 

de cores, formas, materiais, texturas que acabam tornando-se 

convenções em muitos tipos de obras.

PALAVRAS-CHAVE

Convenções. Direção de arte. Cinema. Howard Becker.

ABSTRACT

Cinema is an art capable of offering an intensely engaging 

experience due to its immersive potential. To capture the 

viewer’s attention and guide his thinking throughout history, 

many elements of the cinematic language can be used in a 

variety of ways. The art department works to create the movie´s 

atmosphere and corroborates the personality of the characters. 

This article aims to highlight the fact that this department uses 

many conventions in order to make it easier for the viewer to 

understand the story. The study on conventions by the sociologist 

Howard Becker was used as a basis for this article. We realized 

that art directors use colors, shapes, materials, textures that 

end up becoming conventions in many types of works.
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INTRODUÇÃO

Quando comparado à maioria das outras artes, o cinema pode 

ser considerado jovem, visto que existe há pouco mais de um 

século. No entanto, Bordwell e Thompson (2013) ressaltam que, 

mesmo em um período relativamente curto, o cinema se estabeleceu 

como uma forma de arte forte e poderosa. Para esses autores, os 

filmes fazem parte das nossas vidas e seria difícil imaginar um 

mundo sem o cinema. Trata-se de uma arte complexa e coletiva, 

sendo suas obras frutos da integração de muitos profissionais 

especializados nas mais diversas áreas.

Dentre os profissionais responsáveis pelo processo de 

transcrição do roteiro para o mundo físico do filme, o diretor de 

arte é uma das figuras mais importantes. Esse profissional comanda 

o departamento artístico e é responsável pelo planejamento de 

todos os cenários e figurinos de uma trama audiovisual. 

Analisando a direção de arte de alguns filmes, certas 

questões vêm à tona, como por exemplo: “o que leva o departamento 

artístico de uma produção a fazer determinadas escolhas, dentre 

um imenso número de possibilidades?”. Percebemos que os diretores 

de arte lançam mão, muitas vezes, de convenções que auxiliam a 

compreensão do espectador a respeito de diversos aspectos da 

obra. Sendo assim, esse estudo visa chamar a atenção para o fato 

de que as convenções, muito presentes no meio cinematográfico, 

possuem importante papel no trabalho do núcleo artístico de 

obras audiovisuais. Para tanto, as ideias sobre os “mundos da 

arte” e suas convenções, do sociólogo norte-americano Howard 

Becker, foram escolhidas para alicerçar o estudo.

O CINEMA 

Bordwell e Thompson (2013, p. 28) salientam que

por mais de centenas de anos as pessoas vêm tentando 
entender por que essa mídia nos cativou tanto. 
Filmes comunicam informações e ideias, e nos mostram 
lugares e modos de vida com os quais de outra forma 
talvez não tivéssemos contato. Por mais importantes 
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que essas qualidades sejam, no entanto, existe 
algo mais em jogo. Filmes nos oferecem maneiras de 
ver e sentir coisas que consideramos profundamente 
gratificantes. Eles nos levam a experiências. Essas 
experiências são muitas vezes conduzidas por 
histórias, com personagens com as quais passamos a 
nos preocupar, mas um filme também pode desenvolver 
uma ideia ou explorar qualidades visuais e texturas 
sonoras. Um filme nos leva a uma viagem, oferecendo 
uma experiência que segue certos padrões e que 
envolve nossas mentes e emoções. 

Segundo Martin (2005), inicialmente, as obras eram 

espetáculos filmados ou simples reprodução do real, não obstante, 

ao longo dos anos, o cinema tornou-se uma linguagem, ou seja, um 

processo de conduzir uma narrativa e de veicular ideias. Martin 

(2005, p. 22) destaca os cineastas Griffith e Eisenstein como 

“os principais marcos dessa evolução que se fez pela descoberta 

progressiva de processos de expressão fílmica cada vez mais 

elaborados”. 

 Para Bordwell e Thompson (2013), como toda obra de arte, 

um filme tem uma forma e é composto por peças que se relacionam 

entre si de forma específica e deliberada, com o intuito de 

exercer um efeito sobre o espectador. As decisões tomadas a 

cada etapa afetam aquilo que vemos e ouvimos na tela. Portanto, 

fazer um filme pode ser visto como uma série de inúmeras decisões 

tomadas não apenas pelo diretor, mas por todos os especialistas 

envolvidos na produção da obra. A soma de todas essas decisões 

culmina num filme concluído.

LoBrutto (2002) corrobora essas ideias ao afirmar que 

fazer um filme é uma empreitada artística muito complexa. O 

cinema é o único empreendimento criativo que engloba todas as 

artes: literatura, fotografia, pintura, teatro, música, dança e 

arquitetura. O cineasta deve enfrentar o desafio de contar uma 

história via imagem e som, traduzindo a trama escrita para a 

tela. 

As obras de arte nos envolvem porque engajam os nossos 

sentidos, sentimentos e mente num processo que desperta o 

nosso interesse, aumenta o nosso envolvimento e nos instiga 

a participar da ação. Para que o observador seja compelido a 

“entrar no jogo”, o artista cria um padrão. No tocante ao cinema, 
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podemos afirmar que um filme não é apenas um conjunto aleatório 

de elementos, ou seja, possui um formato e técnicas específicas 

(BORDWELL; THOMPSON, 2013). 

Machado (2007) explica que o fascínio exercido pelo cinema 

é similar ao do sonho, no qual o sujeito encontra-se paralisado 

enquanto os signos projetados a sua frente ganham vida, ativando 

mecanismos de envolvimento e de identificação na plateia. A 

subjetividade do espectador entra na tela e passa a fazer 

parte do jogo de representações. Para o autor, o espectador não 

assiste ao filme, na verdade ele o “vive” numa tal intensidade que 

muitas vezes se surpreende gritando, torcendo ou transpirando 

de tensão. 

Destarte, Machado (2007, p. 46) explica que, 

quando se apagam os focos de luz e silenciam os 
estímulos sensoriais do ambiente da sala de projeção, 
o espectador se coloca, portanto, à mercê do intenso 
estímulo luminoso que se impõe à sua frente e nesse 
ato de entreguismo e vulnerabilidade ele se deixa 
sugestionar pelo universo fictício da narrativa, a 
ponto de se integrar no seu jogo de conflitos como se 
fizesse parte deles.

Ao longo da história, os cineastas descobriram que podiam 

controlar certos aspectos do cinema de maneira a proporcionar 

ao público experiências mais ricas e envolventes. Para tanto, 

lançam mão das ferramentas da linguagem cinematográfica de 

diferentes maneiras para obter os resultados desejados. No que 

diz respeito à aparência de um filme, LoBrutto (2002) afirma que 

é proporcionada pela trindade composta pelo diretor, diretor de 

fotografia e diretor de arte. 

A DIREÇÃO DE ARTE

A respeito da imagem, Martin (2005) salienta que constitui o 

elemento de base da linguagem cinematográfica. Trata-se da matéria-

prima fílmica e, simultaneamente, uma realidade particularmente 

complexa. Segundo o autor, a sua gênese é caracterizada por uma 

ambivalência profunda. Ao mesmo tempo em que é o produto da 

atividade automática de um aparelho técnico capaz de reproduzir 

exata e objetivamente a realidade, a imagem é também captada e 
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dirigida no sentido desejado pelo realizador. 

O departamento artístico de uma produção audiovisual é 

extremamente importante para a produção das imagens que vemos na 

tela. LoBrutto (2002) o destaca como um dos grandes responsáveis 

pela criação do universo fílmico e, consequentemente, pela 

transmissão da história. Segundo Horton (2003) a direção de arte 

é uma área bastante negligenciada nas produções cinematográficas. 

Não obstante, possui um grande valor, já que é responsável por 

toda a ambientação do filme. O diretor de arte e sua equipe atuam 

na transposição da história na página impressa para um lugar 

concreto, ou seja, para o cenário físico de um filme. Rizzo 

(2013) elucida que o diretor de arte comanda o departamento 

artístico, interagindo com todos os outros departamentos. 

Segundo Rodrigues (2012), o departamento em questão é 

composto pelos seguintes profissionais: cabeleireiro, cenógrafo, 

cenotécnico, contrarregra de cena, desenhista de figurino ou 

estilista, designer de produção, diretor de arte, figurinista, 

gerente de locações, maquiador, maquiador de efeitos e produtor 

de objetos. Todos atuam juntos em prol da construção dos cenários 

e dos figurinos da história. 

No tocante aos cenários, Martin (2005) salienta que possuem 

muito mais importância no cinema do que no teatro, visto que uma 

peça pode ser muito bem representada num cenário esquemático, 

ao passo que (na maioria das vezes) não se concebe uma ação 

cinematográfica fora de um ambiente real e autêntico. “O realismo 

que se prende à coisa filmada parece atrair obrigatoriamente o 

realismo ao ambiente e àquilo que o cerca” (MARTIN, 2005, p. 

78). 

Segundo Santini (2011, p. 4-5),

 ao propor um modelo de análise semiótica do 
cenário televisivo, Cardoso (2009)1 trata o elemento 
cênico como signo, compondo, com outros elementos 
cenográficos, o espaço cênico, lembrando que, para 
a Teoria Semiótica, signo é algo que representa 
um objeto para alguém. Dessa forma, esse elemento, 
quando somado aos demais signos cenográficos, aos 
signos verbais e sonoros, participa da encenação 
como elemento significante. Assim, o cenário será́ 
também responsável pela inserção das personagens no 
espaço e no tempo do texto, devendo comunicar alguma 
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coisa específica, que esteja imbricada entre o texto, 
ou seja, alguma coisa que todos os outros elementos 
da cena buscam comunicar. 

Bordwell e Thompson (2013) comentam que cada filme integra 

várias técnicas na constituição de sua forma geral. De acordo com 

os autores, uma técnica cinematográfica pode guiar as expectativas 

ou fornecer motivos para um filme, direcionar a atenção do 

espectador, assim como esclarecer ou enfatizar significados, 

moldando, consequentemente, a resposta emocional do público. 

No caso da direção de arte, os profissionais envolvidos em sua 

feitura servem-se de objetos, cores, texturas, formas, etc. 

para criar a atmosfera da obra e transmitir mensagens para o 

espectador. Ao analisarmos o trabalho desse departamento, fica 

claro que muitas das escolhas da equipe acontecem em decorrência 

de convenções já conhecidas pelo público alvo. Ou seja, espera-

se que o espectador tenha uma bagagem cultural que o auxilie a 

compreender um determinado cenário ou figurino, apreendendo as 

insinuações que aquele ambiente/objeto está comunicando. 

 

AS CONVENÇÕES

O sociólogo norte-americano Howard Becker (2010) concebe 

as obras de arte como ações coletivas, resultantes de atividades 

cooperativas e de troca dos participantes, como por exemplo 

fornecedores, técnicos, museus, mídia, público, entre outros. 

Um dos aspectos analisados por Becker diz respeito às convenções 

compartilhadas que viabilizam as interações entre todos os 

participantes dos mundos da arte. 

Noronha (2005, p. 22) elucida que “uma convenção é um 

acordo sobre determinada atividade ou assunto que obedece 

a entendimentos prévios e a normas baseadas na experiência 

recíproca, implicando em práticas comuns pressupostas antes 

de começarem”, ressalta ainda que “toda convenção implica uma 

estética e uma moralidade associada a ela”. Segundo o autor, nos 

mundos da arte, as convenções artísticas auxiliam a construção 

e definição do estilo pessoal que constitui a identidade de cada 

artista, permitindo-lhe distinguir-se dos demais, até mesmo 

pela ruptura com as convenções estilísticas aceitas. Noronha 



V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS .217

observa ainda que, para Becker, a noção de convenção equivale à 

de entendimentos compartilhados. Trata-se, por exemplo, do que 

possibilita a um grupo de músicos tocarem juntos, assim como ao 

público apreciar o que ouve. 

De acordo com Noronha (2005), na maioria das vezes, as 

convenções são implícitas e dependentes de interpretações, 

ou seja, raramente são estabelecidas formalmente, por isso 

mesmo têm a possibilidade de serem exploradas e de adquirirem 

novos usos e sentidos. Outrossim, as convenções não existem 

isoladamente, pois relacionam-se umas às outras em sistemas 

interdependentes, de forma que a alteração em uma delas resulta 

em mudanças correspondentes em outras. O autor aponta ainda que 

esse é um dos motivos que dificulta a produção e a aceitação de 

mudanças mais profundas em convenções aceitas e frequentemente 

utilizadas, limitando o âmbito de inovações radicais que os 

artistas podem executar.

Segundo Becker (2010), a escolha de optar por fazer o mais 

provável e obter o resultado pretendido acarreta em uma maior 

probabilidade da mesma solução ser adotada na próxima ocasião, o 

que aumenta ainda mais a chance dessa escolha se tornar unânime 

no futuro. Para o autor (2010, p. 59),

diferentes grupos de participantes detêm o 
conhecimento de diferentes partes do conjunto de 
convenções utilizadas por um mundo da arte. Em 
geral, conhecem aquilo que lhes é indispensável para 
facilitar a sua parte da ação coletiva [...]. No 
intuito de organizar a cooperação entre alguns de 
seus participantes, cada mundo da arte recorre a 
convenções conhecidas de todos, ou quase todos, os 
indivíduos plenamente integrados na sociedade onde 
estão inseridos. 

Becker explica que, em determinados casos, o munda da arte 

apoia-se em convenções propriamente artísticas, todavia de tal 

modo enraizadas na vivência das pessoas que estão incorporadas 

na sua bagagem cultural. O autor salienta ainda que “as 

convenções mais familiares a todos os membros de uma sociedade 

proporcionam algumas das formas mais básicas e importantes de 

cooperação características de um mundo da arte” (2010, p. 62). 

Esse tipo de convenção permite a criação de um público formado 
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por indivíduos que possuem pouco ou nenhum conhecimento sobre 

uma determinada área artística. Ou seja, tratam-se de convenções 

que possibilitam ao público leigo escutar música, ler livros, 

assistir a filmes ou a espetáculos e apreender algo das obras. 

Portanto, as formas de arte que visam atingir um público o mais 

abrangente possível exploram essas convenções compreensíveis 

por um grande número de indivíduos. 

Becker (2010, p. 62) aprofunda mais seus estudos e esclarece 

que “os conhecimentos periféricos às artes apenas acessíveis a 

um restrito segmento da população podem servir de base a obras 

concebidas precisamente para esse grupo”. Além disso, aponta 

também que há aquelas convenções que emergem no seio do próprio 

mundo da arte e são conhecidas somente por aqueles que lidam 

com esse mundo, assim como pelos estudantes das artes. Becker 

(2010, p. 79) reitera que “diferentes grupos e subgrupos possuem 

em comum o conhecimento das convenções em vigor numa disciplina 

artística e adquiriram-na de diversos modos”. 

A respeito das artes coletivas, como por exemplo o cinema, 

Becker (2010) elucida que envolvem a cooperação de várias 

categorias de artistas, o que pode culminar na utilização de uma 

série de convenções. Há aquelas familiares tanto aos produtores 

como aos espectadores. Podemos citar como exemplo uma cena 

com pouca luz, acompanhada por um música de tensão, na qual 

o espectador espera ser surpreendido por algo, assim como é 

possível notarmos também a existência de convenções próprias a 

cada gênero (western, noir, terror, etc.). Há ainda convenções 

que, como menciona o autor, são reconhecidas apenas pelo público 

alvo da obra.

Segundo Becker, existem também convenções que são 

compreendidas somente pelos profissionais envolvidos na produção 

da obra. Como exemplo dessas convenções podemos citar as 

denominações de tipos de planos cinematográficos, que muitas 

vezes são escritas em siglas com o intuito de facilitar e 

agilizar o trabalhos desses profissionais: plano americano (PA), 

over shoulder (OS), plano geral (PG), etc. Vale ressaltar 

ainda a existência de convenções particulares a cada núcleo 

de uma produção. Para Becker (2010, p. 70), ao lançarem mão de 

convenções, cada profissional “tem a certeza de poder coordenar 

a sua atividade com a dos outros sem correr o risco de mal-
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entendidos”. 

AS CONVENÇÕES NA DIREÇÃO DE ARTE

 Dentre os departamentos envolvidos na produção de uma obra 

audiovisual, o artístico é, frequentemente, um dos que possui o 

maior número de profissionais. É necessário, portanto, que haja 

organização para que todos consigam executar bem seus trabalhos. 

Algumas convenções, desconhecidas pelo público leigo, auxiliam 

internamente a equipe. 

Bordwell e Thompson (2013) salientam um exemplo de uma 

convenção conhecida por aqueles envolvidos na arte de um filme. 

Trata-se da denominação “prop” [em inglês, prop, diminutivo de 

property], destinada aos adereços que possuem uma função na ação 

da história, ou seja, aqueles objetos indispensáveis. O cinema 

está repleto de exemplos, como o peso de papel em forma de 

globo de neve que se despedaça no início de Cidadão Kane (Orson 

Welles, 1941) e o balão da menina em M – O vampiro de Dusseldorf 

(Fritz Lang, 1931). Por conseguinte, ao utilizar-se a palavra 

“prop”, fica claro para todos os profissionais da arte sobre a 

qual tipo de objeto está-se referindo, o que organiza e agiliza 

a produção. É interesse lembrar que cada equipe pode possuir 

suas convenções específicas, visto que os indivíduos procuram 

maneiras próprias de lidar com seus objetos de trabalho. 

Nesse estudo, gostaríamos de destacar a importância de cada 

escolha de um diretor de arte para a construção da personalidade 

dos personagens, assim como para atmosfera da obra. Durante o 

processo de escolha dos objetos, dos materiais, das formas, das 

cores para a constituição de um cenário ou de um figurino, o 

profissional se baseia, muitas vezes, em convenções que facilitam 

a compreensão da história pelo espectador. 

Ghirotti (2013) comenta que os gêneros cinematográficos 

despertam expectativas nos espectadores que devem ser respondidas. 

Ou seja, a maioria das escolhas por assistir a determinado filme 

é atrelada de desejos. Espera-se que um western se passe em um 

lugar desértico e que apresente um duelo entre personagens de 

índoles distintas; por outro lado, um filme de terror deve ser 

repleto de suspense e assustar o espectador em determinados 

momentos. Cada gênero possui as suas convenções que os auxiliam 
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a visar um tipo específico de público. A direção de arte reitera 

esses gêneros e contribui para a construção dos universos 

fílmicos. 

Nos filmes de ficção científica, por exemplo, podemos destacar 

a frequente presença da aparência de determinados materiais como 

vinil, couro, metal, concreto e vidro, assim como a constante 

utilização das cores branca, preta, cinza e, de maneira sutil, 

o verde. Vale ressaltar que nesse gênero cinematográfico, na 

maioria das vezes, os ambientes cênicos são cleans, possuem 

formas arredondadas e objetos de superfície lisa que parecem 

gélidos ao toque, além disso, notamos também a mínima ou nenhuma 

presença de estampas nos figurinos ou nos objetos de cena (Figura 

1). Ao analisarmos a direção de arte desses tipos de filme, 

observamos que possuem muitas características similares e que 

seria possível inverter elementos entre as obras sem perda de 

harmonia ou de coerência.  

Figura 1. Frames dos filmes Matrix (Lana Wachowski; Lilly Wachowski, 1999); Resident 
Evil 5: retribuição (Paul W. S. Anderson, 2012); Quando te conheci (Drake Doremus, 

2015); MIB – Homens de Preto (Barry Sonnenfeld, 1997); Eu, robô (Alex Proyas, 
2004); Transcendence: a revolução (Wally Pfister, 2014).

No que diz respeito a um aspecto específico presente nos 

mais variados gêneros fílmicos, podemos apontar a escolha da cor 
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rosa, por exemplo, como algo convencional para a caracterização 

do um quarto de uma menina. Apesar da grande discussão a respeito 

de aspectos demarcadores de gêneros, ainda é inegável o fato de 

que a maioria das pessoas associa imediatamente as cores azul 

e rosa com os gêneros masculino e feminino, respectivamente 

(Figura 2). Isso nos mostra o importante papel que o diretor 

de arte pode exercer ao ir de encontro a essas convenções, 

quebrando paradigmas e auxiliando a diminuição de “rótulos” na 

sociedade. Para Becker (2010, p. 71), “ao recorrerem a convenções 

extremamente normalizadas, os artistas podem coordenar as suas 

atividades nas circunstâncias mais desfavoráveis”. 

Figura 2. Frames do filme As vantagens de ser invisível (Stephen Chbosky, 2012).

Assim como nos cenários, notamos também nos figurinos o 

uso de convenções que transmitem mensagens objetivas para o 

espectador. É possível salientar, por exemplo, a frequente 

escolha do modelo de tênis All Star, da marca Converse, para 

compor o figurino de personagens rebeldes, “excluídos” ou nerds, 

que se sobressaem diante de uma multidão “homogênea” (Figura 3).

 

Figura 3. Frames dos filmes Maria Antonieta (Sofia Coppola, 2006) e Clube dos cinco 
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(John Hughes, 1985).

O modelo All Star vai além das típicas associações que podem 

ser feitas com esse tipo de calçado. Os tênis transmitem, muitas 

vezes, a noção de informalidade e de descontração, mas, segundo 

Peterson (2007), devido a sua história de marca, o All Star é 

constantemente associado também à contracultura, à rebeldia e à 

liberdade. Dessa forma, sua presença em determinada cena pode 

ser atrelada a muitos significados.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao assistirmos a uma obra audiovisual, nos envolvemos 

com a história narrada e não percebemos todos os artifícios 

utilizados pelos cineastas em prol da nossa imersão no filme. 

O núcleo artístico de uma produção é encarregado por planejar 

os cenários e os figurinos, tomando importantes decisões que 

influenciam significativamente o resultado final da obra e, 

consequentemente, a maneira como o espectador irá assimilar a 

mesma. Essas decisões são, muitas vezes, tomadas com base em 

convenções.

Partindo dos estudos de Howard Becker, concluímos que as 

convenções estão presentes nos mais variados mundos e que passam, 

quase sempre, despercebidas pelo público leigo. No tocante ao 

cinema, trata-se de uma arte repleta de convenções, regras e 

restrições que procuram facilitar tanto a produção das obras, 

como também guiar a compreensão do espectador. Os diretores 

de arte, por precisaram comunicar muito, através de poucos 

segundos de visibilidade, optam com frequência pela utilização 

de convenções que sejam facilmente reconhecidas pelo público 

alvo, ainda que subconscientemente. 

 É interessante ressaltar que esses profissionais possuem o 

poder de reafirmar ideias ao propagaram noções universais, mas 

ao mesmo tempo têm a possibilidade de sugerir inovações e de 

possuírem um papel decisivo na transformação, ainda que a longo 

prazo, de conceitos enraizados na sociedade. 

NOTAS
1CARDOSO, João. Cenário televisivo: linguagens múltiplas fragmentadas. São 
Paulo: Annablume; FAPESP, 2009.
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RESUMO 

Este artigo ensaístico propõe o amor como um dispositivo reflexivo 

e performativo, explorando a noção de dispositivo do filósofo 

político Giorgio Agamben,  apresentando a sua genealogia em 

Foucault e na teologia, com sua origem no conceito cristão de 

oikonomia, introduzindo os conceitos de contradispositivo e 

profanação. Traçando um paralelo entre o tal noção e as figuras 

do discurso do amor propostas por Roland Barthes, proponho 

a criação de uma linha imaginária entre arte, dispositivo, 

linguagem, amor, e profanação, propondo relações eróticas entre 

arte, filosofia, sociologia e linguagem, trazendo a noção de 

gosto como performance, de uma atitude reflexiva, do sociólogo 

Antoine Hennion,

PALAVRAS-CHAVE

Dispositivo, Profanação, Discurso Amoroso, Gosto, Reflevidade;

ABSTRACT 

This paper proposes love as a reflective and performative device, 

exploring the notion of the dispositive of the political 

philosopher Giorgio Agamben, presenting his genealogy in Foucault 

and in theology, with its origin in the Christian concept of 

oikonomia, introducing the concepts of counterdispositive and 

profanation . Drawing a parallel between this notion and the 

figures of the speech of love proposed by Roland Barthes, I 

propose the creation of an imaginary line between art, device, 

language, love, and profanation, proposing erotic relations 

between art, philosophy, sociology and language, drawing a 

parallel between this notion and the figures of love discourse 

proposed by Roland Barthes. the notion of taste as performance, 
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of a reflexive attitude, of the sociologist Antoine Hennion.

KEYWORDS: Dispositive, Profanation, Love, Taste, Reflexive 

Attitude

“Profanar não significa simplesmente abolir e cancelar 
separações, mas aprender a fazer delas um uso novo, 
a brincar com elas. A sociedade sem classes não é 
a sociedade que aboliu e perdeu toda memória das 
diferenças de classe, mas uma sociedade que soube 
desativar seus dispositivos, a fim de tornar possível 
um novo uso”.(Giorgio Agamben)

Ao abrir Fragmentos do Discurso Amoroso, Roland Barthes 

diz da necessidade de seu livro tomando o amor como um lugar de 

‘extrema solidão”(1977, pg.1)vendo o amor como um discurso a 

deriva, falado por milhares ,que em nosso tempo podemos dizer 

bilhões, porém não sustentado por ninguém:

completamente abandonado pelas linguagens 
circunvizinhas: ou ignorado, depreciado, ironizado 
por elas, excluído não somente do poder,  mas também 
de  seus mecanismos (ciências, conhecimentos, artes) 
(BARTHES, 1977,pg. 1)

E é a partir deste abandono que, como artista,  pesquisador 

e amante, venho busca-lo, para o lugar que o resta, afirmação. 

Afirmação porém, que em tempos líquidos(Bauman), pede novas 

formas de aparecimento, de jogo, de resistência. E foi através 

de minhas pesquisas com os conceitos de dispositivo e profanação 

no filósofo Giorgio Agamben  e nas contribuições do sociólogo 

Antoine Hennion, pensando a figura do amador e do gosto como um 

ato performático e reflexivo( 2010)que venho humildemente tentar 

ensaiar poeticamente um olhar Outro para o enamorado e seu ato 

de amar. Traçando um fio, como o de Ariadne para a fuga de seu 

labirinto, para quem sabe perceber o amor como um dispositivo, que 

trama e tramado pelo amante. E que através de sua profanação pode 

escapar de ideias naturalizantes e essencialistas, devolvendo 

aos enamorados a faculdade de jogar, brincar e experimentar. 

Para o momento no entendo me concentrarei neste trabalho 

em apresentar O Dispositivo e a Profanação, tecendo pontos de 



.226 V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS

pouso para esse nosso errante discurso.

DISPOSITIVO

Ao começar seu ensaio O que é o dispositivo, Giorgio 

Agamben propõe sua hipótese de que a palavra dispositivo é um 

termo técnico decisivo na estratégia do pensamento de Foucault, 

termo que o filósofo francês frequentemente usaria em sua obra 

principalmente a partir da segunda metade da década de setenta ao 

tratar da “governabilidade” ou “governo dos homens’’ (AGAMBEN, 

2009, p. 28), iniciando sua “sumária” genealogia do termo e, 

posteriormente, num contexto histórico mais amplo. 

Tomando a entrevista  de Michel de 1977, onde ele teria 

“se aproximado de uma definição” (AGAMBEN, 2009, p. 28), o autor 

indica como ponto de partida três pontos definidores: 

  i. É um conjunto heterogêneo, linguístico e não 

linguístico, que inclui virtualmente qualquer coisa no mesmo 

título: discursos, instituições, edifícios, leis, medidas de 

polícia, proposições filosóficas etc. O dispositivo em si mesmo é 

a rede que se estabelece entre esses elementos (AGAMBEN, 2009).

 ii. Tem sempre uma função concreta e se inscreve sempre 

numa relação de poder (AGAMBEN, 2009)

iii. E como tal, resulta do cruzamento de relações de poder 

e saber (AGAMBEN, 2009).

O autor segue traçando a relação do pensamento Foucaultiano 

com a obra de Jean Hyppolite que, ao discutir uma diferença 

entre natureza e positividade, se perguntava sobre: 

sentimentos que vêm impressos nas almas por meio de 
uma coerção e comportamentos que são o resultado 
de uma relação de comando e obediência e que são 
cumpridos sem um interesse dito (HYPPOLITTE apud 
AGAMBEN, 2009, p. 31)

Desta forma nosso autor, Agamben, vai vislumbrando no 

conceito de positividade de Hyppolite e Hegel, o nome para a 

força dialética dos elementos históricos sobre os homens, com 

toda sua carga de regras, ritos e instituições que,  imposta 

aos indivíduos por um poder externo, se torna interiorizada nos 

sistemas das crenças e dos sentimentos. E, para Agamben, Foucault 

avança, se aprofundando não no conflito ou na conciliação entre 
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essa “natureza” e a “positividade”, mas em investigar os modos 

concretos em que as positividades, agora dispositivos, agem nas 

relações, nos mecanismos e nos jogos de poder (AGAMBEN, 2009, 

p.33).

Aqui já se poderia vislumbrar de certa forma como o termo 

dispositivo está relacionado com ao que Barthes chama de discurso 

amoroso  mas vamos nos ocupar disso mais a frente, prosseguindo 

por enquanto em nos aprofundarmos nas definições e abrangências 

de Agamben.

Continuando em sua genealogia e usando as definições dos 

dicionários franceses para “dispositivo”, o autor encontrou 

três distinções para o termo: 

 a) Uma de sentido jurídico estrito: “é a parte de um juízo 

que contém a decisão separadamente da motivação”. Sendo assim, 

a parte da sentença ou de uma lei que decide e dispõe (AGAMBEN, 

2009, p.34)

 b) Uma de sentido tecnológico: “ o modo em que estão 

dispostas as partes da máquina ou de um mecanismo e, por extensão, 

o próprio mecanismo” (AGAMBEN, 2009, p.34)

 c) Uma de sentido militar: “O conjunto dos meios dispostos 

em conformidade com um plano” (AGAMBEN, 2009, p.34)

Pode-se perceber que os três sentidos franceses se encontram 

presentes nos sentidos de Foucault, tanto na referência jurídica 

e militar, quanto ao estar relacionado ao que ordena, prescreve 

e a ideia de mecanismo. Para Agamben esses vários significados 

ainda que fragmentados remetem a um conjunto de práticas e 

mecanismos “que têm o objetivo de fazer frente a uma urgência e 

de obter um efeito mais ou menos imediato” (AGAMBEN, 2009, p. 

35). No entanto, segundo o autor, não podemos perder de vista 

o sentido geral a que esses significados remetem e sua origem 

moderna, que ele então busca traçar através da teologia e sua 

definição de economia. 

Em suas investigações, ele chega até a Igreja entre o 

segundo e sexto séculos, para quem o termo oikonomia, que em grego 

significa a administração do oikos, da casa, e, mais geralmente 

gestão, desempenhou um papel decisivo. Naquele momento, os 

padres precisaram introduzir o conceito de uma “economia divina” 

para tratar de uma questão vital: a Trindade. Como tratar da 

relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, sem abrir espaço para 
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o entendimento politeísta do período?

Assim, teólogos não teriam encontrado outra maneira do 

que fazer uso do termo oikonomia, num argumento aproximado por 

Agamben como o seguinte:

Deus, quanto ao seu ser, é certamente, uno; mas 
quanto à sua oikonomia, isto é, ao modo em que 
administra sua casa, sua vida e o mundo que criou, é 
ao contrário, tríplice (AGAMBEN, 2009, p. 36)

Desta forma, os padres conseguiam explicar um Deus que não 

abre mão de sua unidade mesmo ao atribuir a administração da 

história do homem a seu Filho. Aos poucos, os teólogos, segundo 

o autor, se acostumaram com uma distinção entre Deus ser e ação, 

uma distinção entre ontologia e práxis, com a ação não tendo 

fundamento no ser. E como isso chega a nosso dispositivo? 

Bem, Giorgio Agamben rastreia que ao fazer a tradução do 

termo oikonomia, os teólogos latinos usaram o termo Dispositio. 

Isto feito, o termo latino de onde deriva nosso termo dispositivo 

viria para assumir toda complexidade semântica que o termo 

oikonomia trazia da teologia. Termo que, segundo ele, fratura e 

articula Deus ser e práxis, a natureza ou essência e a operação 

do mundo das criaturas. E, ao nomear aquilo que realiza uma 

atividade de governo sem fundamento no ser, os dispositivos 

implicariam sempre num processo de subjetivação, ou seja, de 

produzir um sujeito. 

O que nosso fio já encontraria eco nas palavras de Barthes 

ao quer buscar o enamorado não como “um conjunto de sintomas, 

mas sim fazer ouvir o que existe de inatual na sua voz”(BARTHES, 

1977. Pag1) resgatando seu “eu”. Ou seja o sujeito da enunciação 

do Amor. 

À luz dessa genealogia, Agamben evidencia a relação entre o 

dispositivo em Foucault e na oikonomia Cristã, percebendo assim 

que ambos tratam de:

um conjunto de práxis, de saberes, de medidas, de 
instituições cujo o objetivo é gerir, governar, 
controlar e orientar, num sentido que se supõe útil, 
os gestos e os pensamentos dos homens. (AGAMBEN, 
2009, p. 39)
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E aqui Agamben deixa os princípios foucaultianos para 

estabelecer suas próprias definições.

Ele nos propõe então uma geral e maciça divisão entre dois 

grupos: os seres viventes e os dispositivos. Os seres viventes 

ou as substâncias, que a partir da referência teológica, seriam 

as criaturas e, os dispositivos, em que são incessantemente 

capturados e ontologicamente na mesma referência, procuram 

governar e  guiar as criaturas (AGAMBEN, 2009, p.41). 

Assim, chegamos na definição  Agambeniana de dispositivo, 

como literalmente:

(...) qualquer coisa que tenha de algum modo a 
capacidade de capturar, orientar, determinar, 
interceptar, modelar, controlar e assegurar os 
gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos 
seres viventes (AGAMBEN, 2009, p.40)

 Para ele, o conceito se amplia abarcando todas as dimensões 

da vida

Não somente, portanto, as prisões, os manicômios, 
o Panóptico, as escolas, a confissão, as fábricas, 
as disciplinas, as medidas jurídicas etc., cuja a 
conexão com o poder é num certo sentido evidente, 
mas também a caneta, a escritura, a literatura, a 
filosofia, a agricultura, o cigarro, a navegação, os 
computadores, os telefones celulares e - porque não- 
a própria linguagem, que talvez é o mais antigo dos 
dispositivos…(AGAMBEN, 2009, p.40)

E esta é a virada conceitual importante em Agamben que mais 

interessa para este diálogo, o entendimento que os dispositivos 

cercam nossa vida, nos atravessam e nos movem. Indo desde 

aparatos tecnológicos ou discursivos, abstratos ou concretos, 

econômicos e sociais. Mas principalmente a linguagem. Assim, 

as palavras não teriam poder como comumente se fala, mas elas 

“são o poder”. Para ele, a linguagem foi o primeiro dispositivo 

pelo qual um primata há milhares de anos, teve a “inconsciência 

de se deixar capturar” (AGAMBEN, 2009, p. 40). Ainda conforme 

o autor, entre a classe dos seres viventes e dos dispositivos, 

surge uma terceira, que são os sujeitos. Frutos da relação entre 

o ser vivente e os dispositivos que o atravessam.

Assim como um discurso, como linguagem, o Amor nos 
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aparece como um dispositivo e os enamorados, os amantes, são 

os  sujeitos que resultam dessa relação, surgem justamente 

desse “corpo a corpo” (AGAMBEN, 2009, p. 41) entre as outras 

duas categorias. E para ele como na metafísica, a substância e 

o sujeito não se sobrepõem. O mesmo indivíduo, pode ser lugar 

de múltiplos processos de subjetivação, diversos dispositivos 

como a sexualidade, tecnologias, escolas, atravessam o sujeito 

ao mesmo tempo. Segundo o autor, é justamente a proliferação 

ilimitada de dispositivos em nosso tempo que gera um número 

ilimitado de processos de subjetivação. E esse sem número de 

processos, ao contrário de um cancelamento da subjetividade ou 

sua superação, cria, em seu extremo, um mascaramento que, de 

acordo com ele, sempre acompanhou toda identidade pessoal. Ou 

seja, leva a uma inconsciência ou não percepção dos efeitos 

ou dos atravessamentos dos dispositivos na constituição dos 

sujeitos, de todos nós. Diante disso, como fazer frente a esses 

processos? 

Na origem ou raiz de todo dispositivo estaria um desejo 

de felicidade, de suprir uma necessidade, que ao mesmo tempo é 

a força de captura e de subjetivação desse desejo, que guarda 

a potência do dispositivo, como afirma o autor. Os diversos 

conjuntos que criamos ao mesmo tempo nos criam e nos capturam. 

Seja um smartphone ou a polícia, seja a escola ou uma camisa. E 

a política e a sexualidade e amor não estão fora desse espectro. 

PROFANAÇÃO

 Para a genealogia deste termo, o autor busca no direito 

Romano, onde sagradas ou religiosas eram as coisas que pertenciam 

aos deuses e eram retiradas do livre uso e do comércio, “não 

podiam ser vendidas, nem penhoradas, cedidas ao usufruto ou 

gravadas em servidão” (AGAMBEN, 2007, p.58). E qualquer ato 

que violasse ou transgredisse tal condição era sacrilégio. Esta 

indisponibilidade tornava tais coisas sagradas, especialmente 

reservadas e garantidas aos deuses. Desta forma, consagrar era 

retirar coisas do uso do direito comum e, em seu contrário, 

profanar era restituí-las a tal uso. 

Assim, o autor define a religião como aquilo que subtrai 

coisas (lugares, animais, pessoas) do livre uso, transferindo 
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para uma esfera separada. Não havendo, a seu ver, religião sem essa 

separação, como também toda separação conteria ou conservaria 

algo de religioso, sendo o  sacrifício o dispositivo que realiza 

e ao mesmo tempo regula tal cisão. Em diversas culturas, uma 

série de “minuciosos” rituais, sancionariam e executariam tal 

passagem da esfera humana à divina. No entanto, o rito também 

permite o retorno do sagrado ao profano (AGAMBEN, 2009). Assim, 

aquilo que foi apartado ritualmente pelo sacrifício, pode 

ritualmente ser restituído ao uso comum pela profanação, o 

contradispositivo.

Resgatando, então, aqui a genealogia teológica do 

dispositivo, e seu governo do mundo (oikonomia), Agamben percebe, 

no capitalismo e nas figuras de poder  das sociedades modernas, 

uma generalização que leva e eleva ao extremo esse processo 

de separação, próprio à religião. Para ele, porém, há algo 

que torna a profanação um processo mais complexo: embora todo 

dispositivo produza subjetivação, sem a qual ele não pode ser um 

instrumento de governo (sendo um mero processo de violência), 

nas sociedades disciplinares os dispositivos visam

através de uma série de práticas e de discursos, 
de saberes e de exercícios, à criação de corpos 
dóceis, mas livres, que assumem sua identidade e sua 
“liberdade” de sujeitos no próprio processo do seu 
assujeitamento (AGAMBEN, 2009, p. 46).

 Desta forma, celulares, facebook, músicas, etc., criam 

através de seus usos e consumos uma captura, uma influência em 

nossos seres viventes, que somos levados a internalizar.  E que 

corpos os discursos e práticas amorosas estariam produzindo? 

Atravessados por outros dispositivos como gênero, sexualidade, 

raça e classe, seguindo os poderes-saberes biomédicos e 

psiquiátricos, se subjetivando pela norma, sendo ou buscando ser 

congruentes com a ordem, como uma busca para o bem, para o que 

é (levado e construído para aceitar como e crer) natural, o que 

relações os enamorados estariam sendo levados a internalizar? 

Que modos de vida, que sujeitos o amor contemporâneo, estaria 

produzindo, ali em sua deriva? 

Assim, seguindo o caminho da profanação, se retorna à 

genealogia da palavra religião, religio, que para o autor é de 
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modo insípido e inexato, atribuída etimologicamente a religare 

(o que liga e une o humano e o divino). Na verdade, religio 

derivaria de relegere (que indica a atitude de escrúpulo e de 

atenção que deve caracterizar as relações com os deuses). Que, 

por sua vez, viria da atribuição de uma “inquieta hesitação” 

perante as formas e as fórmulas que devem ser observadas e 

mantidas  para o respeito da separação entre o sagrado e o 

profano (AGAMBEN, 2007, p. 61). Dessa forma, “religio não é 

o que une homens e deuses, mas aquilo que cuida para que se 

mantenham distintos” (AGAMBEN, 2007, p. 61). Segundo o autor, 

portanto, a religião não seria uma oposição a uma  incredulidade 

e a uma indiferença em relação aos deuses e ao divino, mas 

oposição a uma "negligência", uma atitude livre e "distraída" e 

assim desvinculada da religio das normas (AGAMBEN, 2007, p. 61). 

Dito de outra forma, “profanar significa abrir a possibilidade 

de uma forma especial de negligência, que ignora a separação, 

ou melhor, faz dela um uso particular” (AGAMBEN, 2007, p.59). 

E aqui mais uma vez Antoine Hennion posso nos ajudar ao 

falar de um uso particular da reflexividade da linguagem para 

tornar o gosto algo consciente reintroduzindo uma degustação:

quando ele funciona não com sujeitos e objetos dados, 
como uma sofisticação suplementar das faculdades do 
sujeito em conhecer o mundo, mas, ao contrário, 
com sujeitos-objetos indeterminados, ainda não 
advindos, quando as coisas se dão, colocam-se à prova 
(sempre o reflexivo) e esta prova está justamente nos 
determinando. Uso particularmente bem vindo no caso 
do gosto - de fato, uma música se escuta, um vinho 
se bebe... Por em evidência a escuta é reintroduzir 
no gosto a degustação: heterogeneidade irredutível 
de um real-acontecimento; não uma obra e um ouvinte 
ou um vinho e um bebedor - mas corpos, dispositivos 
e disposições, duração, um objeto inalcançável, um 
instante que passa, estados que surgem.(HENNION, 
2010, pg.43)

Como continua Giorgio Agamben (2009), é nessa difusão e 

disseminação dos dispositivos que se apoderam de cada âmbito da 

vida, numa sociedade cada vez mais dócil e frágil, que se deixa 

comandar e controlar nos gestos, na saúde, nos divertimentos, 

nas ocupações, nas alimentações e nos desejos, que surge algo 

de inapreensível. Isso, para ele, torna a profanação ainda mais 
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urgente.

 Conforme o autor, a luta pela profanação, pela restituição 

daquilo que foi cindido e capturado pelos dispositivos, pede 

daqueles que o intentam que: “estejam em condições de intervir 

sobre os processos de subjetivação, assim como dos dispositivos, 

para levar à luz aquele Ingovernável..” (AGAMBEN, 2009, p. 51). 

Que talvez possa nosso fio mais uma vez buscar no que Barthes 

chama de o Intratavél(1977,pag 1) dos enamorados A partir 

desta afirmação, pode-se aferir que é necessária uma capacidade 

de atuação sobre os dispositivos, e sobre o sujeito, para a 

restauração dessa autonomia. 

Na perspectiva tanto do Intratável quanto do Ingovernável, 

mas principalmente na postura negligente e portanto profana, 

talvez seja possível entender porque as religiões tentam de 

alguma forma ser definidoras do discurso amoroso, seja atribuindo 

a si próprias a definição de Amor, seja definindo suas formas 

válidas, seus ritos e praticas. E, por outro lado, no campo 

do biopoder, é reservado à norma, ao padrão (moral, social, 

biológico, natural, etc.) que no princípio da secularização é o 

equivalente divino de poder. O sagrado se torna o natural, o que 

“deve ser assim”, definido anteriormente ao uso e à existência 

do sujeito.  

 A profanação do Amor, sua restituição ao sujeitos, 

estariam  talvez num reuso fundado no jogo, num uso arbitrário 

das tecnologias e dispositivos afetivos que, para tanto, criam 

incongruências nas normas e essencializações. Por isso, sugere-

se no diálogo com Agamben um olhar sobre a relação que ele 

estabelece entre profanação,  e “um uso totalmente incongruente 

do sagrado. Trata-se do jogo” (AGAMBEN, 2007, p.59). E aqui nas 

palavras de Hennion :

O gosto, o prazer, o efeito não são variáveis 
exógenas ou atributos automáticos dos objetos. Eles 
são resultados de uma prática corporal, coletiva e 
instrumentada, regulada por métodos incessantemente 
rediscutidos, orientados em torno da compreensão 
apropriada de efeitos incertos: é por isto que nós 
preferimos falar de vínculos afetivos.”(HENNION, 
2010, pg.46)

Percebemos a necessidade de novas disposições para o gosto, 
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para o amor. Para produzirmos sujeitos Amadores, capazes de 

jogar com a historicidade pessoal e ao mesmo tempo coletiva dos 

sentimentos, das relações eu estabelece. Como vemos a seguir:

Contudo, quando se para, ainda que por uma fração 
de segundo, e se observa o ato de apreciar, o gesto 
se estabelece. De um momento fortuito, isolado, que 
acontece, passa-se à continuidade de um interesse e 
o instante se toma uma ocasião, entre outras, num 
percurso que se apoia nas ocasiões passadas. É a 
diferença entre amar e “amar”, ser amador, ainda que 
num grau minimo. Vê-se que esta atenção diferenciada 
e diferenciadora remete a uma dupla historicidade, 
pessoal e coletiva (HENNION, 2010, pg.44)

Para Agamben então, o jogo e o sagrado são esferas extremamente 

vinculadas, tendo o passado da maioria dos jogos uma origem em 

relações ritualísticas e religiosas. Mito (narrativa) e rito 

(ato) seriam um binômio do sagrado. A potência do ato sagrado 

residiria na conjunção que este faz entre narrativa (discurso) 

e ato (performance). E o jogo operaria com a separação entre 

ambos, conservando somente o rito no jogo de ação (ludus), ou 

somente o mito no jogo de palavras (jacus) (AGAMBEN, 2007). 

Assim nos reapropriamos do discurso, brincando com a 

linguagem e com sua performance produzindo formas singulares de 

jogar com suas figuras. 

Assim nos convido ao fiar através da figura da errância 

trazida por Barthes: 

Apesar de que todo amor é vivido como único e que 
sujeito rejeite a ideia de repeti-lo mais tarde em 
outro lugar, às vezes ele surpreendi em si mesmo uma 
espécie de difusão do desejo amoroso; ele compreende 
que está destinado a errar até a  morte, de amor em 
amor. (BARTHES, 1977. pg84)

Nela podemos ver o que ele chama da imposição do discurso, 

momento em que o enamorado percebe a possibilidade de desgarrar 

de seu imaginário e percebe seu lugar numa nave fantasma, a 

vagar por novos e outros imaginários. 

Também na figura do Exílio do Imaginário: “ Ao decidir 

renunciar ao estado amoroso, o sujeito se vê com tristeza 

exilado do seu Imaginário.” (BARTHES,1977. Pg104), ambas figuras 
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potentes para pensarmos a profanação do amor, para pensarmos como 

criar a partir do vagar, da conexão e desconexão das relações, 

pensando maneiras outras, de jogar com esse que Hennion chama 

de Império do Imaginário. 

Mas o que nos esclarece o exemplo de Agamben (2007) sobre 

o brincar, o jogar: na sua negligência, nada tem de desatenção, 

pois uma criança se mostra extremamente atenta ao seu brincar. 

Mas liberta os usos de seu brinquedo, como quando transforma um 

crucifixo em avião, ou um telefone celular em carrinho. 

O objetivo acaba sempre de alguma forma sendo restituir 

esse uso do próprio corpo e práticas, destituindo a norma, 

profanando o amor. Que para Hennion seria trazer a reflexividade 

ao amador, ou seja ao sujeito:

Analisar o gosto como trabalho exercido sobre o 
vínculo afetivo, como técnica coletiva para se tomar 
sensível às coisas, ao seu corpo, a si mesmo, às 
situações e aos momentos, controlando-se ao mesmo 
tempo o caráter partilhado ou discutível destes 
efeitos com os outros, é colocar a reflexividade do 
lado dos amadores (HENNION, 2010, pg.35)

O que veria para também evitar o que Agamben chama de 

Improfanável, que é esse poder de sempre capturar o que poderia 

ser liberto, um presente processo de recaptura. O que torna 

mais estratégica e difícil a profanação (AGAMBEN, 2007). Dessa 

forma, trata-se de um processo sempre atual, que existe no 

corpo a corpo com os dispositivos.  Pode-se perceber que, 

na perspectiva de nosso autor a profanação exige que todo 

dispositivo seja neutralizado. 

PARTIDAS

Seria possível então pensarmos como esta “geração que vem” 

de que fala o autor? Talvez voltando à ideia do amador em 

sua atitude reflexiva ele nos diga que longe de ser um agente 

manipulado por forças que desconhece, o amador como em Hennion 

que é de fato um virtuoso da experimentação estética, social, 

técnica, corporal e mental.

Assim meu convite é pensarmos uma arte dos vínculos afetivos 

sonhando  os corpos e os grupos, as coisas e os dispositivos, 
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todos como nos diz o sociólogo como mediadores, ao mesmo tempo 

determinantes e determinados, sonhando não apenas uma sociologia 

do gostocomo dita por ele mas uma arte do amor que não brigasse 

indefinidamente com o império imaginário,  mas ao contrário, 

escutando os amadores, reconhecendo a performatividade deste, 

para uma arte de relações mais  intensas e reflexiva com os 

objetos, com nossos corpos,  com os outros, com o nós mesmos? 

Seria possível encontrar na arte uma maneira de jogar/

brincar com o amor, o gosto, com nossos dispositivos? Uma maneira 

pra além de uma deriva, navegar por nossos tempos líquidos?

É a partir dessas perguntas que a pesquisa pretende 

prosseguir. 
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FOTOPERFORMANCE
CORPO, IMAGEM E PERFORMATIVIDADE NA FOTOGRAFIA

Jessica Oliveira Lemos (UFSJ) 1

 

RESUMO

O presente artigo investiga a linguagem da fotoperformance como 

obra autônoma de expressão, desvinculando a fotografia do seu 

caráter documental e entendendo a imagem fotográfica enquanto 

obra de arte. Aqui, as ideias de Cohen (2002) e Melin (2008) 

sobre a performance art e os estudos sobre fotografia propostos 

por Rouillé (2009) são utilizados para entender, em um breve 

apanhado histórico, como a linguagem da fotoperformance vem sendo 

concebida. Em seguida, apresentamos algumas obras de artistas que 

trabalham com a fotoperformance afim de apontar alguns critérios 

de análise baseados nos estudos da performance. Defendemos a 

hipótese de que a fotoperformance é capaz deslocar o olhar do 

espectador acerca do cotidiano quando o ato performativo é 

instaurado, possibilitando uma fricção entre as noções de real 

e ficcional. 

PALAVRAS-CHAVE 

fotoperformance, fotografia, imagem, performance, performatividade.

ABSTRACT 

This article investigates the language of the photoperformance 

as an autonomous work of expression, detaching the photograph 

from its documentary character and understanding the image as a 

work of art. Here the ideas of Cohen (2002) and Melin (2008) on 

performance art and studies on photography proposed by Rouillé 

(2009) are used to understand, in a brief historical overview, 

how the language of photoperformance has been conceived. Next, 

we analyze some works by artists who work with photoperformance 

in order to develop some analysis criteria based on performance 

studies. We defend the hypothesis that the photoperformance is 

able to displace the viewer’s view of the everyday when the 

performative act is established, allowing a friction between 

real and fictional.



.238 V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS

KEYWORDS 

photoperformance, photography, image, performance, 

performativity.

 INTRODUÇÃO

      

Figura 1: Francesca Woodman, Sem Título, 1977-78
Fonte: Jornal Britânico de Fotografia2

Figura 2: Francesca Woodman, Do Espaço, 1976 
Fonte: Site Ramona3
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De maneira fantasmagórica, como se o corpo presente na 

imagem se misturasse com o ambiente retratado, a obra de Francesca 

Woodman (Figura 1) faz com que o olhar do espectador se perca 

a procura de um início e um fim a ser percorrido na fotografia. 

A princípio, uma fricção entre os limites de real e ficcional 

são colocados em jogo, rapidamente é possível perceber que tais 

definições se misturam. É perceptível também que as ações da 

artista foram executadas para serem fotografadas, ou encenadas 

para a câmera, com um planejamento prévio, um programa fora do 

cotidiano. Para além dessas rápidas impressões conceituais, ainda 

pode-se constatar que é sob efeito das técnicas dos dispositivos 

fotográficos e as possíveis edições realizadas posteriormente, 

que esses resultados estéticos foram alcançados. Seja por um 

aumento de contraste entre luz e sombra ou a própria escolha 

da composição dos elementos inclusos na cena fotografada e até 

mesmo pela maneira que a artista se posiciona diante da câmera, 

o olhar do receptor se confunde na tentativa de entender a 

imagem materializada.  

O trabalho de Francesca Woodman 4revela uma série de 

questões relacionadas ao corpo, sua relação com espaço e a auto-

representação (já que a artista sempre fotografava a si mesma). 

A obra de Woodman é frequentemente relacionada ao surrealismo e 

à performance (Figura 2). E mesmo que a própria artista não tenha 

classificado seu trabalho dentro de nenhuma das duas linguagens 

é possível perceber estes rastros. De acordo com Melim (2008), 

Francesca trabalhava com a aderência de si como objeto de arte, 

numa série de ações performáticas endereçadas à fotografia. 

A obra de Francesca Woodman pode ser entendida então enquanto 

fotografia e ação desempenhada a partir de um corpo presente, ou 

o que classificamos nesta pesquisa de fotoperformance. A relação 

posta entre performance e fotografia na obra da artista é a da 

captura de uma ação que é concebida diretamente para a câmera, 

de maneira distinta da relação entre a fotografia apenas como 

registro de uma performance. Além disso, as ações da artista 

eram realizadas sem nenhuma audiência prévia, o acesso a obra 

é consumado num momento posterior, quando suas fotografias são 

levadas à público. Desta maneira, pode-se afirmar ainda que a 

performance de Woodman foi realizada com o espectador ausente, 

a princípio, tendo seu corpo em relação com o espaço e com o 
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dispositivo fotográfico. 

A partir de trabalhos, como o de Francesca Woodman, esta 

pesquisa busca investigar a fotoperformance como uma linguagem 

autônoma de expressão. Defende-se aqui que a fotoperformance 

acontece quando o ato performativo é realizado unicamente para a 

fotografia e através dela, ou seja, a ação se transforma em obra 

de arte por meio da imagem fotográfica. Desta maneira, a fotografia 

se desliga a priori de seu caráter documental e é apresentada 

ao público como uma obra singular. Acredita-se que a imagem 

fotográfica é capaz de sustentar um discurso independente e de 

expressão própria. A proposta então, é apresentar algumas obras 

de artistas que trabalharam com a linguagem da fotoperformance 

a luz de um referencial bibliográfico sobre o tema. 

PERFORMANCE E FOTOGRAFIA

Desde o surgimento da performance art muitos artistas 

utilizaram a fotografia para registrar suas ações performativas, 

mas sem ainda atribuir a imagem fotográfica o estatuto de obra de 

arte. A princípio, a performance era compreendida como uma arte 

efêmera e por isso muitos artistas estabeleciam parcerias com 

fotógrafos para que eles registrassem o momento de suas ações 

performativas, com intuito de documentar os acontecimentos. 

Cohen (2002) comenta sobre os precedentes da performance, a 

body art5, por exemplo, que já deslocava o ponto focal do 

produto para o processo e da obra para o criador. Desta maneira, 

os registros das pinturas performáticas de Jackson Pollock 

já apresentavam o corpo como suporte artístico assim como a 

autoflagelação programada de Gina Pape. No entanto, as fotografias 

dessas ações eram vistas como documentação e não como obra 

artística autônoma, detentora de um discurso próprio.

No entanto, nesse momento de ascensão da performance, a 

fotografia mais do que registro, pode ter sido crucial para a 

compreensão da obra de diversos artistas Krauss (2000) citada por 

Vinhosa (2014) explica que ao considerar aspectos estéticos como 

o ângulo, enquadramento e condições de luz, pode-se apreender 

das fotografias muito mais do que uma documentação do processo 

do artista, ou uma prova do acontecimento de sua obra. Desta 

maneira, essas fotos seriam capazes de sustentar um discurso 
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autônomo e de expressão própria. A respeito dessa capacidade da 

fotografia, André Rouillé (2009) afirma que:

A imagem fotográfica não é um corte nem uma captura 
nem o registro direto,  automático e analógico de um 
real preexistente. Ao contrário, ela é a produção 
de um novo real (fotográfico), no decorrer de um 
processo conjunto de registro e de transformação, 
de alguma coisa do real dado; mas de modo algum 
assimilável ao real. A fotografia nunca registra sem 
transformar, sem construir, sem criar. (ROUILLÉ, 
2009:77)

Considerando essa capacidade que a fotografia tem de 

produzir e recriar um novo real através da imagem que essa 

pesquisa pretende se apoiar, entendendo de quais maneiras essas 

narrativas visuais podem construir um discurso próprio. Além 

disso, pretende-se compreender o que faz de uma fotoperformance 

potente e expressiva ao ponto de fazer da relação com a imagem 

um evento performativo. Sobre essa ideia de recriar um novo 

real, na qual essa pesquisa se apoia, vemos que:

O artista criando imagens e objetos continua sendo 
aquele ser que não se conforma com a realidade. 
Nunca a toma como definitiva. Visa, através de seu 
processo alquímico de transformação, chegar a uma 
outra realidade – uma realidade que não pertence ao 
cotidiano. Essa busca é uma busca ascética talvez, 
a do encontro do artista, criador, com o primeiro 
criador. (COHEN, 2002: 62)

E é essa camada que desloca a noção de cotidiano que é 

interessante aqui. Pois esse distanciamento é que vai provocar 

uma fusão entre vida e arte, estimulando uma nova leitura para 

os acontecimentos da própria vida, explica Cohen (2002). Quando 

o estranhamento visual é proposto ele destaca o objeto do seu 

contexto original proporcionando uma melhor observação seja da 

imagem fotográfica ou da ação que está sendo desempenhada ao 

vivo. 

Ainda de acordo com o autor, numa classificação topológica, 

a performance art se colocaria no limite das artes plásticas 

e das artes cênicas, sendo uma linguagem híbrida que guarda 
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características da primeira enquanto origem e da segunda enquanto 

finalidade. O mesmo acontece com a fotoperformance, ela exige 

uma encenação para a câmera ao mesmo tempo que se utiliza 

das técnicas e conceitos das artes plásticas, surgindo numa 

hibridização de tais modalidades artísticas e se colocando como 

uma linguagem singular. 

Se fossemos distinguir os diferentes processos -a 

performance e o ato fotográfico- chegaríamos ao entendimento de 

que fotografar uma performance trata-se de um trabalho que lhe 

é externo. Mas a fotoperformance se constitui como a própria 

obra em si, a fotografia é o suporte da performance, sendo um fim 

em si mesma, como afirma Neves (2012):  

Uma fotoperformance se estabelece como um trabalho 
performático autônomo, desvinculado do objetivo 
documental que o registro fotográfico possui. 
Neste caso a fotografia não é documento, mas o meio 
específico de apresentação pública da performance. 
Ela é entendida como uma performance, pois, embora o 
objeto artístico configure-se como imagem fotográfica, 
ele está centrado no corpo do artista, que no momento 
da captura da imagem esteve a performar diante da 
câmara. A fotografia é a finalidade da concepção da 
performance, criação está elaborada em função do 
dispositivo fotográfico. (NEVES, 2012:3)

Academicamente, a fotoperformance é um campo de estudo 

novo, por isso, é perceptível a existência de lacunas relativas 

a investigações que se proponham a pensar a fotoperformance como 

linguagem artística singular. Vinhosa (2014) explica que, com 

o advento da arte conceitual6, muitos artistas passaram a usar 

conscientemente a fotografia para realizar trabalhos envolvendo 

uma certa discursividade corporal, mas em raros momentos colocaram 

a ação fotográfica no centro de suas especulações artísticas.  

De acordo com o autor, somente mais recentemente, nos anos 90, 

é que os artistas passaram a explorar a fotoperformance como 

linguagem autônoma de expressão. Porém desde seu advento, a 

performance sempre teve a fotografia como aliada, no entanto, o 

fotógrafo cumpria o papel de registrá-la, sem ainda se posicionar 

como artista produtor daquela obra. 

Os debates atuais sobre a natureza da imagem e seu 
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funcionamento sofrem de uma variedade de concepções distintas 

que são muitas vezes contraditórias. A imagem fotográfica, que é 

o objeto deste estudo, passou por uma série de transformações na 

maneira como é entendida e produzida. Em um primeiro momento, a 

fotografia era vista como representação de um real preexistente, 

datada em valores como objetividade e neutralidade do fotógrafo. 

Com os avanços tecnológicos, os fotógrafos encontraram novas 

possibilidades de criação e se apropriaram da sua capacidade 

criativa na produção da imagem. Surgem então novas concepções 

estéticas que possibilitaram questionar esse caráter de verdade 

e de representação de uma realidade pura atribuída à fotografia, 

bem como seu aspecto unicamente material.

É importante ressaltar que a fotografia é entendida 

aqui como obra de arte, e a possibilidade de desvendar sua 

potência expressiva é o que motiva esta pesquisa. Quando a 

arte contemporânea começou a se utilizar da fotografia, ela 

possuía um valor secundário, porém, a partir dos anos 80, o 

trabalho fotográfico começa a ser reconhecido como material 

artístico. A aliança entre arte e fotografia consagrou o declínio 

da representação, pois o objetivo da obra fotográfica passa a ser 

tornar visível alguma coisa do mundo, ou seja, expressar alguma 

coisa que não é, necessariamente, da ordem do visível (ROUILLÉ, 

2009). 

Acreditamos que o potencial expressivo da imagem fotográfica 

está, justamente, na sua capacidade de convocar as imagens 

mentais do receptor, em um campo imaterial. Entendendo que a 

fotografia é máquina para, em vez de representar, captar. “Captar 

forças, movimentos, intensidades, densidades, visíveis ou não; 

e não para representar o real, porém para produzir e reproduzir 

o que é passível a ser visível (não o visível)” (ROUILLÉ, 2009, 

p. 36). Sobre esta ideia, Rouillé (2009) discute ainda que: 

Ora, a fotografia, mesmo documental, não representa 
automaticamente o real; e não toma o lugar de algo 
externo. Como o discurso e as outras imagens, o dogma 
de ‘’ ser rastro’’ mascara o que a fotografia, com 
seus próprios meios, faz ser: construída do início 
ao fim, ela fabrica e produz os mundos. (ROUILLÉ, 
2009:35) 



.244 V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS

A fotografia, deste modo, pode ser entendida também como a 

construção de um novo real, pois mesmo a atividade documental se vê 

diante de um exercício criativo.  É justamente esse distanciamento 

da fotografia documental como reflexo de uma realidade ou como 

registro do real que possibilita aos fotógrafos adotarem um 

caráter expressivo em suas imagens. Eles puderam, inclusive, 

se colocar como co-criadores na documentação de performances, 

estando ao lado artistas que performavam para a câmera. Além 

disso o próprio performer também se fotografava, produzindo 

autoretratos. Nesse processo, os dispositivos técnicos passam 

a ser compreendidos também como mecanismos para as ações do 

performer, que passaram a produzir fotoperformances.  

Rouillé (2009) afirma também que a fotografia acontece a 

partir da noção de encontro, ou seja, não é uma coisa imutável 

e inflexível que é fotografada. O processo fotográfico é, 

precisamente, o acontecimento desse encontro, entre fotógrafo 

e objeto fotografado. O autor explica que a singularidade do 

processo fotográfico define as condições do contato e, finalmente, 

as próprias formas da imagem. Ou seja, ligar a fotografia a uma 

representação de um referente nega exatamente isso, complementa 

o autor. Por isso, “fotografar consiste em atualizar um evento 

que não existe fora da imagem que o exprime, mas que difere dela 

na essência” (DELEUZE, 1969, p 22-30). Diante desta ideia, o 

que se pretende construir com a fotoperformance é uma narrativa 

que por si só seja expressiva, potente e independente de um 

evento anterior para construir uma relação com o receptor. Pois 

o próprio processo fotográfico é um acontecimento singular.

Para Schechner (2006), a experiência que o público possui 

ao assistir uma performance é baseada nos diversos e profundos 

pontos de contato e interpenetração entre o performer e a 

performance. Na fotoperformance, esses pontos de contato são 

construídos diante do dispositivo e com a câmera, já que o 

artista precisa se relacionar com a técnica fotográfica e se 

manifestar através dela e o vetor de experiência com o receptor 

é a imagem fotográfica que tende a se modificar a depender da 

materialidade escolhida para expor.
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ENCENAÇÃO PARA A CÂMERA

A fotoperformance pode ser produzida de maneiras variadas, 

em séries de fotografias, colagens, sobreposições, dentre outros 

métodos que contribuem para criar uma camada por cima de um real 

fotográfico. Todas essas variedades podem aparecer combinadas 

ou individualizadas em um mesmo trabalho, mas o que as religa 

intrinsecamente é o fato de tomarem a produção da imagem como 

suporte artístico privilegiado, conferindo-lhe autonomia 

discursiva, onde a ação é pensada para esse fim específico. Ou 

seja, a encenação pensada para a fotografia é característica 

predominante da fotoperformance. Juntamente com essa ação a 

utilização de um conceito estético, o deslocamento do cotidiano, 

a ressignificação do espaço, composição da cena, a noção de 

estranhamento e a recriação de um real são alguns dos critérios 

que podem ser analisados na imagem. 

O trabalho da brasileira Brígida Baltar, que geralmente 

apresenta suas fotoperformances em sequências de imagens. Adami 

(2011) em seus estudos acerca da hibridização entre performance 

e fotografia explica que a artista faz uso da linguagem fotográfica 

aliada às ações corporais. Assim, os resultados dos trabalhos de 

Brígida são fotoperformances e não registros de performances.  Um 

exemplo é trabalho Abrigo (figura 3), no qual a artista cria uma 

narrativa aliando fotografia e ações corporais. 

Figura 3: Abrígo, Brígida Baltar, 1996
Fonte: perfil da artista no Alchetron 7

https://alchetron.com/Br%C3%ADgida-Baltar
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Adami (2011) explica ainda que no processo de criação da 

obra Abrigo, Brígida Baltar construiu uma relação entre seu 

corpo e o espaço de sua própria casa. Ela escavou as paredes 

de sua residência criando um espaço com o formato do seu corpo 

e usou a si mesma para preencher esse espaço. O trabalho foi 

apresentado por meio de uma sequência de fotografias, onde a ação 

efetuada pela artista com seu corpo é performática. 

Com o uso da performatividade na construção da fotografia, 

as linhas que delimitam o caráter de real e ficcional se diluem 

na fotoperformance, é importante considerar nas imagens 

características como a aproximação entre arte e vida, o corpo do 

artista em foco, a diluição de barreiras físicas e imaginárias, 

a relação com outras linguagens artísticas e a fuga de um lugar 

comum da corporeidade diária. Esses são elementos que ajudam 

a proporcionar uma distensão do olhar do espectador diante da 

fotografia, que promove um discurso visual truncado. 

A artista Sophie Calle também é uma referência no uso da 

performatividade na fotografia. Silva (2007) comenta que nas obras 

de Sophie a ideia inicial parte sempre de um projeto fotográfico 

que, posteriormente, se transforma em instalações, e depois é 

transposto para o formato de livro. A respeito do conceito de 

performatividade, é importante ressaltar aqui os aspectos que nos 

interessam na utilização do mesmo. O termo surge na linguística, 

com Artaud, e posteriormente no teatro e é analisado por Josette 

Féral, quando a autora escreve sobre o teatro performativo. 

Alguns dos aspectos da performatividade colocados por Féral 

(2009), são o distanciamento da representação e o foco na imagem 

e na ação que está sendo executada no teatro. Além disso, a autora 

comenta ainda que o espectador é confrontado com este fazer, com 

estas ações não representativas, das quais só lhe resta, a si 

próprio, encontrar o sentido. Desta maneira, quando pensamos uma 

encenação para a câmera, já trazemos para a fotografia uma das 

primeiras características do teatro performativo, que é o foco 

na ação.  Falamos anteriormente também sobre a fotoperformance 

estabelecer uma distancia da noção de signo, ou seja, se trata de 

uma imagem que não se propõe a representar algo. Desta maneira, 

cabe também ao espectador, assim como no teatro performativo, 

em contato com a imagem, produzir sua própria significação na 

relação com a fotografia, podendo ele atribuir o sentido de tal 
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expressão. Sendo assim, pode-se entender a fotoperformance também 

como fotografia performativa, ou detentora de performatividade, 

considerando esses elementos elencados.

Conhecendo o processo criativo do artista é possível tecer 

mais questionamentos a respeito das intenções de sua obra. De 

acordo com Silva (2007) podem ser observados no fazer artístico 

de Sophie Calle uma reflexão sobre a vulnerabilidade do ser humano 

e uma valorização das questões de identidade e alteridade. 

Como é o caso do projeto True Stories (figura 4), no qual a 

artista se baseia em seus vários casamentos, seu progresso 

desde a adolescência até a idade adulta, cirurgias plásticas e 

sexualidade para criação.

    

Figura 4: True Stories, Sophie Calle, 2002
Fonte: site da White hot Magazine8

O aspecto performativo do trabalho de Calle é o que torna 

seu registro documental impactante. O projeto True Stories 

colabora para refletir sobre as novas possibilidades da fotografia 

contemporânea, se distanciando das concepções tradicionais de 

objetividade, e abusa das linguagens visuais e textuais para 

performar a cerca de identidades e intimidades comuns.

O meio de expressão da performance de Sophia Calle é 

a fotografia, a artista é a performer que cria, o sujeito 

que fotografa e o objeto fotografado, explica ainda Silva 

(2007).  Nessa construção da fotografia utilizando o corpo como 
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objeto, Cohen (2002) também citado por Silva (2008), afirma 

que a valorização do momento de criação é uma das principais 

responsáveis por essa tendência.   O trabalho de Sophie Calle 

apresenta bem a encenação para a câmera, ou seja, o único espaço 

onde a performance ocorreu. E em algumas fotografias da artista 

são utilizadas também modificações estéticas na pós-produção da 

imagem, como montagens, colagens e sobreposições.

NOTAS 

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade 
Federal de São João del Rei- MG. Desenvolve sua pesquisa na linha de 
Performance e Processos Criativos, sob a orientação do professor Marcelo 
Rocco Gasperi. Bolsista pela Fundação de Aparo a Pesquisa de Minas Gerais 
(FAPEMIG).

2 Jornal Britânico de Fotografia <http://www.bjp-online.com/2016/01/on-being-
an-angel-francesca-woodman-foam-amsterdam/> Acesso em: 12 de julho de 2018

3 Site Ramona <http://www.ramona.org.ar/node/58668> Acesso em 12 de julho de 
2018

4 Francesca Woodman faleceu aos seus 22 anos e apesar de ter deixado um 
número enorme de trabalhos - pelo menos 10.000 negativos de fotografias - 
e da potência artística da obra, pouco se tem de informações a respeito. 
Sua obra pertence agora ao Woodman’s Estate, gerenciado pelos seus pais, 
os artistas Betty e George Woodman, e representado pelas galerias Victoria 
Miro em Londres e Marian Goodman em Nova Iorque. Quando algum trabalho 
possui título este normalmente foi dado por alguma anotação feita no papel, 
de modo que sua obra é costumeiramente dividida por períodos de sua vida e 
locais. Fonte: Site El País <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/01/22/
cultura/1453475483_302876.html> Acesso em 12 de julho de 2018.

5 A body art é uma manifestação artística das artes visuais, onde o corpo 
do artista é utilizado como suporte ou meio de expressão. Surgiu no final 
da década de 60 e apresentava ligações com a performance. Muitas vezes sua 
comunicação com o público se dava através da documentação, por meio de 
vídeos ou de fotografias. Por isso o interesse em pontuar aqui tal movimento 
artístico, no entanto não iremos nos aprofundar, pois não é este o escopo 
da pesquisa.

6 A Arte Conceitual é um movimento artístico que teve seu auge na Europa e 
nos Estados Unidos durante a década de 1970. Foi uma espécie de reação ao 
formalismo da arte, principalmente europeia, da década de 1960. Pretende-
se abordar durante a dissertação as vanguardas em ascenção nesse período 
para discutir como elas influenciaram a performance art e consequentemente a 
fotoperformance.

7 Disponível em em <https://alchetron.com/Br%C3%ADgida-Baltar> Acesso em 2 
de janeiro de 2017.

8 Disponível em <https://whitehotmagazine.com/articles/review-sophie-calle-
true-stories/2216> Acesso em 2 de janeiro de 2017.
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“SWANQUEEN NÃO É CANON”: FANFICS, QUEERBAITING E 
TOKENISMO EM ONCE UPON A TIME

Carla Eloi Oliveira da Silva
Mestranda em Artes, Cultura e Linguagens (UFJF)

RESUMO

 Este artigo propõe um debate sobre os casais (ships) da 

série de TV Once Upon a Time. A partir de um levantamento da 

história social dos contos de fadas, a pesquisa se debruça 

sobre a concepção das personagens Regina e Emma Swan, através 

do ship que as duas compõem (SwanQueen), observando as opções 

estéticas e práticas de queerbaiting que levam SwanQueen a não 

se concretizar na série e, nos ciberespaços, ser constantemente 

ridicularizado e atacado por ser um ship homoafetivo, ao mesmo 

tempo em que é o ship com maior número de produções de fanfics na 

internet. A pesquisa também discutirá a prática do tokenismo, 

como estratégia de responsabilidade social da indústria do 

entretenimento.

PALAVRAS-CHAVE

queerbaiting; SwanQueen; tokenismo; fanfic; Once Upon a Time.

ABSTRACT

This article proposes a debate about the couples (ships) of 

the TV series Once Upon a Time. From a survey of the social 

history of fairy tales, the research focuses on the conception 

of the characters Regina and Emma Swan, through the ship the 

two integrate (SwanQueen), observing the aesthetic options and 

queerbaiting pratices that lead SwanQueen not to to be concretized 

in the series and, in cyberspace, to be constantly ridiculed and 

attacked for being a homoaffective ship, while being the ship 

with the largest number of fanfics productions on the internet. 

The research will also discuss the practice of tokenism as a 

social responsibility strategy of the entertainment industry. 

KEYWORDS

queerbaiting; SwanQueen; tokenism; fanfic; Once Upon a Time.
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INTRODUÇÃO

 Ambientada na cidade fictícia de Storybrooke, a série de 

TV Once Upon a Time retoma personagens clássicos dos contos de 

fadas recriando suas histórias de modo não tradicional. A série 

é produzida pela ABC e o enredo se embasa no fato que a amizade 

entre Regina – antes de se tornar a Rainha Má – e Branca de Neve 

culminou na morte do amado de Regina, as tornando inimigas. 

Consumida pelo desejo de vingança, Regina jogou uma maldição 

sobre todos os moradores da Floresta Encantada e todos eles 

foram trazidos para cá, para o nosso mundo, sem se lembrar de 

quem são e muito menos de quem amavam e aqui sua prisão seria 

o tempo. Quando a maldição foi lançada, Branca de Neve estava 

prestes a dar a luz a uma filha. Para salvá-la da maldição, ela a 

manda para outro mundo, um mundo sem magia. Segundo a profecia, 

esta mesma criança, no seu vigésimo oitavo aniversário voltaria 

e quebraria a maldição. Essa criança recebeu o nome de Emma 

Swan.

Regina foi criada por seu amado pai e por sua implacável 

mãe, Cora, uma poderosa feiticeira que almejava a nobreza. Para 

conseguir o que queria, Cora não via problema em matar se fosse 

preciso. Criou Regina com pulsos firmes e autoritários, fazendo 

com que, em uma rápida análise psicológica de Regina, ela comece 

a desenvolver um pensamento de ódio pela mãe, mas imediatamente 

sobreposto pela culpa por esse sentimento. “A divisão típica 

do conto de fadas entre a mãe boa (normalmente morta) e uma 

madrasta malvada é útil para a criança. Não é apenas uma forma 

de preservar a mãe interna totalmente boa [...], mas permite 

à criança ter raiva da ‘madrasta’ malvada” (BETTELHEIM, 2002, 

p.73). 

Regina canaliza todo seu ódio na figura de Branca de Neve, 

quando, para garantir o casamento da filha com o rei, Cora 

arranca e esmaga o coração do grande amor de Regina, depois de 

ser informada pela pequena e infanta Branca de Neve sobre o amor 

secreto entre a filha e o plebeu. “Regina era gentil e bondosa, 

a ponto de salvar Branca de Neve da morte quando seu cavalo 

disparou, mesmo sem saber que a menina era a filha do rei viúvo 

e que tudo fora armado por Cora” (VALENZUELA, 2014, p.161).

Emma Swan foi criada num orfanato. Ao sair do sistema, 
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começou a roubar para sobreviver. Após ser enganada por seu 

namorado, presa e grávida, aos dezoito anos, Emma coloca seu 

filho recém-nascido para adoção e desde então, vive uma vida 

solitária. Regina adota o menino para preencher seu tédio e seu 

vazio, sozinha, em Storybrooke, sem saber que era filho daquela 

que podia quebrar a maldição.

O ódio à primeira vista é um dos clássicos da construção do 

amor pela indústria cultural e é assim com Emma e Regina, sendo 

a criança que as mantém unidas, aproximando cada vez mais uma 

da outra. Desde a primeira temporada, o fandom – uma amálgama 

entre as palavras fan e kingdom (reino) – trabalha com diversas 

teorias, dentre elas, a possibilidade de romance entre Emma e 

Regina.

BATALHA DE SHIPS, QUEERBAITING E TOKENISMO

 “Na ficção, seja em livros, filmes, seriados ou novelas, o 

público acaba criando afinidade com alguma dupla, desejando que as 

duas pessoas estabeleçam uma relação amorosa” (PONTES & SANTOS, 

2016, p.6) e essa torcida para que determinado casal tenha um 

romance é a definição de ship. O ship que vamos trabalhar nesse 

artigo, formado por Emma Swan e por Regina Mills – a Rainha Má 

(The Evil Queen) – leva o nome de SwanQueen.

SwanQueen é uma teoria que o assume que par perfeito para 

Emma é Regina e vice-versa. Não apenas por dividirem a guarda 

de um filho, mas pela intensa tensão sexual insinuada pela 

série, entre as duas. SwanQueen é, dentre os outros ships que 

envolvem Regina – OutlawQueen – e Emma – CaptainSwan – o ship 

preferido da maioria dos membros do fandom (Figura 1), mesmo 

não sendo canon – casais que já tem um relacionamento na série 

– o que gera grandes brigas e discussões ferozes na internet. 

“Dentro do universo proposto por OUAT, existem alguns ships 

mais importantes para o Fandom, são eles: Swan Queen, Captain 

Swan, Swan Fire, Rumbelle, Snowing e Outlaw Queen” (PONTES & 

SANTOS, 2016, p.8).
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Figura 1: Gráfico SwanQueen vs CaptainSwan. Criado pelo autor. Fonte de votação: 
Playbuzz, 2017.

 Entre os oncers – os fãs de Once Upon a Time – SwanQueen – 

Regina e Emma – foi um dos primeiros ships a se estabelecer, logo 

na primeira temporada. A partir da segunda e terceira temporada, 

com outros ships envolvendo Emma e Regina, se potencializa a 

Guerra de Ships dentro do fandom. 

O surgimento de Swan Queen é distinto entre seus 
shippers. [...] No entanto, a cena mais marcante, 
que de fato consolidou a torcida para a dupla, 
ocorreu no quinto episódio da primeira temporada. 
Henry Mills, filho de Emma e Regina, fica preso numa 
mina abandonada. As duas acabam precisando se unir 
para salvar o garoto. Em um dado momento, durante 
uma discussão sobre a melhor forma de resgatar a 
criança, elas aproximam bastante seus rostos. Isso 
foi visto pelos shippers como uma demonstração de 
sentimentos em que as personagens quase se beijaram 
(PONTES & SANTOS, 2016, p.9).

Na segunda temporada, SwanQueen começa a se intensificar, 

quando uma maldição é ativada para destruir toda a cidade e 

Regina tenta sacrificar sua própria vida para salvar todos na 

cidade, ela lamenta por não ter forças o suficiente para impedir 

a maldição, Emma intervém, com sua recém-descoberta magia e diz 
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“você pode não ser forte o bastante, mas talvez nós sejamos” 

(KITSIS & HOROWITZ, 2011-2018) e, pela primeira vez, as duas 

usam sua magia juntas e conseguem deter a maldição. 

Nesta temporada, Capitão Gancho já começa a flertar com 

Emma – gerando o ship CaptainSwan – o que se torna mais forte 

na terceira temporada, onde Regina batalha, a pedido de seu 

filho, para deixar de lado as trevas e mal, busca redenção pelos 

seus crimes e maldades anteriores e acaba se juntando ao grupo 

dos heróis para salvar a cidade e ajudar as pessoas, lutando 

contra outros vilões e contra sua própria natureza, o que gera 

novas angústias à personagem. Ela deixa de ser vilã e passa a 

ser heroína, tentando manter seu romance conturbado com Robin 

Hood – OutlawQueen – sua relação com o filho e a dupla dinâmica, 

que ela forma junto com Emma para salvar a cidade de todos os 

outros vilões. 

SwanQueen ganha mais força na quarta temporada, quando, 

diante da maldição do espelho estilhaçado, onde todos os atingidos 

só seriam capazes de ver o pior nas pessoas que amavam, em suma, 

odiar as pessoas que mais amavam, Emma consegue escapar dessa 

maldição, mas Regina não, e a primeira pessoa em que Regina 

pensa é em Emma. Não obstante, mesmo estando perfeitamente feliz 

com seu par romântico canon, Capitão Gancho, ao final da quarta-

temporada, ao ver que Regina seria completamente consumida 

pelas trevas, Emma se sacrifica por ela, mesmo diante dos pedidos 

desesperados de seus pais e Gancho, ela toma as trevas para si, 

para salvar Regina. 

Na quarta temporada é possível destacar alguns 
episódios mais relevantes para o rumo dos shippers. 
Um deles é o 4x15, Enter the Dragon. Nele, mais um 
ship surgiu, Dragon Queen, formado por Regina e 
Malévola [...]. A repercussão dos acontecimentos do 
4x15 aumentou após a Dragon Con, convenção de fãs 
que ocorreu no dia 06 de setembro de 2015, quando a 
atriz Kristin Bauer1 confirmou o envolvimento da dupla 
em uma entrevista. A partir daí os Swens tiveram a 
confirmação que precisavam para embasar sua torcida, 
pois essa informação confirmava a bissexualidade 
de Regina, tornando SQ mais possível de ocorrer. 
(PONTES & SANTOS, 2016, p.10-12).

Os debates nas redes sociais começaram a revelar seu caráter 

de ódio, tomando um rumo embasado em discursos preconceituosos. 
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Desde ataques a origem latina da atriz Lana Parrilla – que 

interpreta Regina – a argumentações totalmente homofóbicas sobre 

os motivos pelos quais SwanQueen não seria canon, ridicularização 

do ship e etc. Criadores de conteúdo sobre SwanQueen no Facebook 

começaram a ser derrubados pelo número de denúncias vindas, 

principalmente, dos seguidores de CaptainSwan.

Os Swens2, percebendo a opção dos autores de sugerir o 

tempo todo um possível sentimento amoroso entre as duas, para 

manter o público LGBTQ+ interessado – prática conhecida como 

queerbaiting – e um discurso descarado de ódio contra casais 

homoafetivos – incluindo SwanQueen, DragonQueen e o primeiro 

casal canon formado por Chapeuzinho Vermelho e Dorothy – se 

posicionaram, tecendo a teoria que

Se o maior fandom é Swan Queen. Se o par ideal para 
Emma é um vilão, branco de cabelos negros, que 
buscou vingança por ver seu amor morrer tendo seu 
coração esmagado, que queria ser pai de um menino 
que o rejeitou e depois de anos indo por um caminho 
errado, buscou a redenção. E se o par ideal para 
Regina é um ladrão loiro de olhos verdes, que tem um 
filho. Porque ao invés de fazer isso não fazem logo 
Swan Queen? Quero dizer, alguém ainda duvida que 
CS e OQ é SQ só que no padrão hétero? [...] Quero 
discutir porque somos o único fandom ridicularizado 
dentre esses 3 se a histórias são iguais, exceto 
pelo fato de dois serem ships héteros e um homo 
(SWANN MILLS, 2015).

De acordo com essa teoria, o motivo para Emma e Regina não 

ficarem juntas é apenas lesbofobia e queerbaiting.

O queerbaiting é o que mais aparece por aí [...]. A 
forma mais comum de fazer isso é sugerir uma tensão 
romântica ou sexual entre dois personagens do mesmo 
gênero, de modo que fique claro que poderia haver algo 
entre eles, mas nada se concretiza. Em geral, essas 
relações acabam sendo assumidas como amizade; a maior 
parte da audiência heterossexual não se incomoda e 
não reconhece os sinais que a parcela LGBT enxerga 
de que se trata de algo mais (ANDRIOLI, 2017).

Então finalmente, os autores lançaram o primeiro casal LGBT 

da série, na quinta temporada. O casal que se forma é Ruby 

e Dorothy – em referência à cultura gay dos EUA em torno do 

Mágico de Oz – numa história rápida, que se resolve em apenas 
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um episódio. Um episódio, um beijo. O fato de terem dado a um 

casal secundário – quase figurante – quando deram, é um indicador 

de que os autores estavam cientes do alvoroço dentro do fandom, 

pedindo por SwanQueen. Então, por que não dar SwanQueen? Por que 

não permitir que as duas protagonistas da série possam viver um 

relacionamento homoafetivo? A sub-representação LGBT na cultura 

de mídia não é novidade, papeis micro, estereótipo ou silêncio, 

são os lugares que, ainda hoje, são destinados à este grupo.

A indústria de entretenimento, em todas as suas 
plataformas, é povoada majoritariamente por 
personagens brancos, cisgênero, heterossexuais, 
magros, não portadores de deficiência e de classe 
média ou alta [...]. Quem sabe, talvez, um personagem 
negro ou gay para apaziguar eventuais críticas. É 
o que se chama de Token Minority: Um personagem 
pertencente a um grupo marginalizado (mulheres, 
pessoas não brancas e/ou LGBTs), não tem um arco 
narrativo próprio, só está na história pra ajudar 
o protagonista e possui pouco tempo de tela, além 
de um número reduzido de falas. Embora a existência 
de um personagem como esse não seja necessariamente 
negativa por si só, [...] não deveria ser difícil 
imaginar o que acontece quando as minorias só estão 
presentes nessas posições secundárias e/ou quando 
são as únicas representantes de seu grupo na mídia 
mainstream.  (OMURO, 2017).

Ruby e Dorothy foram colocadas na história apenas para 

acalmar os ânimos do fandom de militância LGBT e apaziguar a fúria 

dos Swens, quando a batalha de ship começou a se perceber num 

cenário lesbofóbico e, por isso, as teorias começaram a ganhar 

um cunho muito mais político. São as migalhas da falácia da 

responsabilidade social, os ‘meio certos’, a sub-representação. 

Na sétima e última temporada da série – que foi cancelada 

em 2018 – foi dado um novo casal homoafetivo, um pouco mais 

elaborado do que o primeiro, mas ainda em papéis secundários. 

Alice e Robin – filha de Robin Hood – que se desenvolve em três 

episódios – dentro dos vinte e dois da temporada – resultando 

em uma interação um pouco maior e em meros dois beijos, mais 

um casal token, mais “uma estratégia de defesa antecipada, uma 

medida que ensaia trazer representatividade para uma produção, 

mas acaba entregando apenas o mínimo na forma de um único 

personagem que serve de plano de fundo para a história de 
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outros”. (VASCOUTO, 2017).

Os componentes internos de seus textos codificam 
relações de poder e dominação, servindo para 
promover os interesses dos grupos dominantes à custa 
de outros, para opor-se às ideologias, instituições 
e práticas hegemônicas, ou para conter uma mistura 
contraditória de formas que promovem dominação 
e resistência [...]. Suas imagens dominantes, 
seus discursos e seus elementos estético-formais 
incorporam certas posições políticas e ideológicas 
e produzem efeitos políticos. Ler politicamente 
a cultura também significa ver como as produções 
culturais da mídia reproduzem as lutas sociais 
existentes em suas imagens, seus espetáculos e sua 
narrativa (KELLNER, 2001, p.76).

 O queerbaiting e o tokenismo servem para garantir o nicho 

do mercado LGBT, sem perturbar demais as classes conservadoras, 

sem colocar um ship central em um relacionamento homoafetivo 

duradouro. SwanQueen não é um ship heteronormativo, por isso, 

não foi oficialmente canon, entretanto, a última cena da série 

foi uma interação comovente e sugestiva entre Regina e Emma e 

isso, somado a toda a produção de fanfics que exaltam o amor 

lésbico, é o que faz SwanQueen ser endgame3 mesmo sem, de fato, 

ter sido na série. SwanQueen representa a expectativa de que 

‘em outra vida’, ficção e realidade sejam mais tolerantes às 

diversas formas de amor.

FANFICS: A RECRIAÇÃO DE MUNDOS IMPERFEITOS

As fanfics se constituem como desdobramento de uma história, 

gerando uma história nova, ambientada no mesmo cenário e com 

os mesmos personagens – podendo-se criar novos personagens – 

tendo como principal diferença, a construção da narrativa, que 

pode alterar completamente o rumo da história – o futuro, o 

presente e/ou o passado – as relações entre os personagens, etc. 

É a inserção dos membros do fandom nos processos criativos da 

história, tal como as manips – montagem de fotos – fanvídeos, 

“fanarts, desenhos que unem personagens” (D’OLIVEIRA & ROMANELLI, 

2013, p.10), todas inseridas no mesmo contexto de recriação da 

história por fãs de uma história original – que pode ser livro, 

filme, série, anime, HQ, etc – apenas mudando o suporte.
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A fanfiction embora não seja um gênero gerado 
pelos ambientes virtuais, neles se popularizou e 
diversificou. De fato, podemos encontrar plataformas 
dedicadas à produção e divulgação destes textos, 
tais como sites de relacionamento, blogs e websites 
(CAVALCANTI, 2010, p.3).

A fanfic, e suas variantes em outros suportes, possibilita uma 

grande liberdade para o criador-espectador, sua única limitação 

é sua própria ideologia, uma vez que quando falamos de fanfic, 

estamos falando muito mais do que o objeto artístico em si, mas 

da ação estética, do ato criador. São os processos criativos 

que constituem as relações sociológicas que estamos traçando, 

ao longo dessa pesquisa. A estética é parte da ação artística e 

a obra é resultado do processo das relações sociais e discursos 

produzidos, reproduzidos ou questionados pelos criadores. 

Fanfics e fanvídeos sobre SwanQueen têm se proliferado. 

MissLane, um dos maiores canais no Youtube, voltado a produção 

e divulgação de fanvídeos sobre SwanQueen, atualmente, tem mais 

de sete milhões de visualizações.

Escrever e ler fanfictions demonstram essa necessidade 
de interação: é uma maneira do consumidor permanecer 
em contato com seu produto predileto; de se impor 
naquela marca tanto quanto aquela marca se impôs 
nele (D’OLIVEIRA & ROMANELLI, 2013, p.8).

Se analisarmos o número de fanfics produzidas atualmente, 

tendo como palavra-chave SwanQueen, veremos uma disparidade 

enorme entre as criações sobre esse ship em relação às recriações 

com as palavras-chaves CaptainSwan ou OutlawQueen. No gráfico 

da Figura 2, fizemos um levantamento nos dois maiores sites 

de autopublicação de textos literários, incluindo fanfics, o 

Fanfiction.net e o Wattpad e os números de produções textuais 

sobre SwanQueen são gritantes. 
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Figura 2: Gráfico de Fanfics de Ships. Levantamento feito pelo autor. Fonte: 
Fanfiction e Wattpad, 2018

Interpretar esse gráfico, diante do cenário conservador, 

heteronormativo e preconceituoso da cultura de mídia, apresentado 

anteriormente e fomentado pelas concepções estético-ideológicas 

do próprio fandom, coloca a criação de fanfics, centradas no 

romance entre Emma e Regina, num lugar de resistência estética, 

criativa, política e ideológica, consciente ou não desse lugar. 

Não apenas pelo número de produções, mas pelo número de leitores. 

As principais fanfics no Wattpad sobre este ship têm mais de 

cinquenta mil leitores, cada.

Em 2015, SwanQueen ganhou uma música oficial, talvez uma 

nova categoria de fanfic transmídia. A cantora e compositora 

britância, Fyval, lançou em seu canal no Youtube um vídeo 

cantando uma versão acústica de sua mais nova música In Another 

Life. No próprio vídeo ela diz que “é definitivamente uma música 

SwanQueen” (FYVAL, 2015). Essa e outras músicas de Fyval se 

tornaram trilhas sonoras de fanvídeos do canal MissLane, sobre 

SwanQueen. Em 2016, a música passou a fazer parte de seu álbum 

intitulado Don’t Miss Swan Me, uma referência à frase usada por 

Emma na quinta temporada, quando Regina volta a tratá-la como 

‘miss Swan’, como fazia na época que não se entendia com ela, 

ao invés de chamá-la de Emma. 

Once Upon a Time é uma fantasia, uma ficção que, ao mesmo tempo 

em que se propõe a desconstruir o mundo dos contos de fadas, mantém 
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discursos tradicionais desses contos. A heteronormatividade 

ainda é a base das opções estéticas da indústria cultural, 

uma vez que o mercado cultural reconhece que seus consumidores 

ainda são fundamentalmente conservadores. Com as novas mídias, a 

criação das fanfics permite que os consumidores não conservadores 

possam ‘consertar’ os problemas e desigualdades de um mundo 

imperfeito, pelo menos, na ficção. 

Nesse contexto de limitações, ascende a categoria artística 

das fanfics, realocando o lugar de espectador/leitor para um 

lugar de criador, limitadas apenas pelo suporte, mas no quesito 

criatividade, praticamente infinita de possibilidades, permitindo 

ao fã reconstruir a história de acordo com o seu olhar, com sua 

liberdade e interpretação. 

Mesmo em ficções, ainda vemos a realidade cruel e preconceituosa 

reproduzindo seus modelos e conceitos ideológicos, revelando 

“como é que nós construímos imagens ao mesmo tempo que elas nos 

constroem” (DIAS, 2011, p.67). E tudo isso para agradar uma classe 

mais conservadora da sociedade e seus discursos ideológicos. 

A partir do conservadorismo, surge uma legião de resistência, 

que continua no ciclo contínuo de criar e recriar. Fanfic se 

trata disso, da chance de arrumar o mundo fictício, do jeito que 

sua própria ideologia, consciente ou não, acha que a estética 

e/ou narrativa do mundo deveria ser, gerando as suas devidas 

repercussões sociais no nosso mundo, tendo em vista que a obra 

de arte e seus processos criativos são causa e consequência das 

relações humanas, sociais e políticas. Os discursos homofóbicos 

e as sub-representações de grupos marginalizados ainda são uma 

realidade no nosso mundo e, por causa deles, SwanQueen se trata 

de uma proposta de transformação, da criação de um mundo novo, 

no fictício e, principalmente, no real.

NOTAS 

1 Kristin Bauer interpreta Malévola em Once Upon a Time.

2Swens é como são chamados os fãs que shippam SwanQueen.

3Endgame é um termo que significa ‘final de jogo’, se referindo a quando 
determinado ship fica junto ao final da série. É a maior conquista para os 
shippers.
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A MORTE COMO ENCRUZILHADA: 
COMO LIDAR COM A AUSÊNCIA E AS LACUNAS NOS ARQUIVOS

Gabriela Sá 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

RESUMO
Este artigo é parte de uma pesquisa tem como ponto de partida e 
chegada um arquivo, para o qual se volta repetidamente, na tentativa 
de conhecê-lo, investigá-lo e, por fim, nele intervir. O  arquivo em 
questão é um arquivo pessoal de alguém que já não está mais aqui, vivo, 
presente, acessível. O dono deste arquivo, meu pai, há tempos morreu, 
deixando para trás fragmentos de uma vida sob a forma de fotografias, 
cartas, postais, telegramas, livros, vinis e memorabilias.
Tomando, portanto, a morte como uma encruzilhada, proponho adentrar o 
universo afetivo e enlutado que circunda o arquivo deixado para trás, 
na tentativa de compreender sua dimensão poética, esta, presente em 
todo arquivo. O risco, aqui, torna-se o de não afundar na infinitude 
do afeto que navega o mar destes arquivos. É preciso enfrentá-los como 
mais do que índices fantasmagóricos de uma presença agora ausente.

PALAVRAS-CHAVE
arte; arquivo; lacuna; imaginário; ficção

ABSTRACT
This article is part of a research that has as starting and end point 
an archive, to which it returns repeatedly, in an attempt to know 
it, to investigate it and, finally, to intervene in it. The archive 
in question is a personal archive of someone who is no longer here, 
alive, present nor accessible. The owner of this archive, my father, 
has died a long time ago, leaving behind fragments of a life in the 
form of photographs, letters, postcards, telegrams, books, vinyls, 
and memorabilia.
Taking, therefore, death as a crossroads, I propose to enter the 
affective and mournful universe that surrounds the files left behind, 
in an attempt to understand its poetic dimension, which is present 
in every file. The risk, here, becomes that of not sinking into the 
infinity of affection that navigates the sea of   these archives. We must 
confront them as more than ghostly indexes of a now absent presence.

KEYWORDS 
Art; archive; gap; imaginary; fiction.

“Estranho silêncio este ao qual nos abandona o discurso, 

interrompido” (LEFORT, 2014, p. 247), escreveu Claude Lefort no 

posfácio de “O visível e o Invisível”, obra de Maurice Merleau 

Ponty que editou após a morte do autor, em 1961. Na ocasião 

de sua morte, Merleau-Ponty deixou para trás, dentre diversos 

documentos, o manuscrito inacabado de cento e cinquenta páginas 
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que, mais tarde, Lefort organizaria e traria a público. Neste 

mesmo posfácio, Lefort nos conta como foi lidar com a ausência 

do autor na edição do texto e como deveria se postar o leitor 

frente à obra inacabada. 

Lefort inicia seu relato com a seguinte frase “Por esperada 

que às vezes seja, a morte de um próximo ou de um amigo coloca-

nos à beira de um abismo.” (LEFORT, 2014, p.  47). Abismo, este, 

que pode se referir tanto ao vazio com o qual nos deparamos 

quando não temos mais a possibilidade da presença do morto, 

quanto ao ato de abismar-se frente à finitude da vida – ainda 

que saibamos que esta é inevitável. À beira do abismo, onde 

tudo parece inexplorado, precipício e profundeza, miramos a 

escuridão incomensurável, misteriosa e assombrosa, que parece 

não nos mostrar nada, mas, ainda assim, nos dizer tanto. 

Tal abismo poderia, inclusive, aproximar-se da figura do 

túmulo, quando, frente a ele nos angustiamos, pois, como lembra 

Georges Didi- Huberman, “ele me olha também, é claro, porque 

impõe em mim a imagem impossível de ver daquilo que me fará 

o igual e o semelhante desse corpo em meu próprio destino 

futuro”. (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 38). Para além da questão 

da nossa própria finitude, o arquivo figura, também, como este 

túmulo-abissal. Tudo aquilo que restou da vida que se foi, o 

que ela deixou para trás, torna-se índice fantasmagórico de uma 

presença agora ausente. Passamos a ter que lidar com os objetos, 

as fotografias, as roupas, os livros, os documentos, e até mesmo 

a escova de dentes daquele que nos deixou, e, “tudo o que se 

apresenta a ver é olhado pela perda”. (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 

32). No caso, Didi-Huberman está se referindo à perda da mãe 

de Stephen Dedalus, em Ulisses, de James Joyce. Aproprio-me 

desta frase, abrindo-a a outras perdas, como a de Merleau-Ponty 

para Lefort, ou do meu pai, para mim. E como seria possível 

desvencilhar-se desta perda que impregna o arquivo deixado para 

trás, a fim de torná-lo potência de vida, material de criação? 

Esta foi uma das questões que persistiam durante meu 

processo de criação artística e pesquisa acadêmica no mestrado 

realizado na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de 

Minas Gerais, e defendido em 2017. Deixe-me explicar: no ano 

de 2014, deparei-me com – ou enfrentei pela primeira vez – uma 

profusão de fotografias, álbuns de família, cartas, postais, 
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telegramas, livros, vinis, pequenas coleções de selos e notas, 

algumas memorabilias e outros materiais, que, em conjunto, 

podem ser tomados como um arquivo. Este, deixado por meu pai, 

falecido em 2004, permaneceu guardado, intacto e intocado por 

mim ou qualquer outra pessoa até 10 anos depois, quando decidi 

adentrá-lo. 

Já não tendo a oportunidade de revisitá-los em sua 

companhia, encontrei naquelas caixas fragmentos de uma memória 

subjetiva encerrada, a qual não tenho mais acesso para reordenar. 

Passei, então, a me questionar sobre a necessidade mesma de uma 

organização cronológica, historicamente acurada, ou “objetiva” 

– salvo o perigo desta palavra –, para reconstituir o passado, 

preservar memórias e contar uma história, seja a de meu pai, 

seja a de outra pessoa qualquer. 

Para alguns, o encontro com aquilo que resta, com os 

arquivos de quem se foi, conforma-se como uma tarefa sob um peso 

quase insustentável, como nos conta Paul Auster em A invenção 

da solidão : 
não há nada mais terrível (...) do que ter de encarar 
os objetos de um morto. Coisas são inertes: só 
tem sentido em função da vida que faz uso delas. 
Quando essa vida termina, as coisas mudam, embora 
permaneçam iguais. Estão ali e no entanto não estão 
mais: fantasmas tangíveis, condenados a sobreviver 
em mundo ao qual já não pertencem. (AUSTER, 1999, 
p. 17). 

Já para outros, como Lefort, lidar com este tipo de material 

pode ser visto como o momento de “triste privilégio de penetrar 

na sala de trabalho do escritor, de medir com o olhar o estaleiro 

abandonado, as notas, os planos, os rascunhos que levam a marca 

sensível de um pensamento em efervescência”. (LEFORT, 2014, p. 

251). Podemos inferir, a partir dessas duas possibilidades de 

enfrentamento, que o deparo com os escritos, com os arquivos 

do ser ausente, nos diz muito, também, das formas distintas 

de se lidar com a morte e com o luto. Seja pelo enfrentamento 

reconfortado, seja pelo embate enlutado, como nos aponta Didi-

Huberman, “cada coisa a ver, por mais exposta, por mais neutra 

de aparência que seja, torna-se inelutável quando uma perda 

a suporta (...) e desse ponto nos olha, nos concerne, nos 

persegue.” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 33). 



V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS .267

Encontrei em um pequeno texto de Paulo Roberto Pires, no 

sexto volume da Revista Serrote, uma explanação sobre a lida do 

artista com o luto e a perda, com a qual me identifiquei bastante. 

Afinal, como ele nos lembra, “há toda uma linhagem do luto na 

história das artes que em nada se confunde com a exposição pura 

e simples do sofrimento de quem cria.” (PIRES, 2010, p. 193-

194).  Portanto,

a perda, para o artista, é o ponto de partida para 
uma obra exigente: caminha-se no fio do próprio umbigo 
e daquele ponto, tão almejado e pouco alcançado, em 
que o mais particular e o mais geral esticam a corda 
que divide a autoexpressão pura e simples da criação 
artística, o depoimento bruto da escrita meditada.  
(PIRES, 2010, p. 194). 

Mas, então, para além da memória enlutada e das formas de 

tratar o difícil momento do último suspiro da pessoa querida, 

como lidar com o que ficou após sua morte? O encontro com estes 

materiais – seja fortuito, seja penoso –, deve sempre levar em 

conta que, como bem aponta a historiadora francesa Arlete Farge: 

[os arquivos]  são ao mesmo tempo tudo e nada. Tudo 
porque surpreendem e desafiam o sentido; nada porque 
são meros vestígios brutos que remetem apenas a 
eles mesmos, caso se atenha só a eles. Sua história 
existe apenas no momento em que são confrontados com 
certo tipo de indagações, e não no momento em que 
são recolhidos, por mais que isso cause alegria. 
(FARGE, 2009, p. 18-19).

Para Didi-Huberman, “a imagem de arquivo é apenas um 

objecto nas minhas mãos, uma tiragem fotográfica indecifrável e 

insignificante enquanto eu não estabelecer a relação – imaginativa 

e especulativa – entre o que vejo aqui e o que sei por outras 

vias.” (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 9). Por isso mesmo, a descoberta 

dos arquivos de alguém falecido e a decisão do que fazer com 

eles, nos coloca em uma encruzilhada. Ao ver a obra inacabada, 

ao mirar os arquivos de uma vida interrompida, não fazemos 

nada mais do que olhar para o túmulo, para aquele abismo da 

ausência, e ser por ele também visados, pois “o que vemos só 

vale – só vive – em nossos olhos pelo que nos olha”, como nos 

lembra Didi-Huberman (2010, p. 29). Com a morte, a imagem de 
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arquivo nos atesta que aquele ser virou apenas imagem e já não 

poderá se materializar fisicamente frente aos nossos olhos como 

antigamente. Assim, de acordo com Didi-Huberman, “a modalidade 

do visível torna-se inelutável (...) quando ver é sentir que 

algo inelutavelmente nos escapa, isto é: quando ver é perder. 

Tudo está aí.” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 34). Aqui se conforma 

a encruzilhada da morte do “arquivista”: olhar para um arquivo 

inacabado é ser, constantemente, visado pela ausência que o 

constitui. 

No primeiro dia em que resolvi lidar com o arquivo do meu 

pai, sabia que aquele era um gesto considerável, que poderia vir 

a figurar algo em minha produção plástica. Quando dei-me conta 

da potência da imersão na imensidão daqueles objetos, daquelas 

fotografias, senti-me como o narrador de A invenção da solidão, 

que, com a morte do pai, sabia que deveria escrever sobre ele. 

Não sabia o que, nem como, mas sabia que seria necessário 

escrever:

Antes mesmo de fazermos as malas e partirmos na 
viagem de três horas de carro até Nova Jersey, 
compreendi que eu teria que escrever sobre meu pai. 
Não tinha plano algum, nenhuma idéia mais precisa 
do que isso podia significar. Nem sequer consigo me 
lembrar de ter tomado uma decisão a respeito do 
assunto. Simplesmente estava ali, uma certeza, uma 
obrigação que começou a se impor a mim no instante em 
que recebi a notícia. Pensei: meu pai se foi. Se eu 
não agir depressa, sua vida inteira vai desaparecer 
junto com ele. (AUSTER, 1999, p. 17).

Eu também não sabia o que seria este mergulho no arquivo 

paterno e nem o que emergiria com ele. Mas, ainda assim, não 

tinha de forma alguma a intenção arquivística do personagem 

de Auster, temendo o desaparecimento de sua história. Pelo 

contrário, se em um outro momento, mais à frente na narrativa, 

o narrador percebe que o pai sempre foi ausente e, portanto, de 

certa forma, inacessível, anarquivável em sua essência, eu já o 

sabia antes mesmo de revirar seus arquivos. 

Então, como arquivar aquilo que é, desde o princípio, 

lacunar? As lacunas entre os arquivos e nos próprios arquivos 

– conformadas por aquilo que não foi arquivado, ou por aquilo 

que foi esquecido – atuam como se fossem caixas lacradas, cujos 
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conteúdos depositados em seus interiores não nos são acessíveis. 

Ao lidar com os arquivos de alguém que já morreu, estamos sempre 

lidando com a ausência em sua forma presente, com o vazio em sua 

forma imagética, ou seja, com a lacuna imanente, com a fenda, a 

ruptura, que esta imagem nos impõe: entre o que estava aqui e 

já não está mais. Afinal, quem poderia nos olhar de volta se esse 

corpo já não está mais presente? A quem poderíamos indagar, se 

o autor dos escritos já se foi? A quem recorrer, se o sujeito a 

quem pertencia os documentos, as fotografias, os objetos, já não 

está mais aqui? A ninguém. 

Didi-Huberman diz que ao olharmos o túmulo lembramo-nos 

de nossa própria capacidade de “fazer volume” e “se oferecer 

ao vazio, de se abrir” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 38). Não seria 

esta cisão que se dá também com a ausência presente na imagem do 

arquivo? Ou com a lonjura a qual ela nos impõe? Ao depararmos-

nos com essa cisão – nos apropriando de alguns dos termos 

trabalhados por Didi-Huberman em O que vemos, o que nos olha 

(2010) – podemos distinguir duas posições na lida com o arquivo 

do morto: mantermo-nos aquém, ou dirigirmo-nos além. 

Por um lado, tratamos os arquivos como relíquias, não 

ousando feri-los nem inferi-los. Preferimos nos ater ao que 

vemos, ao que está dado a partir do material encontrado. 

Tratamos aquelas imagens, aqueles documentos, aquelas cartas, 

aqueles objetos como vestígios fechados em si próprios, como se 

agora simbolizassem apenas a morte do ente querido. Com este 

comportamento, nos aproximamos da posição daquele que se mantém 

aquém do ponto de cisão e que, ainda que venha a “tentar tampar 

os buracos, suturar a angústia que se abre em nós diante do 

túmulo”, “acreditar preencher o vazio”, estaria, na realidade, 

escolhendo “ater-se ao que é visto.” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 

38).

Por outro lado, dirigimo-nos para além do que vemos, pois 

nos achamos capazes de, por exemplo, acreditar que é possível 

ir além da morte do arquivista, de certa forma, ignorando 

inocentemente a ocorrência do fim e emulando o pensamento desse 

sujeito – principalmente quando este é alguém bastante familiar. 

Assim, nos postamos contra a tautologia da primeira posição e 

dirigimo-nos para além da cisão. 

Quando nos dirigimos para além, muitas vezes, tentamos nos 
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convencer de que sabemos o que o ser ausente diria, como ele 

agiria, ou o que ele quis dizer com o que arquivou, com o que 

escreveu, com o que fotografou. Para Didi-Huberman (2010, p. 

40), tal posição consiste “em querer superar – imaginariamente 

– tanto o que vemos quanto o que nos olha.” Desta forma, podemos 

compreender que tentamos “produzir um modelo fictício no qual 

tudo – volume e vazio, corpo e morte – poderia se reorganizar, 

subsistir, continuar a viver no interior de um grande sonho 

acordado.” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 40). 

 Assim, a cisão que se abre aos nossos olhos quando somos 

obrigados a enfrentar a morte do dono dos arquivos talvez 

deva ser vista de outra forma, de uma maneira que se aproxime 

do modo de enfrentamento que prefere ir além, mas que não se 

torne necessariamente “outra recusa, outro modo de satisfação 

reivindicada diante do que, no entanto, continua a nos olhar 

como a face do pior.” (DIDI-HUBERMAN, 2010 p. 41). 

Talvez a forma que escolhemos para lidar com a ausência e as 

lacunas possa ser enfrentá-las na encruzilhada. Talvez, ao encará-

las de frente, elas nos apresente a cisão menos como premonição 

de nossa própria morte ou como um esvaziamento inelutável, e mais 

como aquilo que Lefort (2014, p. 253) identifica como “a razão 

da perturbação diante da obra inacabada.” Pois essa perturbação 

ocorre do trabalho do olhar, que nos coloca “brutalmente em 

face de uma ambiguidade essencial de que preferimos, o mais das 

vezes nos afastar.” (LEFORT, 2014, p. 253). Não querer lidar 

com o vazio, não se lançar ao abismo acreditando ser necessário 

primeiro preenchê-lo, não é o modo de se elaborar um pensamento 

acerca da potência da lacuna no arquivo que nos parece ser mais 

interessante. 

Questionar o arquivo; elaborar a imagem; reconhecer o vazio, 

as lacunas, e entender sua significância e potencialidade. Esta 

é exatamente a atitude que entendemos como a do artista que 

sofre do impulso anarquivístico, termo sugerido por Hal Foster 

– ainda que sob a forma de um parêntese1 – como uma apropriação 

do termo impulso arquivístico. Mas afinal, por que este impulso 

anarquivístico seria diferente do impulso arquivístico, teorizado 

por Jacques Derrida (2001)? Talvez, esta seja uma pulsão própria 

da arte, uma vez que ela é reconhecida naquele artista cuja obra 

“está preocupada menos com origens absolutas do que com traços 



V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS .271

obscuros” (FOSTER, 2004, p. 5). Talvez, a pulsão arquivística 

esteja contida no próprio impulso anarquivístico, mas não 

possamos reduzi-lo a ela, uma vez que há, sim, algo da ordem da 

desconstrução nesta nova forma de pulsão. Ou, ainda, talvez o 

impulso anarquivístico se aproxime mais da forma de trabalhar 

daqueles artistas que sofrem, de fato, do mal de arquivo, da 

febre de arquivo – e não somente tenham o impulso de preservação 

presente no impulso arquivístico. Afinal, de acordo com Foster, 

“para Derrida o mal de arquivo é mais profundo, articulado à 

compulsão à repetição e a uma pulsão de morte. E, às vezes, 

essa energia paradoxal da destruição também pode ser sentida na 

obra.” (FOSTER, 2004, p. 5).

O impulso anarquivístico pode ser o gesto de se apropriar 

das metodologias tipicamente arquivísticas e subvertê-las; podem 

também ser anarquivísticas as próprias leituras e interpretações 

de arquivos já existentes, nos dando a ver suas lacunas e a 

feitura de uma narrativa linear e cronológica; assim como o 

anarquivístico pode vir sob a forma da fabulação acerca das 

lacunas encontradas, postando-se menos preocupado com o real e 

mais aberto às poéticas do inexplorado. É preciso, portanto, 

adotar, como propõe Didi-Huberman, “uma abordagem dialética 

capaz de manusear em conjunto a palavra e o silêncio, a falta 

e o resto, o impossível e o apesar de tudo, o testemunho e o 

arquivo”. (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 136). Lembremos, sempre, 

que a imagem de arquivo não é aquilo que alguns entendem 

radicalmente como “imagem sem imaginação”2. Inclusive, afirmar 

isso é equivocar-se “sobre a natureza da imagem e da imaginação.” 

(DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 145). Afinal, para o autor, “não se 

pode reduzir a imaginação (imiscuir-se na imagem) a uma falsa 

percepção (enganar-se a respeito do real)” (DIDI-HUBERMAN, 2012, 

p. 147). Ou ainda: 

assim como não há forma sem formação, não há imagem 
sem imaginação. Então, por que dizer que as imagens 
poderiam “tocar o real”? Porque é um enorme equívoco 
querer fazer da imaginação uma pura e simples 
faculdade de desrealização. (DIDI-HUBERMAN, 2012a, 
p. 206).

Se compreendermos que, como aponta Didi-Huberman (2012, 
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p. 145), “a imagem não é nem nada, nem tudo”, veremos como é 

necessário lidar com seu caráter de imagem dupla: da presença 

ausente, da memória e do esquecimento, da percepção e da 

lembrança, do atual e do virtual, e da realidade e da ficção. 

Em As duas versões do imaginário de Blanchot, vemos como 

é imprescindível atentarmos-nos a essa “ambiguidade que ela [a 

imagem] anuncia e a mentira brilhante que se lhe recrimina.” 

(BLANCHOT, 1987, p. 255). A concepção da imagem fiel ao real 

vem, inclusive, em desencontro à dimensão poética da imagem 

de arquivo, à compreensão da importância da linguagem, ao 

impulso anarquivístico e, por fim, à uma possível compreensão 

da memória como desmemória, que se funde nas lacunas, se faz 

presente, como aponta Lúcia Castello Branco, como “esta memória 

desterritorializada, urdida no esquecimento, enveredada pela 

invenção.” (CASTELLO BRANCO, 1994, p. 64). Mas que invenção é 

esta? Uma invenção do imaginário, creio eu. E, a ideia de que 

as imagens de arquivo, da memória e da história, não devam se 

enveredar por esta dimensão me parece cada vez mais equivocada. 

Afinal, como Didi-Huberman pondera 

Uma imagem sem imaginação é pura e simplesmente uma 
imagem que ainda não nos dedicamos a trabalhar. Pois 
a imaginação é trabalho, esse tempo de trabalho 
das imagens agindo incessantemente umas sobre as 
outras por colisões ou fusões, por rupturas ou 
metamorfoses...Sendo que tudo isso age sobre a nossa 
própria actividade (sic) de saber e de pensar. Para 
saber, portanto, é realmente preciso imaginar-se: a 
mesa de trabalho especulativa é inseparável de uma 
mesa de montagem imaginativa. (DIDI-HUBERMAN, 2012, 
p. 154).

Blanchot, ainda, esclarece: 

Aqui, o que fala em nome da imagem, “ora” fala ainda 
do mundo, “ora” nos introduz no meio indeterminado 
da fascinação, “ora” nos concede o poder de dispor 
das coisas em sua ausência e pela ficção, retendo-nos 
assim num horizonte rico de sentido, “ora” nos faz 
resvalar para onde talvez estejam presentes, mas em 
suas imagens. (BLANCHOT, 1987, p. 265). 

Para Blanchot, as imagens possuem este estatuto 

inevitavelmente ambíguo, este “ora, ora” que trabalha sempre as 
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duas versões do imaginário. A imagem, o arquivo, a imagem de 

arquivo, podendo transitar entre a realidade e a ficção, bordeja 

sempre seu limiar. Se assim compreendermos tais imagens, podemos 

lidar com os arquivos lacunares e com a memória como desmemória 

sem nos lançarmos a uma classificação positivista do engodo, do 

falso ou do pejorar porque próximos da ficção e da fabulação. 

Ao aceitar-mos, portanto, que o imaginário contém algo de 

racional, algo da realidade, mas também escapa a ela, podemos 

nos investir na imagem de arquivo, em seus próprios documentos 

e objetos, sem que seja necessário escolher, sem que seja 

necessário tomá-los apenas como documento ou como ficção. Não 

se trata mais de uma escolha, mas da compreensão do estatuto 

duplo da imagem, que convoca tanto o imaginário quanto o real. 

E essa duplicidade não é tal “que se possa pacificá-la por um 

‘isto ou aquilo’ capaz de autorizar uma escolha e de se apagar 

da escolha a ambiguidade que a torna possível”. (BLANCHOT, 

1987, p. 264). Essa ambiguidade, quando percebida, não pode 

ser ignorada, como pacificamente o faria a imagem em sua função 

apaziguadora, como nos atenta Blanchot, pois suas duas versões 

não são hierárquicas, não existem uma sem a outra. Por isso, 

torna-se necessário compreender o imaginário como um duplo, que 

oscila entre sua primeira e sua segunda versão, nunca sendo 

necessário escolher uma em detrimento da outra. 

Assim, ao trabalharmos com arquivos e suas lacunas – sejam 

aquelas criadas com a morte do autor, sejam as inerentes a todo 

e qualquer arquivo – é necessário se lançar ao abismo, ao vazio 

da imagem e da ausência. Talvez, o melhor a se fazer frente a 

estes arquivos deixados para trás seja tomá-los para nós, nos 

apropriarmos de suas lacunas, rasgá-los, montá-los, desmontá-

los, colocá-los na mesa de trabalho e fazer desta a mesa de 

montagem imaginativa, como Didi-Huberman nos propõe. 

Não se trata, portanto, de apostar em uma outra forma 

do imaginário que se fundasse no desprendimento de todo e 

qualquer real, mas, ao contrário, precisamos compreender que 

este imaginário só é possível, exatamente, porque ele se prende 

a algo do real – algo de nós mesmos – e nos visa a partir dele, 

nos concerne e, com isso, prende-nos e nos fascina ao nos dar uma 

imagem, como descrita por Blanchot,  “desgarrada e brilhante, 

[n]a profundidade de nossas paixões.” (BLANCHOT, 1987, p. 263).



.274 V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS

NOTAS 
1Como vemos em An Archival Impulse (2004), texto de Hal Foster, no qual o 
autor ressalta: “(talvez ‘impulso anarquivístico’ é o termo mais apropriado)” 
(FOSTER, 2004, p.4, Tradução nossa). Do original: “(perharps ‘anarchival 
impulse’ is the more appropriate phrase)”. 

2Claude Lanzmann emite tal julgamento ao justificar-se pelo não uso de imagems 
de arquivo em Shoá, como nos conta Didi-Huberman em Imagens apesar de tudo 
(DIDI-HUBERMAN,2012, passim).
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RESUMO

O presente artigo investiga as transformações e inovações 

empreendidas no universo do estilo juvenil brasileiro através 

do traje produzido pela Veste Sagrada. A butique, que manteve-

se em funcionamento na primeira metade dos anos de 1970 em 

Ipanema, contribuiu de forma significativa para a  consolidação 

de novos signos de beleza e elegância e para o firmamento do 

bairro enquanto centro difusor de moda.

PALAVRAS-CHAVE

Ipanema; butique; 1970; Veste Sagrada.

ABSTRACT

The present article investigates the transformations and 

innovations undertaken in the universe of the brazilian youth 

style through the costume produced by the Veste Sagrada. The 

boutique, which remained in operation in the first half of the 

1970s in Ipanema, contributed significantly to the consolidation 

of new signs of beauty and elegance and to the firmament of the 

neighborhood as a fashion diffuser center.

KEYWORDS
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INTRODUÇÃO

 Na segunda metade do século XX um novo capítulo da história 

da moda fez sua inserção no universo do estilo. Um conjunto de 

alterações nos cânones da moda então estabelecida, a moda de cem anos 

, passou a delinear um novo caminho: as novas propostas, um novo 

tipo de criador, os desfiles repaginados e vivazes e uma lógica 

industrial renovada, podem ser destacados como alguns dos fatores 
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que, de forma intrínseca, interligaram-se à nova configuração 

individual e social, contribuindo para um efetivo rompimento da 

configuração hierarquizada observada anteriormente.

 Nesse ínterim, torna-se pertinente destacar um elemento 

que conseguiu congregar em si a força dessa transformação: o 

jovem, que tornou-se, então, protagonista dessa fase histórica, 

transitando por todos os campos de uma metamorfose que se fez 

presente não apenas na moda, mas no campo comportamental. O 

vislumbre deste sujeito, agora de uma forma mais significativa e 

ativa, corroborou para que a moda se revelasse mais liberta e 

desenvolta em sua relação com aquilo que se considerava norma 

para o estilo e para a beleza – a moda, nesse cenário, tornou-

se despojada, descontraída, alegre e, sobretudo, jovem. Esse 

fenômeno, que permeou toda esfera ocidental, assumiu, em terras 

brasileiras, contornos próprios e bem delineados, contribuindo 

para que novos signos passassem a orientar as escolhas do 

vestir. 

 Embora os anos de 1960 caracterizem-se como um real divisor 

de águas, diversas análises, não apenas acerca do cenário 

nacional, mas também sobre o que estava acontecendo fora 

daqui, nos atentam para diversas circunstâncias que provocaram 

fissuras na estrutura sociocultural e econômica brasileira. Cabe 

acentuar aqui a crise no setor têxtil europeu, provocada pela 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) que, em grande ou pequena 

escala, abriu espaço para que a produção fabril nacional se 

desenvolvesse2; a implantação do Estado Novo (1937-1946), onde 

houve um significativo incentivo à industrialização do país e 

às políticas trabalhistas, contribuindo para a formação de uma 

renovada camada de consumo; os eventos de moda e beleza, como os 

concursos de Miss Bangu, promovidos pela Tecelagem Bangu, e os 

eventos promovidos Feira Nacional da Indústria Têxtil, a FENIT, 

conquistaram maior visibilidade; houve, também, um importante 

estímulo ao consumo dos produtos nacionais; a divulgação e 

circulação de revistas de moda3 e comportamento se tornou maior e 

mais eficaz; costureiros, como José Ronaldo, Guilherme Guimarães 

e Dener Pamplona desenvolviam de forma astuta o conceito de 

alta-costura aqui no Brasil; o gosto por moda e estilo passou a 

permear o universo de uma considerável faixa da população.

 É fundamental ressaltar ainda as transformações políticas 
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observadas no início dos anos de 1960 que culminaram com um 

golpe militar no ano de 1964 no Brasil. Aparentemente partes 

de esferas distantes, a moda e a política apresentaram, no 

Brasil, uma relação muito concatenada. Dentre inúmeros 

instrumentos direcionados à contestação do regime implantado, 

o traje revelou seu imenso potencial, agregando em si diversas 

funções (agora menos relacionadas à afirmação de classe social e 

mais à expressão de nuances individuais), qualificando-se como 

um efetivo elemento de resistência. A revolução fluiu, nesse 

momento, por novos caminhos. Signos anteriormente relacionados 

de forma estrita a grupos menos favorecidos economicamente 

começam a ser observados em composições de estilo jovem: peças 

descosturadas, gastas, desbotadas, peças comportando um visual 

aparentemente desleixado e improvisado adentram nesse universo 

com a legitimidade da moda. 

 A moda, ou antes a antimoda4, observada nas ruas vai 

inspirar criações de todas as espécies, tornando esse visual 

jovem desejável. Há nesse momento uma quebra de paradigmas e 

o vencimento de alguns desafios: adentra às vitrinas a moda 

unissex, os aviamentos e tecidos nacionais, como as sarjas 

e chitas, passam a ser mais procurados e valorizados (embora 

enfrentem ainda um certo preconceito, por parte dos grupamentos 

financeiramente mais equipados), a configuração hierarquizada, 

tanto em termos de produção quanto de difusão, rompe-se (o 

criador deixa de ocupar a cadeira principal, ao mesmo tempo em 

que a moda começa a ser pensada menos para o indivíduo adulto 

bem estabelecido e mais para jovem comum), o corpo desnuda-se e 

a indústria de prêt-à-porter, ainda dando seus primeiros passos, 

começa a agregar qualidade e bom gosto a preços relativamente 

mais acessíveis5.

 A partir de inúmeras mudanças, a configuração tradicional da 

produção de roupas começou a se alterar em terras brasileiras. 

Ao passo em que o conceito de moda brasileira foi ganhando corpo, 

as configurações da moda europeia, especialmente a parisiense, 

foram deixando de conferir os ditames em nosso país. Paris 

destacava-se, ainda, como uma importante referência em termos de 

bom gosto, mas deixou de caraterizar-se como vanguarda da moda, 

dividindo espaço com localidades como Nova Iorque e Londres. No 

Brasil, a produção passou a conferir um tom mais brasileiro à 
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moda – passa a ser observado nesse momento um aumento de peças de 

roupas produzidas em território nacional, agora mais adaptadas 

ao nosso clima e realidade. Passa-se a observar, nesse cenário, 

não somente uma moda feita no Brasil, mas uma moda brasileira, 

uma moda que confere liberdade aos signos de brasilidade para 

que sobressaiam-se em relação a outros. 

 Nesse viés, buscando congregar os ideais e anseios jovem e 

suprir uma demanda por produtos mais originais e de qualidade, uma 

gama de butiques destacou-se no quadro brasileiro. No decorrer 

dos anos que vão de 1950 à década de 1980, diversos jovens 

abriram seus estabelecimentos, alguns ainda demasiadamente 

atrelados, em termos de criação, aos padrões que vinham de fora 

(especialmente aqueles com datação entre 1950 e meados dos anos 

de 1960) e outros apresentando um estilo mais descontraído, 

jovial, abusado, original e criativo (situados entre a segunda 

metade dos anos 1960 e os anos 1980). Nesse viés, dentre os 

cenários brasileiros que se destacaram nos quesitos de moda, 

estilo e comportamento no período, a mancha6 localizada no bairro 

de Ipanema, no Rio de Janeiro, vai ocupar um espaço espacial, 

congregando brasilidade e jovialidade em sua moda.

 A partir do pioneirismo da Mariazinha7, o bairro de Ipanema 

assistiu a abertura e fechamento de diversas butiques. Algumas 

construíram uma trajetória mais longa, outras nem tanto. 

Partindo dessa ótica, o presente artigo apresenta um estudo 

acerca de uma das butiques mais emblemáticas do bairro de 

Ipanema (a Veste Sagrada) e suas relações de rompimento com 

padrões preestabelecidos para a construção um novo ideário em 

termos de estilo.

MODA, JUVENTUDE E ESTILO: A NOVA VESTE QUE VOCÊ VAI USAR

 
 Essa roupa era uma forma de dar um grito de 
liberdade. As pessoas usavam o que  queriam, da forma 
que queriam, colocavam uma roupa por cima da outra, 
tiravam  uma manga, customizavam, cada um fazia sua 
roupa, tingia. Era uma roupa  bacana […] Tinha q ter 
personalidade. Você tinha que estar por dentro do que 
estava  acontecendo, antenado (MARANGONI, 2017).

Em  entrevista8, Marangoni destaca que Ipanema surgiu 

dentro do contexto da moda com um estilo único, pessoal e criativo; 
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uma moda que, para o artista, era antropofágica, assim como o 

comportamento e arte produzida no período. O artista recorda-

se também que um dos fatores que contribuíram para que a moda 

de Ipanema ganhasse visibilidade foi o fato de que cada uma das 

butiques do bairro produzia um tipo próprio de roupa, a roupa 

das butiques de Ipanema não se inseria dentro de uma produção 

uniforme e imitativa. Assim, mesclando arte e estilo às novas 

significações da moda e ao novo ideário jovem, a butique Veste 

Sagrada – Organização criativa entrou em cena no ano de 1971, 

inserindo-se dentro de um grupamento de butiques com propostas 

originais e inovadoras. A Veste Sagrada foi idealizada por Luiz 

Antônio Marangoni e seus sócios, Antônio Carlos de Medeiros, 

Cristina Tenório e sua irmã, Maria Helena Tenório, funcionando 

sob uma ótima localização, na Rua Montenegro, número 107, atual 

Rua Vinícius de Moraes, no bairro carioca de Ipanema.

 Apesar de não estarem ligados à moda de uma forma direta, 

Luiz Antônio, na época estudante de Cinema, e seus sócios, 

buscavam produzir peças que atendessem seus anseios com relação 

à moda e estilo, levando em consideração também as produções 

usadas por jovens brasileiros e aquelas que observavam, durante 

suas viagens, sendo usadas por jovens de outros países – o que 

muito contribuiu para o estabelecimento de uma nova relação na 

produção e disseminação de moda: o modelo “de cima para baixo”, 

de George Simmel (1859-1918), caracterizado pelo processo de 

emulação das elites sociais (para as quais a moda era pensada e 

produzida) por parte das classes mais baixas começa a fender-

se. Nesse momento a moda começa a ser pensada baseando-se 

nos preceitos da juventude, em um processo menos relacionado 

à classe social e ao poder aquisitivo, e mais ao estilo. O 

jovem que transita normalmente pelas ruas passa a ser fonte de 

inspiração.

 Outra referência importante para a Veste Sagrada foi o 

contato e amizade com os proprietários da butique Frágil9 (1969-

1973), Célia Resende, Adriano de Aquino e Carlos da Veiga, 

que buscaram criar roupas para uma geração que se mostrava 

inconformada com o enquadramento social e político da época. 

Já, o projeto da Veste Sagrada foi Marangoni quem fez, conforme 

contou o artista ao Correio da Manhã10 em 1971: “Parti para o 

esquema de uma galeria de roupas, trabalhando mais com a massa da 
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loja, sem colocar objetos”. A proposta era compreender a roupa 

conforme seu diálogo com o próprio corpo, rompendo, também, o 

círculo de cultura das vestes e adornos. 

 Essa proposta sobre a cultura das vestes foi, ainda, o que 

orientou Marangoni na escolha do nome da butique. Marangoni 

conta que na época estava com um livro de seu pai que falava 

sobre vestes sagradas (as vestes de cada profissional, como a 

roupa que o médico usava para operar, a que o professor usava 

para lecionar, etc.), roupas que continham uma certa “energia”. 

Transpondo determinados trajes de seus universos originais para 

o mundo da moda brasileira e carioca, peças de roupas, antes, 

exclusivas de religiões e seitas passaram a ser procuradas 

por sua estética. A partir dessa reflexão surgiu o nome Veste 

Sagrada.

 Observando o outro lado do Atlântico, o cenário e a moda 

produzida por estilistas internacionais foram também pontos 

de inspiração para proprietários da Veste Sagrada. Dentre 

as influências estrangeiras ligadas à produção da butique, é 

possível observar o despojamento vindo das produções inglesas e 

a precisão do corte francês. No entanto, esses aspectos somaram-

se a uma moda que ia ao encontro do clima brasileiro, marcada 

pela liberdade no vestir, pelas transparências, decotes, peças 

menores, deixando por entrever a beleza dos corpos. A roupa da 

Veste Sagrada era uma roupa produzida a partir de bons tecidos 

e aviamentos que eram, na maior parte das vezes, importados (o 

que nos mostra, ainda, uma certa insipiência nesse setor da 

indústria brasileira). Orientando-se por esses caminhos, Luiz 

Antônio e seus sócios encontraram o estilo que comporia a ideia 

de uma butique emblemática como a Veste Sagrada.

Achamos que estava muito ligado. Achamos que podia 
criar roupas. Fazer um  movimento: as pessoas 
se vestiam muito padronizadas, uniformizadas. 
Sei lá, usar  umas roupas diferentes daria uma 
abertura maior para essas pessoas. Pra começar, os  
parentes emprestaram algum dinheiro. As roupas, a 
gente desenha e manda fazer. E os tecidos todo mundo 
escolhe(TENÓRIO: 1971)11.

 Desta forma, a Veste Sagrada funcionava como uma segunda 

pele, “a veste que você coloca sobre seu corpo, uma forma de 
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revestir o corpo”, lembra Marangoni. Pensando nesses aspectos, 

cada um dos sócios da butique possuía sua própria linha de 

produção, todos partindo para uma roupa com uma qualidade 

notável, desde os tecidos escolhidos à linha utilizada para a 

confecção da peça. Havia também muita pesquisa e inventividade 

na produção dessas roupas, que eram bastante artesanais, mas 

muito elegantes e com uma modelagem e corte precisos. Com 

exceção das calças, cada peça produzida pela Veste Sagrada era 

única, a exemplo dos vestidos, que poderiam contar com a mesma 

modelagem, mas não os mesmos bordados, as mesmas cores. 

 No âmbito das inovações da Veste Sagrada, o Correio da 

Manhã, em A nova veste que você vai usar, confere destaque às 

batas feitas em cambraia com veludo e algodão estampado, ao 

uso da flanela (que aparece sob diversas formas: estampadas, 

lisas, misturadas com pano de colchão), ao uso do e veludo e 

cetim nas calças, aos longos vestidos brancos de cetim e em 

“rami” tingido, às calças feitas de cobertor de campanha, ao 

tamanco para homem todo colorido pintado a mão, aos casaquinhos 

em pelúcia em cores suaves e metálicas, às jaquetas volumosas 

e coloridas com o corpo em tricô e mangas de lã e, o forte da 

casa, à chita de cortina de casa, com fitas de cetim coloridas 

fazendo camisas e túnicas. 

 

Figura 1 – Túnica em cambraia com detalhe em bordado inglês. 16.08.1971/Edição 
24031. Correio da Manhã /Caderno Bela. p.7

Fonte: Correio da Manhã
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 Já, o caderno Ela, do jornal O Globo, nos apresenta um 

outro ângulo de visão da produção da Veste Sagrada: o gênero 

chique com um toque de nostalgia. Na matéria de 28 de julho de 

1973, o Ela destaca o fim das formas geométricas, das formas 

retas e dos tecidos ásperos e valoriza o romantismo presente nas 

peças da butique. A volta dos cortes elaborados e flutuantes, de 

uma linha tida como mais feminina, da valorização dos detalhes, 

a presença de rendas preciosas, nervuras, fitas acetinadas, 

transparências, tons pastéis. Há um destaque, também, para os 

vestidos com longos comprimentos, os decotes generosos e as 

mangas modelando o movimento dos braços. A Veste Sagrada propõe, 

ainda, uma releitura do estilo visto no faroeste através de seus 

estampados de rodeio, as chemises de brim e as calças jeans, e 

uma valorização também do estilo menina-mulher, como pode ser 

observado na figura de número 3.

Figura 2 - Batacom detalhe em chita. 12.07.1971/Edição 24001. Correio da Manhã / 
Caderno Bela.

Fonte: Correio da Manhã
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Figura 3 – Cristina usando conjuntinho em estilo mambo e baianinha. 20.11.1971. O 
Globo / Caderno Ela

Fonte: O Globo

 Ainda sobre a moda produzida pela Veste Sagrada, Marangoni 

confere destaque aos vestidos bordados com fios de ouro e 

prata e aos bordados feitos à mão por uma senhora portuguesa 

exclusivamente para a butique. O artista também se recorda 

do sucesso das calças feitas com entretela, com amarração na 

frente, que conquistaram Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal 

Costa. A Veste Sagrada contava também com sua própria confecção, 

instalada em um apartamento no bairro de Ipanema mesmo, lá, as 

peças confeccionadas com tecidos mais leves eram feitas. Já as 

peças mais pesadas, como as calças, eram fabricadas no bairro de 

São Cristóvão, devido à exigência de um maquinário mais pesado 

para sua confecção.

DE VESTE SAGRADA À CENTRAL CONTEMPORÂNEA DE ARTE

 

 Além de todas as inovações em termos de gosto e estilo 

proporcionadas pela Veste Sagrada, os ares da butique iam também 

ao encontro de toda revolução observada no universo cultural 

e artístico dos anos de 1970. Assim, um dos aspectos mais 

significativos (e que muito contribuiu para a visibilidade do 
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nome) na trajetória da Veste Sagrada diz respeito ao seu papel 

enquanto difusora de propostas artísticas. Além da produção de 

moda, a butique abrigava frequentemente exposições de artes 

visuais, passava filmes e promovia o lançamento e venda de 

livros, o que muito contribuiu para a construção de um ambiente 

bastante elitizado culturalmente.

 Após encerramento do expediente da butique, a loja toda 

passava por um processo de transformação e em cerca de trinta 

minutos Luiz Antônio desmontava as estruturas para roupas e 

colocava os quadros em exposição; no dia seguinte tudo voltava ao 

seu local de origem. Além da parte voltada para as artes visuais, 

havia também as performances realizadas na Rua Montenegro e 

shows de rock, o que contribuiu para a butique se tornasse um 

point, conseguindo, assim, a atenção da mídia e conferindo um 

up para marca.

 As exposições de artes visuais, que tiveram início em 1972, 

marcaram de forma notável a trajetória da butique Veste Sagrada, 

que era, no momento, a única loja de roupas que proporcionava 

esse tipo de atividade cultural. Através da exposição de obras de 

artistas importantes para a história da arte brasileira, a Veste 

Sagrada apresentou trabalhos como os de Ângelo de Aquino (que 

organizava as exposições da loja), Adriano de Aquino, Antônio 

Dias, Roberto Magalhães, Waltércio Caldas, Célia Resende, Caio 

Mourão, Márcio Mattar, Milton Machado e outros. Além da fruição 

de obras, as exposições proporcionavam também um momento de 

contanto com personalidades que iam à butique, como Gilberto 

Chateaubriand, Scarlet Moon e Oscar Tenório.

 Em junho do ano de 1974, a Veste Sagrada comunicou 

oficialmente seu fim como butique e passou a dedicar-se somente 

às atividades relacionadas à arte. Funcionando sob o nome de 

Central Contemporânea de Arte, a galeria buscava tornar-se mais 

aberta e acessível, mas partindo sempre de exposições de grandes 

nomes. No entanto, seu percurso como galeria de arte encerrou-

se em pouco tempo, mas não sem deixar para a posteridade seu 

valor e contribuição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Cabe evidenciar aqui o alto potencial do traje enquanto 
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elemento revelador de propostas que vão além da relação de 

pertencimento de classe, do gosto e do estilo pessoal, o traje 

apresenta o modo de cada sujeito posicionar-se na sociedade onde 

está inserido, seus anseios e seus sonhos, identificando-se, por 

vezes, como um reflexo do mundo que o cerca e, por vezes, como 

um indicador daquilo que ainda está por vir. Quando analisamos 

a moda sob uma perspectiva que inclui seus significados, formas 

de disseminação e funções sociais, percebemos que ela sinaliza 

importantes transformações nas relações sociais e marca momentos 

históricos.

 Por este viés podemos compreender do traje da Veste Sagrada 

como um instrumento libertário, uma maneira de comunicar sonhos 

e anseios. Através de seu traje e da arte mostrada pela butique 

podemos observar a congregação de ideias de não conformidade, 

de liberdade, de expressividade, de valorização dos sujeitos e 

também o fortalecimento do conceito de moda jovem no Brasil. 

 Há também que se destacar a forte contribuição da Veste 

Sagrada na configuração de Ipanema como local de moda e ainda 

como um importante agente na quebra da configuração hierarquizada 

observada no Brasil em tempos anteriores (tanto no que se refere 

ao produtor de moda, quanto em temos de consumidor de moda). 

Assim, o encerramento das atividades da Veste Sagrada e sua 

curta trajetória, tanto no âmbito da moda quanto da arte, deve 

ser interpretado não como algo problemático, mas como algo 

que foi emblemático na história da moda e que contribuiu de 

forma respeitável para o desenvolvimento e visibilidade da moda 

brasileira e carioca.

NOTAS

1 Lipovetsky desenvolve o conceito de moda de cem anos para designar a 
produção de moda situada entre a metade do século XIX até a década de 1960. 
A moda de cem anos pode ser descrita como uma estrutura de estilo pautada 
nos preceitos de classe, criando dois polos de produção distintos: a alta-
costura e a confecção. Cf. LIPOVETSKY, G. O império do efêmero: a moda e 
seu destino nas sociedades modernas. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

2 FUJITA, Renata Mayumi Lopes; JORENTE, Maria José. A Indústria Têxtil no 
Brasil: uma perspectiva histórica e cultural. Revista ModaPalavra e-Periódico, 
vol.8, n.15, jan./jul.2015. 

3 Maria Claudia Bonadio acentua que nas revistas femininas em circulação 
no período, agora com inúmeras fotografias coloridas, passa a ser exibido 
um maior número de anúncios de roupas prontas e também a apresentação dos 
créditos das confecções e/ou butiques que vendiam as peças dos editoriais. 
Outro fator importante destacado é o desaparecimento dos moldes incluídos 
nessas publicações: a autora cita como exemplo a revista Joia que deixou de 
incluir seus moldes a partir de meados de 1964.
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4 Compreende-se, no contexto aqui analisado, por antimoda a produção 
estilística adotada individualmente ou por grupamentos, geralmente jovens, 
que buscava ir na contramão daquilo já então estabelecido como um modo padrão 
de se vestir, sem, no entanto, pretender lançar tendências a partir de suas 
escolhas. Nos anos de 1960 a 1980 as antimodas, consideradas por alguns 
como subversivas ou transgressoras, permearam de forma muito significativa 
o universo jovem em todo o Ocidente, tornando-se, muitas vezes, moda. A 
utilização das antimodas na construção do estilo foi utilizada de forma 
livre; alguns incorporavam apenas um ou outro elemento, já outros aderiam a 
estilos repletos de signos. 

5 Até o início dos anos de 1960, no Rio de Janeiro, o bom gosto e o estilo 
confinavam-se às casas de moda do Centro ou do bairro de Copacabana. Eram 
casas que em muito assemelhavam-se às maisons francesas, caracterizando-se 
por sua produção de moda de alta-costura e/ou pela comercialização de peças 
importadas.

6 José Guilherme Magnani, estabelece o conceito de mancha urbana, que pode 
ser aplicado à área de Ipanema com relação à instalação de diversas butiques 
ao longo dos anos de 1960 e 1970. Para Magnani as manchas consistem em uma 
forma de apropriação quando se trata de lugares que funcionam como ponto 
de referência para um número mais diversificado de frequentadores. Sua base 
física é mais ampla, permitindo a circulação de pessoas oriundas de várias 
procedências e sem o estabelecimento de laços mais estreitos entre eles. 
São áreas contíguas do espaço urbano, dotadas de equipamentos que marcam 
seus limites e viabilizam (cada qual com sua especificidade, competindo ou 
complementando) uma atividade ou prática predominante. Cf. MAGNANI, J. G. C. 
(Org.); SOUZA, B. M. de (Org.). Jovens na Metrópole: etnografias de circuitos 
de lazer, encontro e sociabilidade. São Paulo: Ed. Terceiro Nome, 2007. 

7 A primeira butique do bairro de Ipanema foi a Mariazinha, de propriedade 
de Maria Mellin Sweet, Jane Mellin e Edith Vasconcelos. O primeiro endereço 
da Mariazinha foi no quarteirão conhecido como Bar 20. No entanto, apenas 
um ano depois de sua inauguração, a butique transferiu seu endereço para a 
Rua Visconde de Pirajá. Castro (1999) indica que a inauguração da butique 
ocorreu em 25 de agosto de 1961 e, apesar de produzir uma moda ainda 
significativamente ligada aos moldes da primeira metade do século XX, sua 
primeira vitrine já reproduzia uma fachada de demolição, mostrando o que 
estava por vir.

8 MARANGONI, Luiz Antônio. Entrevista concedida a autora em 18/03/2017.

9 SILVA, I. S. Frágil, um ideário de contestação nos anos de 1960 e 1970: 
Ipanema, moda e juventude. 13º Colóquio de Moda, Bauru, 2017.

10 Fala de Luiz A. Marangoni na matéria. A nova veste que você vai usar. 
Correio da Manhã, Caderno Bela. 19.07.1971, ed. 24007.

11 Fala de Maria Helena Tenório na matéria A nova veste que você vai usar. 
Correio da Manhã, Caderno Bela. 19.07.1971, ed. 24007.
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 O BELO E A TORTURA: TRAJETÓRIA ARTÍSTICA E PRODUÇÃO 
ESTÉTICA DE NAZARETH PACHECO

Cinthia de Oliveira Lopes 
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RESUMO

Como sabemos, a arte é uma vivência humana de aprimoramento estético 

que proclama e exprime ideias e emoções.  Independentemente 

de seu formato – pintura, cinema, literatura - a arte busca 

exatamente transmitir essas ideias e sentimentos, tornando-se 

dessa forma uma representação simbólica do mundo. Para tanto, 

este trabalho pretende estudar a produção estética, as temáticas 

e a trajetória artística da artista brasileira Nazareth Pacheco 

(São Paulo -1961) que, por algumas vezes utiliza do vestível como 

objeto de sua arte, como também investigar sua poética através 

da análise de obras produzidas pela artista, nomeadamente na 

década de 1990.  

PALAVRAS-CHAVE

Arte, arte contemporânea, Nazareth Pacheco

ABSTRACT

As we know, art is a human experience of aesthetic improvement 

that proclaims and expresses ideas and emotions. Regardless of 

its format - painting, cinema, literature - art seeks precisely 

to convey these ideas and feelings, thus becoming a symbolic 

representation of the world. In order to do so, this work 

intends to study the aesthetic production, themes and artistic 

trajectory of Brazilian artist Nazareth Pacheco (São Paulo 

-1961), who sometimes uses the vestment as an object of her art, 

as well as to investigate her poetics through analysis of works 

produced by the artist, particularly in the 1990s.

KEYWORDS

Art, contemporary art, Nazareth Pacheco

INTRODUÇÃO
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O presente artigo pretende tratar sobre a arte contemporânea, 

com destaque para a trajetória artística e a produção estética 

da artista brasileira Nazareth Pacheco, bem como versar sobre a 

importância dessas obras, ao considerar questões como: artistas 

mulheres, gênero e universo feminino. Em suas obras, a artista 

destaca questões do feminino por meio da materialidade do objeto, 

tomando posse de materiais cortantes e ameaçadores, que se 

integram a outros elementos, alguns até sedutores e brilhantes. 

Desse modo, ao espectador de suas obras, Nazareth Pacheco causa 

uma certa ambiguidade.

Independente do suporte artístico, muitas artistas 

contemporâneas têm se posicionado sobre suas situações de gênero, 

se impondo frente as limitações impostas pela sociedade. Não só 

as artistas, mas algumas autoras, desde a década de 1970, vêm 

chamando a atenção para produções de obras feitas por mulheres, 

desvendando novos paradigmas na história da arte, a exemplo de 

Linda Nochlin (1931), Lucy Lippard (1937) e Griselda Pollock 

(1949). Desde então, os discursos que tendem a dar visibilidade 

a obras de arte feitas por mulheres foram ampliados, fazendo 

florescer em vários países a pesquisa sobre o tema. O texto marco 

dessa vertente feminista foi lançado por Linda Nochlin em 1971, 

intitulado de “Why have there been no great women artist?”, 

que só foi traduzido aqui no Brasil em maio de 2016. A questão 

lançada pela autora abriu uma ampla possibilidade de estudos, 

diferentes daqueles que tinham por intuito somente trabalhar 

artistas mulheres. 

Aqui, elegemos uma artista contemporânea brasileira mulher, 

Nazareth Pacheco, que inicia sua trajetória artística na década 

de 1980 produzindo esculturas. No entanto, o foco do nosso 

trabalho pretende partir das produções de objetos feitos pela 

artista no início dos anos 1990. Contudo, o projeto tem por 

intuito dar início a discussão a partir da série “Objetos 

aprisionados”, produzidos entre 1992 e 1993, indo até produções 

mais atuais, principalmente àquelas iniciadas no final dos anos 

1990 com a produção de objetos pontiagudos e afiados, em que 

a artista trabalha exaustivamente a questão do corpo feminino 

como lugar de aprimoramentos estéticos por práticas médicas/

cirúrgicas.
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Desde os anos 1970, os estudos de arte sobre um viés 

feminista, têm sido recorrentemente apontados e levados em 

consideração, uma vez que a história da arte tem apagado nomes 

de grandes mulheres artistas de sua história, como se elas 

fossem quase nulas nesse mundo específico. Como sabemos que suas 

contribuições são inúmeras e sempre contribuíram para o seu 

enriquecimento, elegemos aqui uma artista brasileira mulher 

que por meio da produção de objetos retoma vários temas para 

discussão, inclusive o de viés feminista. As obras criadas por 

Nazareth Pacheco, que utiliza de objetos para passar mensagens 

a respeito do corpo feminino e às opressões impostas a ele, 

têm de ser tratadas com seu devido respeito, revelando todos os 

significados implícitos a elas. 

Mesmo quando uma artista não se declara explicitamente 

feminista, ou mesmo quando se abstém dessa alcunha, as obras 

feitas por elas podem ser lidas dentro desse debate político. 

De acordo com Helena Reckitt em seu livro “Art and Feminism”, 

ainda que uma artista não associe o seu nome ao feminismo ou 

é até mesmo relutante a ele, não significa que as políticas ou 

debates feministas estejam ausentes de influência em suas obras.

NAZARETH PACHECO E SILVA

A artista brasileira Nazareth Pacheco e Silva nasceu 

na cidade de São Paulo em 1961 e possui uma trajetória que 

em suma se diz respeito a produção de esculturas e objetos. 

Elegemos as produções relacionadas ao segundo empreendimento, 

que data a partir dos anos 1990. Nazareth Pacheco iniciou sua 

trajetória artística logo após sua formação em Artes Plásticas 

pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 1983. No ano de 

1985 realizou sua primeira mostra individual no Espaço Cultural 

Julio Bogoricin, em São Paulo, mas foi no ano de 1989 que se 

inseriu de forma efetiva no universo artístico após receber 

um prêmio no 11º Salão Nacional de Artes Plásticas, no Rio 

de Janeiro. Contudo, torna-se conhecida, principalmente, na 

década de 1990, em que produziu uma série de obras a partir de 

objetos corriqueiros, mas com uma materialidade bastante hostil. 

Nazareth Pacheco é uma artista que possui uma linha de trabalho 

bastante peculiar, frequentemente relacionada a questões como 
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feminilidade, corpo feminino e as opressões impostas a ele. A 

artista trabalha individualmente e em algumas de suas obras 

exprime situações de sua própria biografia. Em consequência de 

uma má formação congênita, desde muito cedo Pacheco foi submetida 

a diversas cirurgias corretivas.  Em 1992 e 1993 inicia sua 

série intitulada “Objetos Aprisionados”, em que reúne em caixas 

objetos e documentos autobiográficos, remetendo a processos de 

tratamentos médicos e estéticos aos quais foi submetida quando 

criança. Reúne ali fotos, radiografias, frascos com sangue, 

entre outras coisas.

Figura 1: Nazareth Pacheco, sem título, 1993. Materiais: fotografias p&b e papel 
colados sobre chumbo em moldura de madeira e vidro. Dimensão: 27x33,5 cm. Fonte: 

http://mam.org.br/acervo/2006-079-pacheco-nazareth/

 A partir dessa série, percebemos a grande mudança de foco 

em suas obras, que passam a perceber e ter como temática o corpo 

feminino e suas inúmeras adaptações aos quais são submetidos. 

Desde então, temas como a dor, a tortura e o aprisionamento são 

recorrentes ao observarmos suas obras. Da borracha aos objetos 

pontiagudos e cortantes, pretendemos demonstrar por meio dessas 

produções as formas de aprisionamento impostas às mulheres e o 

modo com a artista “narra” sobre elas. Segundo Schnaider:

Contrariamente ao artista que expõe seu corpo como 
objeto artístico, é o nosso corpo que fica desnudado 
diante dos objetos agudos e cortantes [de Nazareth 
Pacheco]. Penetrar os cortinados feitos de lâminas 
de barbear e miçangas, no seu brilho sedutor, 
fascinante, faz com que os rasgos aconteçam e 

http://mam.org.br/acervo/2006-079-pacheco-nazareth/
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esmigalhem imagens corporais, dilacerando qualquer 
identidade possível. É a própria noção de sujeito 
psíquico que fica questionada, o jogo de espelhos se 
inverte, perdemo-nos do olhar que nos constituiu, 
tornamo-nos ferida exposta. (CHNAIDERMAN, 2012) 

Nesses objetos belos e afiados feitos pela artista, podemos 

vislumbrar algumas questões que os vincula a um fazer manual 

feminino, uma vez que utiliza de agulhas e se refere a prática 

do crochê ensinada pela sua avó em sua dissertação de mestrado. 

Mas como sabemos, quando tais objetos são utilizados, a artista 

se refere explicitamente a um mundo específico: o das cirurgias 

plásticas e correções estéticas. Vemos o desenvolvimento dessa 

temática pela artista desde a criação de “Objetos Aprisionados” 

(1992-1993), em que reuniu objetos utilizados em suas cirurgias 

pessoais em quadros de vidro (ver figura 01). Em um relato a 

Tadeu Chiarelli, a artista explica a sua inserção no mundo 

dessas cirurgias em duas partes:

[...] nas cirurgias de reparação de um problema 
congênito, em que me submeti à correção do lábio 
leporino, transplante de córnea, cirurgia nas mãos, 
pés, nariz e boca. Já a segunda parte, seria o 
registro de tratamentos chamados “de beleza”: 
tratamento da pele do rosto, aparelho dos dentes, 
depilação, limpeza de pele, entre outros. Essas 
duas partes do processo se deram, na verdade, desde 
quando eu nasci. A partir dos anos 80, deixei de 
fazer as cirurgias corretivas e o enfoque passou a 
ser dirigido apenas à questão estética. (CHIARELLI, 
2001)

As cirurgias as quais a artista se submetia, sejam 

corretivas ou não, passam a ser o seu principal foco de trabalho, 

que vislumbra a respeito das correções corporais de forma a 

alcançar um belo ideal. Ainda em entrevista a Chiarelli, quando 

questionada sobre o aspecto autoritário da sociedade, que tende 

a impor às mulheres certos padrões, ela relata:

Chegou um momento em minha vida em que a questão do 
modelo ideal de beleza passou a ter um peso grande e 
foi por meio desta questão que, trabalhando com esses 
dados, a minha experiência de vida foi “transformada” 
em arte [...]. [...] os materiais cortantes e de 
perfuração escolhidos para confecção desses objetos 
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estavam diretamente ligados a objetos que sempre me 
causaram medo e pânico: agulhas, lâminas etc., os 
quais sempre eram utilizados nas cirurgias às quais 
me submeti. (CHIARELLI, 2001)

Nos objetos produzidos pela artista, percebemos uma presente 

dualidade, visto que sua obra enquanto rememora dor, sofrimento 

e aprisionamento, igualmente indica suavidade, leveza e graça, 

já que a cortante lâmina cai como um manto, um véu. Isto pode 

ser percebido ao observarmos a obra que a artista produziu em 

1999 (ver figura 02), a partir dos textos de Louise Bourgeois, 

que a artista conhece no verão do mesmo ano, em que ela cria um 

berço com mosquiteiro feito com lâminas de barbear.

Seu trabalho todo toca e comove de um jeito único e 
intenso. Nazareth trata a questão da dor de forma 
pungente e forte. Ela expõe objetos relacionados ao 
seu corpo, mas seu corpo é o de todas as mulheres. 
Através da história construída através das várias 
cirurgias pelas quais passou, Nazareth acaba expondo 
os paradoxos do desejo no mundo. É da fala de Louise 
Bourgeois, com quem estudou, que ela inicia seu 
trabalho: “O tema da dor é meu campo de batalha, dar 
significado e forma à frustração e ao sofrimento. A 
dor é o preço pago pela libertação do formalismo”. 
(DIAS, 2012)

Figura 02: Nazareth Pacheco, sem título, 1998. Materiais: Lâmina de barbear, 
miçanga, acrílico e aço. Dimensão: 140x80x55 cm. Fonte: http://www.itaucultural.

org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_
obras&acao=mais&inicio=1&cont_acao=1&cd_verbete=2855 

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_obras&acao=mais&inicio=1&cont_acao=1&cd_verbete=2855
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_obras&acao=mais&inicio=1&cont_acao=1&cd_verbete=2855
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_obras&acao=mais&inicio=1&cont_acao=1&cd_verbete=2855
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Nazareth convida a uma imersão ao mesmo tempo que apresenta 

a impossibilidade de adentrar, com suas vestes e colares 

impossíveis de serem tocados e vestidos. Podemos tocar somente 

com os olhos a dor que não podemos palpar, mas é possível sentir 

na pele uma dor que não podemos alcançar. Quando admiradas 

de longe, suas obras encantam pelo brilho e pela diversidade 

dos materiais, convidando o espectador a chegar mais perto e 

tocar, entretanto, a aproximação pode ser perturbadora, pois ao 

deparar-se com elementos cortantes e pontiagudos que sugerem 

sofrimento, a sensação pode ser de aflição e dor (ver figura 03 

e 05).

Figura 03: Nazareth Pacheco, sem Título, 1997. Materiais: canutilho, cristal, 
miçanga, anzol, náilon e suporte acrílico. Dimensão: 35,5 x 34,5 cm. Fonte: http://

mam.org.br/acervo/1997-060-pacheco-nazareth/

Um outro aspecto presente nas obras e que pode trazer 

desassossego ao espectador, seria a impossibilidade do toque, 

já que os objetos afiados podem penetrar a pele e dilacerar a 

carne, ferindo quem os desejar tocar.

Esse encontro produz um misto de sensações que 
se alternam: proximidade e distância, estranho e 
familiar, possibilidade e impossibilidade. E é no 

http://mam.org.br/acervo/1997-060-pacheco-nazareth/
http://mam.org.br/acervo/1997-060-pacheco-nazareth/
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corpo que experimentamos a obra de Nazareth Pacheco. 
Tomados pela vertigem de um mundo que estraçalha e 
esparrama vísceras entre a dor e o êxtase, o corpo 
fica desnudado diante de tantos objetos cortantes e 
agudos. (DIAS, 2012)

Ao explicar que inicialmente as cirurgias eram destinadas 

apenas a correção de problemas de “saúde”, e depois, em um 

segundo momento passou a fazê-las por vontade própria, para 

fins estéticos, Nazareth deixa claro que a partir desse momento 

sua intenção era atingir a estética de representação ideal do 

corpo. E ao utilizar sua história e sua memória para expor estas 

vivências, através da manipulação estética de materiais tidos 

como fora do comum, consegue transformar esses objetos incomuns 

e singulares, em “objetos de arte”. Desse modo, é o corpo do 

espectador que é atravessado por esses objetos ao experimentar 

esses vestíveis feitos com lâminas. Vemos um vestido pendurado 

que atrai e seduz pelo brilho dos cristais e miçangas, e até 

das lâminas, que de longe, por não serem totalmente percebidas, 

não causam aflição ou repulsa, pois de longe não revelam o real 

perigo de serem tocadas (ver figura 04). Ao longe, pendurado 

sobre um cabide de acrílico, um belo e sofisticado vestido. 

Cristais, canutilhos e miçangas compões uma transparente e 

delicada mistura. O vestido chama. De perto uma surpresa: em meio 

aos cristais e contas, reluzem lâminas de barbear preparadas 

para ferir quem pense em tocar a sedutora e atraente obra.

De acordo com Miriam Chnaiderman (2003), o corpo da artista 

não se faz presente na obra, não podemos ver seus cortes, nem 

suas cicatrizes, “Mas é o nosso corpo que estará vestindo e sendo 

atravessado pelos objetos confeccionados com as lâminas. São 

nossos corpos que são estrangulados por requintados apetrechos 

de tortura, disfarçados em adornos que brilham como nobres 

rubis de coroas reais.” 

É em nosso corpo que experimenta a obra de Nazareth 
Pacheco: somos tomados pela vertigem de um mundo que 
nos estraçalha, esparramando vísceras em orgasmos 
bizarros entre a dor e o êxtase. Contrariamente ao 
artista que expõe seu corpo como objeto artístico, 
é o nosso corpo que fica desnudado diante dos objetos 
agudos e cortantes. Penetrar os cortinados feitos 
de lâminas de barbear e miçangas, no seu brilho 
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sedutor, fascinante, faz com que os rasgos aconteçam 
e esmigalhem imagens corporais, dilacerando qualquer 
identidade possível. (CHNAIDERMAN, 2003: p.01)

Figura 04: Nazareth Pacheco, sem título, 1997. Materiais: Miçangas, cristais e  
lâminas de barbear. Dimensão: 130 x 40 x 4 cm. Fonte: http://www.artenaescola.org.

br/dvdteca/pdf/arq_pdf_19.pdf 

Figura 05: Nazareth Pacheco, sem título, 2000. Materiais: acrílico, cristais 
e agulhas. Dimensão: 34 x 34 x 4 cm. Fonte: http://www.mercedesviegas.com.br/

http://www.artenaescola.org.br/dvdteca/pdf/arq_pdf_19.pdf
http://www.artenaescola.org.br/dvdteca/pdf/arq_pdf_19.pdf
http://www.mercedesviegas.com.br/nazarethpacheco1.html
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nazarethpacheco1.html 

Dito isso, inferimos que a obra de Nazareth Pacheco, assim 

como dito por Miriam Schnaiderman“ busca desalienar nossa imagem, 

sempre construída a partir de um olhar que nos olha”, coloca o 

nosso olhar pessoal no centro das atenções (CHNAIDERMAN, 2012). 

Ponderamos que a análise de obras por esse viés, quando se trata 

de uma artista mulher, se torna valiosa e tende a desvendar 

diferentes significados, que não os usuais. No momento em que uma 

artista se impõe politicamente frente a algo, ela possivelmente 

deixará transparecer questões de sua natureza de gênero, e é 

muito importante que estejamos atentos aos detalhes, de forma 

a não reduzir os significados intrínsecos às obras. O período 

político em que a artista está inserido não é vinculado a 

nenhuma ditadura vigente, mas também é um período que manifesta 

falsa liberdade para as mulheres, que embora possam fazer parte 

de outras esferas políticas, sociais ou econômicas, que não 

somente a doméstica, elas enfrentam a falta de liberdade em 

outros espaços, e um dos principais deles é o corporal, donde, 

como vimos, certos ideais de beleza são impostos. 
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SEGUNDA MÃO: REUSO DAS ROUPAS E RESSIGNIFICAÇÃO DA 
MODA

Talita Botelho (UFJF)1

RESUMO

Dados do portal DataSebrae confirmam o aumento do comércio de 

roupas e acessórios usados no mercado local e nacional nos anos 

de 2009 à 2014. Considerando a lógica do sistema da moda, e o 

aumento do número de brechós, é possível perceber o consumo em 

brechós como uma tendência de moda? Quais as questões idearias, 

estéticas e econômicas que podem motivar o consumo em brechós?

PALAVRAS-CHAVE

moda; brechó; roupa 

ABSTRACT

DataSebrae portal confirms the increase in the trade of clothing 

and accessories used in the local and national market in the 

years 2009 to 2014. Considering the logic of the fashion system, 

and the increase in the number of thrift stores, it is possible 

to perceive consumption in thrift stores as a fashion trend? 

What are the ideological, aesthetic and economic issues that 

can motivate consumption in thrift stores?

KEYWORDS

fashion; thrift stores; clothes

INTRODUÇÃO (OU PASSOS INICIAIS)

“Brechó”, segundo o dicionário, seria a adaptação 
do nome “Belchior”, pois este foi o dono da primeira 
loja de artigos usados na cidade do Rio de Janeiro/ 
RJ. Assim, no século XIX o termo foi atribuído à 
todas as lojas de segunda mão e, com o tempo, sofrendo 
adaptação até se tornar “brechó”. (CHATAIGNIER, 
1996)

Apesar da moda ser fundamentada na “eterna recorrência do 

novo” (BENJAMIN, 2006, apud SVENDSEN, 2010, p. 10), os dados 
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do portal DataSebrae2 nos permite uma visão do crescimento do 

comércio formal de roupas e acessórios usados sob o recorte 

espacial do mercado local, Juiz de Fora - MG, (GRÁFICO 1) e 

nacional (GRÁFICO 2) nos anos de 2009 à 2014.

GRÁFICO 1 - Comércio formal de roupas e acessórios usados na cidade de Juiz de 
Fora (MG) nos anos de 2009 à 2014.

Fonte: RFB - Municipio de Juiz de Fora e CNAE comércio varejista de outros artigos 
usados; http://www.datasebrae.com.br/

GRÁFICO 2 - Comércio formal nacional de roupas e acessórios usados nos anos de 

2009 à 2014.

Fonte: RFB - Comércio varejista de outros artigos usados; http://www.datasebrae.

com.br/

Segundo os indicadores, as micro e pequenas empresas, assim 

como os Micro-empreendedores individuais, registrados sob CNAE 

(Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 4785-7/99 - 
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comércio varejista de outros artigos usados em Juiz de Fora - 

MG cresceram em 335,2% no período. Já os indicadores nacionais 

da mesma atividade apresentam um aumento de 436% no período de 

5 anos.

Os números demonstram um crescente aumento no comércio 

de artigos usados de vestuário e, podemos, consequentemente, 

compreender que houve uma abertura no mercado de moda para as 

roupas de segunda mão.

A partir dessa constatação é possível dizer que os “brechós 

estão na moda?” 

Quais as motivações que levam ao consumo de uma roupa usada? 

É objetivo desse artigo a investigação a respeito das questões 

metafísicas, ideárias, estéticas e econômicas que podem motivar 

o consumo em brechós.

SISTEMA DA MODA

A investigação sobre o comércio e consumo de roupas de 

segunda mão, deve se iniciar com a compreensão da moda não apenas 

como a roupa. Sabemos que a roupa e o vestuário são, em geral, 

o domínio arquetípico da moda, mas devemos analisa-lá como um 

sintoma social que se estabelece como um sistema nas fronteiras 

daquilo que é singular, mas que converge ao universal.

A moda é a busca pela mudança por si, segundo Svendsen, “a 

moda só se configura quando a mudança é buscada por si mesma, 

e ocorre de maneira relativamente frequente” (2010 p. 24). 

Simultaneamente, um objeto de moda, também é aquele passível de 

imitação, segundo Simmel, a imitação

dá ao indivíduo a segurança de não estar sozinho 
em suas ações e se apoia no exercício da mesma 
atividade até aqui estabelecida como sobre um 
sólido fundamento que a alivia da dificuldade de se 
sustentar a si mesma. Ela nos traz, na prática, a 
tranquilidade peculiar garantida na teoria quando 
classificamos um fenômeno singular com um conceito 
universal. Quando imitamos, não apenas impelimos a 
exigência de uma energia produtiva para o outro, 
mas, ao mesmo tempo, também a responsabilidade por 
essa ação; assim, o indivíduo se livra do tormento 
da escolha, fazendo-a aparecer como um produto do 
grupo, como um recipiente de conteúdos sociais. 
(SIMMEL, 2008, p. 164)
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O sistema da moda é baseado na ocorrência do novo, no 

entanto, só se torna legítima sob a possibilidade da imitação. 

E, é a mesma imitação que determina sua degradação, pois, ao se 

tornar de domínio de todos, ou de grande parte do grupo, tal 

moda perde seu status de exclusividade promovendo a necessidade 

de uma nova moda: 

Ela pertence, portanto, a um tipo de fenômeno cuja 
intenção é de expansão cada vez mais ilimitada e 
realização cada vez mais completa – mas que alcançando 
esse objetivo absoluto cai em auto-contradição e 
destruição. (...) Nela vive um impulso íntimo de 
expansão, como se ela devesse subjugar a coletividade 
de um grupo; porém, no momento em que alcança seu 
objetivo, tem, como moda, de morrer pela contradição 
lógica com sua própria essência, pois sua expansão 
contínua suspende seu momento de separação  (SIMMEL, 
2008, 171)

Segundo André Carvalhal, em “Moda com Propósito”, o 

sistema da moda que incentiva o descarte - uma vez que “produtos 

considerado ‘úteis’ somente quando estão na moda” (CARVALHAL, 

2016, p. 24), também promove o consumo excessivo e estes, 

descarte e consumo excessivo, seriam os grandes vilões do nosso 

tempo.  

Stallybrass em “O casaco de Marx: roupas, memória e dor” 

defende que as nossas relações com as roupas possibilite a 

existência da chamada “sociedade da roupa”, o autor a conceitua 

de forma concisa como se tratando de “uma sociedade na qual os 

valores e também a troca assumem a forma de roupas” (STALLYBRASS, 

2008, p. 12). Sendo a roupa, portanto, uma possibilidade de 

incorporação e moeda de troca.

Nessa sociedade da roupa a economia se manifesta através 

dos valores simbólicos incorporados pelas peças: 

Em uma economia da roupa, entretanto, as coisas 
adquirem uma vida própria, isto é, somos pagos 
não na moeda neutra do dinheiro mas em material 
que é ricamente absorvente de significado simbólico 
e no qual as memórias e as relações sociais são 
literalmente corporificadas. (STALLYBRASS, 2008, p. 
15)
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Sob essa mesma lógica, Sant’anna defende a moda como o “ethos 

das sociedades modernas e individualistas, que, constituído em 

significante, articula as relações entre os sujeitos sociais da 

aparência” (SANT’ANNA, 2007, p. 88)

Stallybrass e Sant’anna nos permite compreender a dimensão 

da roupa em nossa sociedade. A roupa, segundo esses autores, 

não seria apenas um produto comercial com a função de cobrir 

o corpo, eles sustentam a ideia de que uma peça de roupa é o 

veículo de valores simbólicos de seu tempo. Ainda que todo objeto 

possa ser considerado um veículo simbólico de seu tempo, as 

roupas, por serem sob nossos corpos praticamente todo o tempo, 

fortalece mais a relação entre valores, sujeitos e seu tempo. 

Esses valores são desenvolvidos através de conexões subjetivas 

com os indivíduos, ambientes e sociedade.

FATOR ECONÔMICO

Sabemos que peças de roupas que pertenceram à celebridades 

e famosos são comercializadas pelos seus valores simbólicos em 

preços que vão além do mercado tradicional de roupas usadas, no 

entanto, o objeto de estudo, aqui em questão, são as peças de 

segunda mão de pessoas comuns para pessoas comuns. 

A partir desse objeto podemos afirmar que geralmente as 

peças de segunda mão são vendidas por preços inferiores aos das 

peças novas, seria o fator econômico a motivação primária para 

aumento do consumo em brechós?

Novas tecnologias como as plataformas virtuais para 

“desapegos” tem crescido e consequentemente o número de oferta 

e procura por peças de segunda mão. Em entrevista ao portal 

Exame3, Ana Luiza McLaren, fundadora da plataforma “Enjoei.com” 

afirma que a empresa faturou 15 milhões de reais em 2013. Sabendo 

que o faturamento da empresa se dá sob a comissão de 20% nos 

produtos anunciados pelos usuários, é possível estipular que o 

site tenha movimentado R$75 milhões em vendas em 2012.

Segundo a entrevista, o faturamento de 2013 fora cinco 

vezes o valor arrecadado em 2012, assim, a partir deste dado, 

podemos reafirmar a tese do crescente interesse por peças de 

segunda mão.

Plataformas como o “Enjoei.com” e redes sociais possibilitam 
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que todos possam colocar suas peças, sejam elas roupas, acessórios, 

calçados, joias, livros, objetos de decoração, etc., à venda, 

rompendo com as barreiras espaciais. Com as inovações digitais 

é possível ter um brechó sem sair de casa.

A motivação para se colocar a venda as peças que não lhe são 

mais atrativa - seus enjoos, para usar a nomenclatura da internet 

- é, de certo, econômica. O interesse parte da possibilidade de 

recuperar em parte o investimento da peça, pois se não fosse, as 

peças seriam certamente doadas ou descartadas de outra forma.

A pratica de compra das peças usadas participa dessa mesma 

lógica. É na possibilidade de investir um valor menor do que o 

atribuído inicialmente que consiste a motivação econômica na 

aquisição das peças de brechó.

FATOR IDEÁRIO

É possível que a exorbitante promoção do consumo, a 

aceleração dos ciclos da moda manifestado pelas redes de fast-

fashion4 tenham criado dialeticamente uma nova consciência a 

respeito do consumismo? 

Essa promoção do consumo é fruto da chamada “sociedade de 

consumo”, sobre a mesma, Lipovestsky conceitua:

Pode-se caracterizar empiricamente a sociedade de 
consumo por diferentes traços: elevação do nível 
de vida, abundância das mercadorias e dos serviços, 
culto dos objetos e dos lazeres, moral hedonista 
e materialista, etc. Mas, estruturalmente, é 
a generalização do processo de moda que a define 
propriamente. A sociedade centrada na expressão 
das necessidades é, antes de tudo, aquela que 
reordena a produção e o consumo de massa sob a lei 
da obsolescência, da sedução e da diversificação, 
aquela que faz passar o econômico para a órbita da 
forma moda. (LIPOVESTSKY, 2009, p. 184) 

Como um sintoma da “sociedade de consumo”, a efemeridade 

da moda, promovendo sempre o novo, coloca as roupas em duas 

situações de conservação: roupas com vida útil curta, pois são 

produzidas com materiais de baixa qualidade; e a roupa com 

vida útil curta, pois apesar de produzidas com materiais de 

qualidade, seus estilos se tornam ultrapassados devido às novas 
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tendências. 

Em ambas as situações a obsolescência é programada, uma vez 

que, o interesse dos fabricantes desses tipos de roupas - as 

com vida útil reduzidas, são, geralmente, aliados aos ideias do 

capitalismo tardio. Se apropriando, assim, do próprio sistema 

da moda em consoante com as necessidades da condição humana para 

a promoção da novidade. Segundo, Simmel

 
(...) a invenção da moda no presente está cada 
vez mais ligada à situação objetiva do trabalho na 
economia. Não é o caso de um artigo produzido em 
algum lugar virar moda e sim da produção de artigos 
com a finalidade de se tornar moda. Em determinados 
intervalos de tempo, exige-se a priori uma nova moda 
e, por isso, há criadores e indústrias que trabalham 
exclusivamente na execução dessa tarefa. (SIMMEL, 
2008, p. 167)

Elizabeh Cline, autora de “Overdresesd”, reforça a promoção 

do consumo ao longo do tempo, segundo a autora, na década de 1930 

as mulheres possuíam cerca de nove peças de roupas. Atualmente, 

estima-se que em média 64 peças de roupas são adquiridas em um 

ano e que menos da metade são utilizadas. (CARVALHAL, 2016)

Sob o aspecto ideário, a questão da sustentabilidade, da 

responsabilidade socio-ambiental, do consumo consciente, do 

minimalismo se mostram como possíveis fatores determinantes e 

motivadores do consumo de roupas de segunda mão.

Sustentabilidade, ou o desenvolvimento sustentável é aquele 

que “satisfaz as necessidades dos presentes sem comprometer 

as habilidades das gerações futuras  de  satisfazerem  suas  

próprias  necessidades (...)” (BRUNDTLAND, 1987). É necessário 

que um produto para se caracterizar como sustentável atenda 

aos critérios sociais, econômicos e ambientais. Assim, uma 

moda sustentável, deve, fundamentalmente, se assegurar de ter 

um baixo impacto ambiental em todo seu ciclo de vida; ser 

economicamente e socialmente responsável por todo o ciclo do 

produto: criação, produção, venda, pós-venda e descarte.

Dessa forma, observamos que o consumo das peças de segunda 

mão atende à alguns critérios da sustentabilidade, uma vez que 

amplia o ciclo do produto e promove uma economia colaborativa.

O termo “minimalismo” começou a ser utilizado a partir da 
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década de 1960 para designar um movimento artístico focalizado 

no uso mínimo de recursos e elementos para o máximo de efeito 

artístico. Seu uso foi ampliado e atualmente ganhou diversos 

empregos. Segundo Batchelor, o termo “tem sido estirado em todas 

as direções para  cobrir um conjunto tão amplo de escultura e 

pintura (e outras formas de arte) que perdeu quaisquer limites 

a que alguma vez possa (ou não) ter se proposto” (BATCHELOR, 

2001, p. 6)

Um nova consciência de vida, aliada ao consumo consciente 

e sustentabilidade, se apropriou do termo para designar uma 

filosofia de vida fundamentada na busca pelo essencial. Assim, 

a moda e as roupas como parte da vida atenderam a proposição 

do minimalismo, tanto como em forma estética, como em forma de 

consumo de bens. 

O re-uso das peças de segunda mão também pode ocorrer sob 

a forma de upcycling. O termo se refere a reutilização das 

peças como base para a transformação em algo novo: “o upcycling 

reinsere a peça descartada no processo para então transformá-

la. A peça é a matéria-prima, e o trabalho agrega valor a ela 

transformando-a em uma nova, com criatividade e baixo gasto de 

energia.” (CARVALHAL, 2016, p. 217). Esse movimento é motivado 

pelas mesmas questões da sustentabilidade, busca reduzir o 

impacto ambiental e o uso de novos recursos.

Consumidores inseridos nessa lógica procuram por roupas que 

dialogam com essa filosofia, assim, um guarda-roupa minimalista 

não é somente aquele que atende os critérios estéticos - mínimo 

de recursos para o máximo de efeito, mas sim aquele que concilia 

os critérios da sustentabilidade e consumo consciente.

Compreendendo a dimensão da roupa na sociedade de consumo, 

podemos afirmar que, o consumo e o uso de peças de segunda mão 

traduzem na forma de vestir as filosofias de vida ligadas à 

sustentabilidade, consumo consciente e minimalismo. 

FATOR ESTÉTICO

Segundo Cauduro; Perurena, “existe agora um interesse 

renovado por estéticas passadas, levando a uma reapropriação e 

recontextualização do antigo” (CAUDURO; PERURENA, 2008, p. 108). 

Percebemos esse interesse em diversas formas de construções e 
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expressões artísticas, mas principalmente a moda revisita e 

reconstrói o passado.

Dentre as motivações estéticas, o interesse pelo vintage 

é outro fator determinante para o consumo de peças de brechós.

O termo vintage vem das safras de vinho colhidas em 

determinada situação climática que dá ao vinho uma qualidade 

superior. Mais tarde foi utilizada para denominar o vinho do 

porto e também como sinônimo de algo 

antigo de boa qualidade. O termo foi absorvido pelo universo 

da moda para designar peças de época que carrega importantes 

elementos simbólicos de uma época.

Esse simbolismo é pontuado pela ligação da roupa à um 

determinado recorte temporal e espacial, que resgata os valores 

de identidade e memória daquele contexto. Não é em vão que, 

no universo da costura, os puídos e desgastes nas áreas dos 

cotovelos, joelhos, entre coxas, bem como bainha, golas e punhos 

são chamados de “memória”.

“A roupa tende pois a estar poderosamente associada com a 

memória ou, para dizer de forma mais forte, a roupa é um tipo 

de memória” (Stallybrass, 2008, p. 14), assim uma peça vintage 

é um tipo de memória que possibilita a revisitação do passado 

ao dialogar com os valores simbólicos de sua origem, bem como, 

a identidade do sujeito. 

O interesse por roupas vintages, mesmo esta sendo 

caracterizada por ser de segunda mão, também é movido pela 

mesma questão estética que motiva a novidade no mundo da moda: 

a distinção. 

É na moda que o individuo satisfaz sua necessidade de 
diferenciação do grupo, busca sua singularidade em 
meio a universalidade: Ela [a moda] também satisfaz, 
no entanto a necessidade de distinção, a tendência 
de diferenciação, à variação ao destaque (SIMMEL, 
2008, p. 165)

As peças vintages permitem aos indivíduos a criação de 

um visual singular, pois, mesmo usadas, por vezes são únicas, 

provenientes de outros tempos onde a produção das roupas não e 

baseavam na reprodução de alta escala. 

Assim, a roupa vintage se torna a causa e razão de uma 
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identidade e expressão única, que possibilita sua diferenciação 

em determinado grupo: “Essas buscas devem-se ao fato do sujeito 

contemporâneo encontrar-se em meio a incertezas, de ser um 

sujeito de identidade cambiante e contraditória que procura 

alternativas heterogêneas como forma de expressão. (ASSUNÇÃO, 

ASSUNÇÃO, 2015, p. 113).

CONSIDERAÇÕES DE PERCURSO

Conhecendo as implicações sobre o re-uso e re-significação 

da roupas a partir das conjunturas propostas por esse artigo; 

sendo, a moda baseada na ocorrência do novo e legitimada pela 

possibilidade da imitação; igualmente sabendo que a originalidade 

e diferenciação são partes fundamentais da moda; e que as roupas 

de brechós propicia a construção de estéticas dessa ordem, se 

faz possível afirmar que o uso de roupas usadas adquiridas em 

brechós se configura como uma tendência de moda? Seria o consumo 

em brechós parte do campo da moda ou uma manifestação oposta à 

esse?

O consumo e re-uso de peças de roupa, seja ele motivado por 

questões de ordem econômica, ideária ou estéticas, está aliado 

à uma nova forma de pensar as roupas.

A busca por um consumo relacionado com valores associados 

à sustentabilidade, consciência social e minimalismo, contribui 

para a transformação do sistema da moda.

Assim, segundo Simmel, a moda é formada por um equilíbrio 

de forças, pois esse dualismo é parte da natureza humana:

Esse dualismo não pode ser descrito em termos 
diretos, mas apenas nas oposições singulares que são 
típicas de nossa existência e que são apreendidas 
como sua forma última e conformadora. A primeira 
indicação é dada pela base fisiológica de nosso ser: 
ela requer tanto o movimento, quanto o repouso, 
tanto a produtividade, quanto a receptividade. 
Transportando isso para a vida do espírito, somos 
inclinados, por um lado, à aspiração ao geral, assim 
como à necessidade de apreender o singular; aquele 
garante a nosso espírito de tranquilidade, enquanto 
a particularização o faz se mover de caso para caso. 
(SIMMEL, 2008, p. 163)
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É justamente o dualismo das forças - que nos inclina à 

necessidade de adequação ao grupo e a necessidade de distinção 

- que configura o sistema dialético e paradoxal da moda o fator 

determinante para que na era do consumo, tempos de superabundância 

de ofertas de produtos de moda, em preços acessíveis pelas 

grandes redes de fast fashion, também haja interesse crescente 

pela comercialização e consumo de roupas usadas. Sendo essa nova 

consciência sobre as roupas a novidade na qual a moda é baseada.

PRÓXIMOS PASSOS: A ROUPA COMO MEMÓRIA, MONTAGEM E BIOGRAFEMA

Seja quais forem as causas, o ato de se comprar uma roupa 

usada abre uma fissura no sistema da moda: desmonta, ainda que 

no microcosmos do individuo, a sua lógica baseada na inovação 

e reprodutibilidade.

Embora outras questões foram objeto de investigação, a 

pesquisa toma um novo rumo se articulando a partir da pergunta: 

Como as roupas de segunda mão atuam como um dispositivo de 

ressignificação do sujeito?

Partindo desse ponto de vista, defendo a hipótese da roupa 

de segunda mão como um dispositivo de emancipação do individuo 

frente às imposições da moda, pois, promove sua ressignificação 

e de seu modo de vida a partir do seu modo de vestir.

Segundo Svendsen, uma abordagem filosófica da moda “deve 

contribuir para nossa autocompreensão, e se a moda realmente 

foi - e é - tão influente quanto afirmo, ela deveria ser levada a 

sério como objeto de investigação” (SVENDSEN, 2010, p. 7). Assim, 

uma aproximação da moda e perspectivas filosóficas nos propicia a 

percepção das roupas não apenas como bem de consumo, e sim, como 

uma possibilidade de compreensão histórica e social, bem como, 

a compreensão delas como um recipiente de fatores metafísicos 

que permeiam toda a sua dimensão.

Novas formas de vidas podem ser, entre outras razões, 

compreendidas como uma reação dialética à “sociedade do consumo”5 

defendida por Lipovetsky. Essas novas formas de vida incitam 

novas formas de vestir, criam novas articulações entre sujeitos 

e roupas, transformam, abrem e criam novas possibilidades para 

a compreensão das roupas, assim a investigação sobre o uso das 

peças de segunda mão e seus impactos na construção, montagem, 
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resignificação e remontagem possibilita uma visão ontológica 

através das roupas.

Roupa-Documento: “É corrente, entre os historiadores, 

conceituar documento como sendo todos aqueles traços que 

permanecem da atividade humana ou do pensamento humano” (MENESES, 

1980, p. 2), Meneses defende a capacidade de objetos serem 

considerados documentos históricos, o autor faz a distinção 

entre objetos voluntários e involuntário. Sendo, os voluntários, 

aqueles que possuem a função primaria de ser um documento;  e os 

involuntários aqueles que são suporte de informação, ainda que 

essa não seja sua função principal.

Se fundamentando nessa perspectiva historiográfica, podemos 

considerar as roupas como documentos involuntários, pois essas, 

seriam registros históricos e sociais sem ter essa finalidade em 

si. É a partir da concepção de terceiros que tal objeto se torna 

um documento involuntário: “Isso é, somente na perspectiva do 

observador externo é que ele ganha o seu sentido documental e 

que um objeto se transforma em documento ou deixa de ser simples 

objeto e passa a pertencer a uma categoria específica de objetos: 

os documentais.” (MENESES, 1980, p. 4)

É preciso que exista um esforço e investigação para trazer 

a tona a carga de informação de dado objeto, uma roupa só se 

torna objeto documental sob um olhar que busca esse caráter. 

Assim, a partir desse empenho investigativo, percebemos, aqui, 

a roupa como um objeto documental; uma roupa usada se configura, 

então, como um objeto documental de universais e singulares: 

tempo, sociedade; e também vidas e corpos. 

Roupa - Montagem: Uma aproximação da moda e das roupas à 

teoria de Walter Benjamin nos permite compreender as roupas, 

também, como uma unidade de Montagem.

Montage, em Benjamin, é uma prática “epistemo-critica” 

que, segundo Didi-Hubberman, “induz a um novo estilo de saber 

- logo, a novos conteúdos de saber - no âmbito de uma concepção 

original e, por assim dizer, subversiva do tempo histórico” 

(2015, p. 52). A prática se desenvolveu em sintonia à sua 

visão anacrônica da história da arte, para o autor, as imagens 

impactam na experiência humana, assim como está presente na 

reconfiguração do sujeito.

Ao se apropriar de tal teoria para pensar as roupas várias 
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abordagens se revelam. É interesse dessa investigação considerar 

a roupa como unidade de Montagem, levando em conta, não apenas 

sua imagem, e sim, sua materialidade - seu toque, peso, odores; 

e seu aspecto metafísico, onde possíveis memórias, valores 

simbólicos e conexões subjetivas se instalam.

Roupa - Biografema: Nicolas Bourriaud, ao inserir o conceito 

de Biografema na sua investigação, nos permite criar um paralelo 

entre vida e obra dos artistas. Sendo este conceito definido como 

“uma escrita articulada, pois o pensamento deve ser demonstrado 

pelo exemplo” (2011, p. 119). 

O autor nos permite compreender as obras em um relação direta 

de causa e consequência do pensamento, atitudes e modos de vida 

dos artistas, e mesmo que, não lhe seja atribuído formalmente 

grande significância, por vezes seus vestígios aparecem nas 

obras. Segundo o autor, é necessário para o artista moderno 

conformar seus pensamentos, trabalho e modo de vida: “A vida se 

expande na obra, a qual retorna para a vida” (2011, p. 125).

Tomando esse conceito para se pensar as roupas, percebemos 

que estas se manifestam como um Biografema por serem objeto que 

se imerge na vida, se infiltra com os gestos, hábitos, toma a 

forma do corpo e guarda seus resíduos. Ainda que esses registros 

não estejam aparentes à primeira vista, assim, como no caso dos 

artistas modernos, os vestígios das vida se revelam nas roupas.

Assim, a roupa usada é um documento e item de montagem: 

registro histórico, social, de vida e corpos se articulam como 

dispositivo de resignificação das identidades, um Biografema.

NOTAS

1 Mestranda do PPG Artes, Cultura e Linguagens da Universidade Federal de 
Juiz de Fora 

2 http://www.datasebrae.com.br/

3 http://exame.abril.com.br/pme/de-segunda-mao/

4“O modelo de negócio do fast-fashion, que baseia sua confecção em cópias e 
em um giro altíssimo, adapta-se  perfeitamente, contribuindo para colocar 
à disposição do consumidor tudo aquilo que ele deseja, em termos de ondas, 
modas e estilo, em preços baixos” (MITRE, 2016, p. 68)

5 “Pode-se caracterizar empiricamente a sociedade de consumo por diferentes 
traços: elevação do nível de vida, abundância das mercadorias e dos serviços, 
culto dos objetos e dos lazeres, moral hedonista e materialista, etc. 
Mas, estruturalmente, é a generalização do processo de moda que a define 
propriamente. A sociedade centrada na expressão das necessidades é, antes 
de tudo, aquela que reordena a produção e o consumo de massa sob a lei 
da obsolescência, da sedução e da diversificação, aquela que faz passar o 
econômico para a órbita da forma moda”. (LIPOVESTSKY, 2009, p. 184)
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A IMAGEM AGONIZANTE: DISCURSOS PSICANALÍTICOS EM 
DANTE, DE ALEXANDER MCQUEEN

Henrique Grimaldi Figueredo (UFJF)1

RESUMO

No contexto de uma hipermodernidade, a moda – sob a perspectiva da 

cultura visual – é reestruturada. As imagens tornam-se elementos 

inquietos, migrando e promovendo agenciamentos estéticos que 

em determinados momentos resultam em estruturas fenomênicas de 

comunicação. Alexander McQueen foi um dos estilistas-artistas 

que mais habilmente desenvolveu tais processos, utilizando-se 

de outros campos para reposicionar simbolicamente sua produção. 

Este encerto pretende diagnosticar como tais procedimentos 

ocorrem e propor uma leitura psicanalítica de Dante, a coleção 

outono-inverno de 1996 de McQueen, onde a imagem migrante irá 

estabelecer um discurso sobre o inconsciente. 

PALAVRAS-CHAVE

Alexander McQueen; Agenciamento estético; Psicanálise

ABSTRACT

In the context of hypermodernity, fashion - from the perspective 

of visual culture - is restructured. The images become restless 

elements, migrating and promoting aesthetic assemblages that in 

certain moments result in phenomenical structures of comunication. 

Alexander McQueen was one of the stylists-artists who most 

developed such processes, using other fields to symbolically 

reposition his production. This article intends to diagnose how 

such procedures occur and to propose a psychoanalytic reading of 

Dante, the 1996 autumn-winter collection of McQueen, where the 

migrant  image will establish a discourse on the unconscious.

KEYWORDS

Alexander McQueen; Aesthetic agency; Psychoanalysis

A IMAGEM MIGRANTE, MODA COMO EXPRESSÃO DE CULTURA VISUAL . 
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 Das mutações estruturais que dinamizam a imagem no 

contemporâneo, isto é, a imagem como simulacro de imagem, imagem 

como saber transdisciplinar, talvez sejam as possibilidades 

adquiridas de migração e reutilização, da fuga do campo primevo, 

do potencial de recombinação dos conceitos, um de seus ganhos 

centrais. 

Há um certo frescor na possibilidade de uma imagem 

estrangeira, decerto, estas serão as responsáveis por dinamizar 

e fundar novas possibilidades relacionais dentro de campos 

aparentemente herméticos e muitas vezes saudosos de um purismo 

conceitual, beirando a abstração absoluta em suas tentativas 

de garantirem uma vernaculidade das disciplinas. O casticismo 

autocentrado, a operação por dogmas axiomáticos e diamantizados, 

a semelhança que nega qualquer medida de diferença, podem ser 

vislumbrados, neste contexto, como decrepitude fundamental, um 

esgar de dor ante ao estranho, um medo paralisante que vê na 

inserção de uma imagem forasteira o desmonte de seus templos 

sagrados. 

O contemporâneo organiza-se sob os regimes de uma 

hipermodernidade (LIPOVETSKY, SERROY, 2015), ou modernidade 

continuada – termo sugerido por Huyssen (2014) – seria portanto 

o estágio de continuidade de uma agenda do pensamento moderno, 

em que estruturas e formatações conceituais surgidas em fins do 

século XIX são exploradas através de roupagens outras, mais 

dinâmicas e alinhadas à construção de um modo do pensar-agir 

globalizado. 

De certo modo, a lógica pós-moderna da citação, do encontro 

de referenciais, de novos arranjos em campos consolidados ou 

em consolidação, apresentam, em oposição à hipótese de ruptura, 

uma manutenção da cadeia de acontecimentos, mantendo um modo de 

agir modernista. Assim, seja na apropriação do industrialmente 

fabricado pelo Dada, ou na inserção de um discurso surrealista 

na indumentária de Schiaparelli, as migrações imagéticas e os 

agenciamentos iniciados pela vanguarda do modernismo não são 

apenas mantidas no contemporâneo, mas levadas à um momento em 

que tornam-se a sua lógica-base. 

Na agenda desta modernidade continuada, o que entendemos 

por migração seriam pois, trocas inéditas entre estes 

componentes celulares, um inter-fluxo interminável e desprovido 
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de classicismos, algo que encontra-se na dimensão das relações. 

Para ilustramos a coerência desta migração estética, tomamos 

para fins exemplificadores, o pensamento de Bataille, que no início 

do século XX desenvolveu na revista surrealista Documents, um 

modus operandi de tratamento relacional da imagem que ainda nos 

é caro na contemporaneidade,

 
A possibilidade de unir num ponto preciso duas 
espécies de conhecimento até aqui estranhas uma 
à outra ou grosseiramente confundidas dava a essa 
ontologia sua consistência inesperada: o movimento 
do pensamento se perdia por inteiro, mas por inteiro 
se reencontrava, num ponto em que a multidão unânime 
ri (BATAILLE apud DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 52).

Editor entre 1929-1930 da Documents, Bataille explorou em 

quinze edições as intencionalidades relacionais entre escopos 

imagéticos profundamente distintos, aproximando, por vezes, 

corpus icônicos de universos tremendamente dessemelhantes, mas 

poetizando-os sob uma lógica comum. É por exemplo o caso das patas 

de boi decepadas nos abatedouros de La Villete, fotografadas 

por Eli Lotar – nº 6 da Documents, 1929 – e as pernas de 

bailarinas saindo de cena em Fox Follies: são as coincidências 

bataillianas, sua poética de semelhanças disformes. 

 Ao revisar a lógica batailliana de aproximação conceitual 

de imagens dessemelhantes e a inauguração de novas relações 

semântico-sintático entre estes elementos, Didi-Huberman 

esclarece que 
O que permanece fascinante, na problemática de 
Documents, é que a possibilidade de manejar imagens 
já oferecia a esse conhecimento mediante contato – 
contato não apenas entre objetos, mas também entre 
conhecimentos heterogêneos – um caráter resolutamente 
concreto (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 52).

 Logo, na concepção de Bataille, existe uma necessidade 

interior que aponta ao relacional, algo que reside no “ser 

lógico que, em seu devir, procede por contradição” (BATAILLE 

apud DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 53). É como se a mentalidade 

do homem nesta modernidade continuada ansiasse por encontrar 

tais entidades correlativas, costurando deste mundo imagético 

já existente, mundos outros; é algo capaz “de perturbar o 
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próprio conhecimento, produzindo um conhecimento inaudito, um 

conhecimento que poderíamos dizer, sem medida comum” (DIDI-

HUBERMAN, 2015, p. 52). 

É nesse conhecimento “sem medida comum”, engendrado no flerte 

compulsório entre imagens informes, que reside a estruturação 

de uma possível redenção contemporânea. Ao exercer a migração 

estética de imagens criam-se micro-núcleos na realidade moderna, 

distende-se o poder de alcance das disciplinas, corrompe-se sua 

homogeneidade. A imagem que migra, a imagem que relaciona-se, 

a imagem que liberta-se do roteiro canônico, é imagem que se 

circunscreve no propósito de uma cultura da visualidade, e como 

desdobramento deste processo converge em si e através de si a 

possibilidade de uma narrativa textual, sendo a um só tempo 

propulsora e produtora de conhecimento. 

A IMAGEM AGONIZANTE, COMUNICAÇÃO PSICANALÍTICA EM DANTE

As imagens, por mais inocentes que aparentam ser, estão 

inseridas num contexto de grande complexidade. Uma vez criada, 

a imagem já não mais pertence ao seu criador, mas encontra-

se apta às operações da visualidade, criando conexões outras. 

A mesma imagem opera em dois seres distintos transformações 

ou rememorações psíquicas bastante diversas, sendo este 

funcionamento na diversidade proveniente do acúmulo dos traumas 

ou remontes psíquicos que nos conformam em nossos processos 

abertos de identificação. Uma coisa, porém, desfruta de certa 

credibilidade, o potencial da imagem de reinaugurar a relação 

dos seres com o espaço – físico ou psíquico – que habitam. 

Nos ateremos nesta reflexão ao espaço psíquico que nos conforma 

e às ignições disparadas pela imagem de moda, especificamente 

a elaboração de uma genealogia da morte em Dante de McQueen. 

Existe nessas produções uma certa fuga de um ideário do comum, 

talvez pelo trauma que o real possa evocar nos seres: vivenciar 

o real e aceitá-lo, é acariciar o algoz e simpatizar com o fim 

derradeiro, assim, mediante a um real traumático a máquina 

psíquica almeja, inexoravelmente, o idílio. Zizek ao pontuar 

sobre essa imagem do trauma irá afirmar, 

Ambiguidade fundamental da imagem no pós-modernismo, 
um tipo de barreira que permite ao sujeito manter 
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distância do real, protegendo-o contra sua irrupção 
conquanto seu hiper-realismo excessivamente intrusivo 
evoque a náusea do real [...] pode ser definitivo 
na arte contemporânea, e tanto mais na teoria: a 
passagem da realidade como efeito da representação 
ao real como traumático (ZIZEK, 1991, p.59)

Ao confrontar-se com a náusea do real, o criador 

contemporâneo busca refúgio no onírico, faz da transcendência 

sua morada. Contudo, concomitantemente à fuga opera-se uma 

retomada da verdade da imagem, assim, paralelamente ao real 

como traumático, existe de algum modo uma retomada do mesmo, é 

o que Foster indica como um “desvio no foco do anteparo-imagem 

para o olhar-objeto”, uma tentativa de excomungar de vez “o 

ilusionismo, aliás qualquer sublimação do olhar-objeto, numa 

tentativa de evocar o real em si mesmo” (FOSTER, 2013, pp. 142-

145). Em Dante podemos vislumbrar o tensionamento entre estas 

duas tendências: na temática de um inferno hipotético, distante, 

utópico e literário, retoma-se a imagem, atualizando-a através 

de bricolagens de um inferno real, a guerra (WATT, 2012). 

O psicanalista brasileiro Mauro Mendes Dias, grande 

estudioso das relações entre moda e psicanálise, nos fornece 

uma compreensão mais incisiva sobre o tema da morte e da pulsão 

de morte na moda; aditando alguns pontos às concepções de Watt 

sobre a bricolagem de um inferno hipotético (dantesco) a um 

inferno real (a guerra). A própria escolha do tema dantesco 

relaciona-se na lógica da deserção entre o sujeito – e seu 

simbólico – e o outro – aqui, um outro transcendente, talvez uma 

imagem de Deus. À crença num Outro transcendente que opera, por 

vez, a recusa de uma morte, Mendes Dias irá afirmar que, 

A passagem do texto freudiano nos permite entender 
porque Freud parte daí para afirmar que a crença em 
Deus é correlativa da experiência de abandono. Ela 
constitui a manutenção de um Pai protetor que, por 
sua vez, não é marcado pela morte (...), a presença 
da morte se atualizará pela necessidade de manter 
uma exclusão, ou seja, como algo que não atinge o 
sujeito (DIAS, 1997, p. 20).

Entretanto, “a manutenção da crença, corresponde a ação de 

recusa” (DIAS, 1997, p. 20), sendo fundamentalmente importante 

não permitir a entrada de qualquer elemento – neste caso, a 
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morte – que desestabilize o jogo correlacional. Se o elemento 

externo incidir sobre o jogo – jogo, neste sentido expresso 

como conceito freudiano – será nesse contexto que a “vigência 

da recusa tem como correlato a sustentação de uma posição, que 

é obrigada a recriar em outro lugar, na moda por exemplo, a 

presença do que deve ser evitado” (DIAS, 1997, p. 20). 

A narrativa de Dante torna-se a narrativa da recusa, 

assume-se o corpo morto ficcional como sintoma do trauma, isto é, 

método de fuga que minimiza ou visa minorar a ação do elemento 

externo (a morte), sobre o jogo psíquico. Sendo que “o desejo 

que habita o ser falante vem de uma constituição pulsional e 

não instintiva” (DIAS, 1997, p. 36), a ação que galgará voz 

em Dante parte da própria pulsão de morte como mecanismo de 

exorcismo de um sentimento de morte real. Com a ficção do morto 

estabelece-se a fuga do real, encontrando no campo do sonho, 

do utópico, a representação da morte como mecanismo pleno, uma 

técnica elegante de se afastar da real constituição da morte, 

deste real traumático. 

Colocado isso, percebe-se uma narrativa que já opera uma 

certa dor, isto é, um sofrimento ante ao expurgo; tenta-se fugir 

para o literário, onde a morte surge já acontecida – quem está 

no inferno de Dante já vivenciou o momento final, e de certo 

modo não nos importa como deu-se tal extenuação – mas recai-se 

no real, onde a morte na fotografia de guerra parece ainda por 

ocorrer, sempre paralisada na imagem, pendente, assombrosamente 

à espreita. 

Esse corpo morto surge em Dante e diferente do que se 

espera, carrega consigo, mesmo após a morte, traços de um sofrer 

psíquico ainda bastante pungente. Em um texto que discorre 

sobre a representação homoerótica e facetada do corpo na moda, 

a pesquisadora norte-americana Diana Fuss irá afirmar que a 

imagem de moda constrói “uma revisualização do corpo em pedaços 

(le corp morcelé), a imagem fragmentada e dispersa, imagem do 

corpo que Lacan situa como a experiência da criança, na fase 

do pré-espelho, do seu “eu” informe” (FUSS, 2002, p. 232). Nos 

corpetes de alfaiataria estruturada (Fig. 01), vê-se a concepção 

lacaniana das “imagens idealizadas do corpo fragmentado”, 

“imagens de castração, mutilação, desmembramento, deslocamento, 

evisceração, devoramento, do corpo se arrebentando” (LACAN apud 
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FUSS, 2002, p.232). 

Fig. 01 – Corpete coleção A/W 1996, de Alexander McQueen. Fonte: alexandermcqueen.
com.

Esse recorte do corpo, do desmembramento compulsivo, quase 

erótico, é expressão do suplício procustiano ratificado por 

Lacan em seu “Agressividade em Psicanálise”. No mito grego, 

Procusto possuía uma cama de ferro com seu exato tamanho, e 

usualmente convidava os forasteiros que recebia a se deitarem 

no objeto. Caso o tamanho do convidado excedesse ao da cama, 

partes eram-lhes amputadas, caso fossem ligeiramente menores, 

seus membros eram esticados até conformarem o tamanho do objeto 

correlacionado. Na reflexão lacaniana, a moda estabelece o objeto 

do suplício, exigindo do homem sua adaptação corporal, sua 

amputação física e emocional. 

O corpo é deliberadamente recortado pelo objeto, preparado 

para o processo de morte. O desejo por participar do sistema da 

moda, de se ter o corpo recortado, atua – utilizaremos certa 

poesia aqui – numa espécie de pré-pulsão de morte. Um pré-

desejo. Em Watt encontramos a hipótese de que McQueen transfere 

ao corpo feminino uma certa inquietação pessoal que sublima 

o gênero. Não é o corpo feminino propriamente, mas um corpo 

outro, indiferente, que atua como suporte de um ser-si: “Minhas 

coleções sempre foram autobiográficas (...) era como exorcizar 

fantasmas”/“My collections have always been autobiographical, 

(…) it was like exorcising my ghosts” (WATT, 2012, p. 65). Logo, 

a moda e o corpo agenciado por ela, torna-se um suporte de uma 

cartografia psíquica pessoal, de uma tentativa de compreender-
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se. 

A meta-fetichização psíquica de McQueen aparecerá ainda 

nos acessórios utilizados para criar a fantasia dantesca: na 

idealização de um corpo amarrado em arames ou no Cristo eternizado 

em uma crucificação sem cruz – a cruz é a própria face, única 

parte do corpo invisível ao sujeito, uma denotação de sua 

identidade (Fig. 02) – a pulsão erotizada pelo “comer o outro” 

também será um traço particular da narrativa. O comer o outro 

como canibalismo simbólico é fetiche do corpo em assujeitamento, 

isto é, de corpos outros subordinados à vontade de um sujeito 

inicial. 

A fantasia de se exercer poder advém destes corpos em 

sofrimento, sofrimento físico que é externação de um possível 

trauma interno. Para Fuss, fetichista é quem está continuamente 

na luta para negar a castração da mãe, e, portanto, inscreve 

o falo perdido em outro lugar (FUSS, 2002), logo, o fetiche 

inicia-se no potencial do corpo dominado mas logo migra para o 

rosto da mãe perdido durante o processo de formação identitária 

do simbólico. 

Fig. 02 – Acessórios que lembram arame e a máscara de Cristo crucificado. Fonte: 
alexandermcqueen.com.

Talvez o tema do rosto da mãe perdido seja um dos pontos 

centrais desta máquina psíquica que conseguimos vislumbrar em 

McQueen. Aqui podemos levantar duas hipóteses: primeiramente a 

intensa relação de dependência do estilista com sua mãe – algo 

bastante discutido por seus biógrafos2 – e num outro momento, 
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sua própria sexualidade, sua pulsão erótica. Ambas caminham 

lado a lado nessa concepção da perda do rosto materno como 

traumático. Para além de uma fase edípica, a construção dessa 

poética do rosto sublimado em McQueen pode ser interpretada 

psicanaliticamente através do que Kristeva chamará de “fase 

homossexual-maternal”. Ao revisar os pontos focais desta 

estrutura na teoria de Kristeva, Fuss salienta que, 

A fase homossexual-maternal coloca uma fundamental 
homossexualidade feminina na identificação pré-
edípica da filha com a mãe, levantando desse modo, a 
questão mais ampla do papel que a homossexualidade 
exerce na concepção psicossocial de qualquer sujeito 
feminino (...) é para Kristeva, uma modalidade 
particular do chorar semiótico, aquele período 
e lugar de indistinção anterior às várias cisões 
(sujeito/objeto, eu/outro, mãe/criança) iniciadas 
durante a fase do espelho. No estágio pré-espelho, 
pré-sujeito ainda-avir-a-ser engendrado encontra-
se face a face com o narcisismo primário, preso 
numa identificação primária com a mãe, o que, para 
a menina, a posiciona junto à mãe, num continuum 
homossexual. Importante é o rosto da mãe, que 
funciona como uma tela fornecendo à criança sua 
primeira imagem espelhada e facilitando o processo 
de formação da identidade da criança ao apagar a 
si própria: o rosto da mãe passa a ser um objeto 
perdido. No ponto mesmo em que o rosto da mãe reflete 
de volta para ele/ela a imagem da criança, essa tela 
é ela mesma perdida, eclipsada pelas suas próprias 
propriedades de reflexão. Para a menina, tal perda 
é uma dupla privação, uma vez que a imagem da mãe 
é, simultaneamente sua imagem (KRISTEVA apud FUSS, 
2002, p. 235). 

Assim, combinando as relações de sua fase edípica com 

possíveis manifestações de um desejo incestuoso pré-edípico, 

Dante traz um sem fim de rostos cobertos, rostos perdidos, isto 

é, processos de identificação problematizados (Fig. 03). Outras 

abordagens psicanalíticas seriam possíveis, contudo, a leitura 

do rosto materno como artefato perdido parece-nos cabível 

pela intensa relação cognitiva e funcional entre o estilista 

e seu elemento materno. Trabalhar, mesmo inconscientemente, 

o ideário da supressão da face como trauma ou pulsão de um 

erótico homossexual-maternal, será, neste momento, plausível na 

construção da narrativa de McQueen: daí uma suposta justaposição 
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entre o Eu – McQueen, homossexual, dependente do Outro materno 

– em corpos femininos em sofrimento e expurgo.

 

Fig. 03 – O rosto sublimado em Dante assume um posicionamento bastante central na 
coleção. Fonte: alexandermcqueen.com.

Percebe-se no texto de Watt (2012) que seria inocente – 

da parte de seus biógrafos e críticos – afirmar que o estilista 

criou tais estéticas de modo consciente de suas complexidades 

psíquicas, entretanto, reconhecer em tais imagens esta mensagem 

é algo bastante possível. Mesmo que sem uma consciência prévia 

da expressão do trauma através destas imagens – aqui já imagens 

comunicativas, imagens agonizantes – toda a complexa base 

formativa do estilista, sua infância pobre, sua homossexualidade, 

suas tendências depressivas e sua profunda relação com a mãe; 

não podem ser simplesmente desconsideradas, assumindo, em 

certo grau, parte preponderante no rebatimento estético de 

suas criações. Assim, a imagem comunicante de Dante equivale, 

em certo grau, a uma espécie de autoanálise visual do trauma, 

de expressão no mundo do visível e das imagens de um sentir 

interno. É a imagem que migra, artifica-se e, por fim, comunica – 

tendo a moda como suporte – as nuances de um Ser-Eu. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A poética de uma imagem migrante que opera um agenciamento 

estético visando expressar como um fim uma determinada mensagem, 

ratifica algumas das possibilidades que os regimes de uma nova 

visualidade assumem na vida cotidiana. Afastando-se de um rigor 

antes fundamental às imagens em suas respectivas disciplinas, 
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a imagem de McQueen denota a locução de um outro tempo, de 

uma hipermodernidade que têm suas barreiras constitutivas 

constantemente dilatadas. 

Atentar-nos para este duplo causalidades-efeitos é um modo 

de consideramos uma legibilidade mais dinâmica ao contemporâneo, 

apreendendo que, ao possibilitar agenciamentos estéticos com o 

intuito de expressar uma mensagem, inaugura-se um conhecimento 

“sem medida comum”, novo, e, portanto, arqueológico no sentido de 

escavar e encontrar afinidades ainda obscuras ou pouco exploradas. 

Repensar a imagem – sua construção, recepção e leitura – é um 

modo de atualizar a cultura como prática social, acenando – seja 

na arte, na moda, ou na psicanálise – uma aliança clarificante, 

em que uma disciplina preenche os espaços ininteligíveis deixado 

por outra. O contemporâneo é casa da cultura visual, da borradura 

entre as margens, das coisas que viajam, do conceito, e de uma 

nova teoria do conceito

NOTAS

1 Mestrando do PPG em Artes, Cultura e Linguagens na linha de pesquisa “Arte, 
Moda: História e Cultura” do Instituto de Artes e Design da Universidade 
Federal de Juiz de Fora. Investiga temas na área de Sociologia da Cultura 
com ênfase em Arte e Moda

2 O estilista britânico suicida-se em 11 de fevereiro de 2010, dois dias após 
a morte de sua mãe. Durante toda sua carreira, sua mãe foi uma figura central, 
acompanhando o filho no dia-a-dia de seu trabalho (WATT, 2012).
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“ELES CRESCERAM!”: ANÁLISE DO PERSONAGEM CASCÃO E 
SEU VESTUÁRIO NA REVISTA EM QUADRINHOS TURMA DA 
MÔNICA JOVEM

Ione Silva Picoli e Luciana Freesz (UFJF)

RESUMO

O presente artigo tem como tema as mudanças estruturais e 

culturais encontradas no personagem Cascão nas revistas Turma 

da Mônica e Turma da Mônica Jovem, de Mauricio do Sousa. O 

trabalho foca nas mudanças de formato das duas revistas e no 

estudo das práticas e da estética corporal do personagem, um dos 

principais da turma. Nesse sentido, embora Cascão seja dotado 

de características semelhantes a sua fase infantil, na Turma 

da Mônica Jovem, esse mesmo personagem ganha novos contornos, 

voltados à sua nova fase: a adolescência.

PALAVRAS- CHAVE

Cascão; Turma da Mônica; Turma da Mônica 

Jovem; História em quadrinhos. 

ABSTRACT

This article deals with the structural and cultural changes 

found in the character Smudge in the magazines Monica`s gang 

and Monica Teen, by Mauricio do Sousa. The work focuses on the 

format changes of the two magazines and on the study of the 

corporal practices and aesthetics of the character, one of the 

main of the gang. In this sense, although Smudge is endowed 

with characteristics similar to his childhood phase, in Monica 

Teen, this same character gains new contours, focused on his new 

phase: adolescence.

KEYWORDS

Smudge, Monica’s gang, Monica Teen, Comics. 

A identidade é uma construção que se narra.

Néstor García Canclini



.328 V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS

O PERSONAGEM CASCÃO

Em sua obra A casa e a rua o antropólogo Roberto da Matta nos 

convida a refletir sobre os atores da sociedade em suas relações 

com o espaço público e com o privado. Nesse sentido, ele também 

nos leva a pensar sobre o posicionamento que os sujeitos ocupam 

nesses espaços e que, alguns deles, estão mais próximos da rua 

do que da casa. Acreditamos que, essa concepção articulada pelo 

antropólogo, define bem o personagem objeto desse estudo: Cássio 

Marques Pereira Cordeiro de Araújo, mais conhecido popularmente 

por Cascão. 

O personagem surgiu nas tirinhas do cartunista Maurício de 

Sousa na década de 60, mais precisamente em 1961. Companheiro 

fiel dos planos mirabolantes do amigo Cebolinha, Cascão (Figura 

1) popularizou-se por uma característica, a priori, polêmica: 

não gostar de tomar banho. Na autobiografia Mauricio: a história 

que não está no gibi, o criador do personagem relata que a 

inspiração veio de um amigo de infância, morador de um bairro 

onde não havia água encanada e, por esse motivo, só se banhava 

aos sábados, por pura necessidade. Ficavam, portanto, no corpo, 

as marcas, cascas das sujeiras das ruas, sendo apelidado de 

Cascão. Na atualização do personagem para as tirinhas, Sousa 

atribuiu essa característica, não tomar banho, ao fato do garoto 

não gostar de se banhar, deslocando-a do caráter de necessidade.

Figura 1. O personagem Cascão
Autor: Mauricio de Sousa. Fonte: Turma da Mônica Wiki.

Criado o personagem, como lançá-lo? Como divulgá-lo num 

jornal como a Folha de São Paulo, com essa característica tão 

peculiar? Esta indagação fez com que o personagem ficasse em 

stand by por um certo tempo: 
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O personagem estava pronto, mas antes de levá-lo para 
a folha, tive uma crise de consciência. Não tomar 
banho é falta de higiene, um exemplo nada edificante 
para as crianças. Fiquei na dúvida se valeria a pena 
publicar, inadvertidamente me tornando o primeiro 
crítico de Cascão. Achei melhor não e o guardei na 
gaveta. (SOUSA, 2017, p. 89)

Entre dúvidas, Cascão ficou por dois anos esperando sua 

oportunidade, que apareceu nas revistas após sua esposa convencer 

o autor a publicá-lo. Ela estranhou o fato de o personagem não 

aparecer nas tiras que já faziam sucesso com Mônica, Bidu, 

Magali e Cebolinha: 

Bobagem. Põe o Cascão. Toda criança no mundo um dia 
foi para a cama sem tomar banho e adorou. Adultos 
também fazem isso, como se revivessem uma antiga 
estripulia. Ninguém vai estranhar. Todo mundo foi ou 
é um pouco Cascão na vida. (SOUSA, 2017, p.89)

Dessa forma, Cascão chegou às bancas no ano de 1963 e, 

contrariando regras, desafiando ordens, conquistou de imediato 

o coração dos leitores. Desde então, circula no imaginário dos 

amantes da Turma da Mônica um garotinho sujo, com um macacão 

vermelho de apenas uma alça e camisa amarela.

Após décadas de sucesso nas páginas da Turma da Mônica 

versão infantil ele também ganha sua versão adolescente na 

Turma da Mônica Jovem, revista voltada para o público juvenil, 

em estilo mangá, lançada em 2008. Embora a nova versão de 

Cascão (Figura 2) tenha semelhanças com a infantil, nota-se 

que essa mesma figura ganha novos contornos, especialmente no 

seu vestuário, voltados agora para a adolescência. No site de 
divulgação da revista ele é assim apresentado:

Cascão é um garoto esperto, criativo, descolado e 
muito bagunceiro, para desespero de sua mãe, que não 
consegue deixar o quarto em ordem. Ele não é mais 
o menino mais sujinho do mundo - aprendeu a tomar 
banho (mesmo que não goste muito) e mantém um padrão 
de higiene razoável, inclusive usando desodorante. 
Frequentemente ele também alerta os outros quanto 
à economia de água e destino adequado do lixo. 
Mesmo assim, ainda tem um certo medo de se molhar, 
especialmente na chuva. Adotou um estilo “street” 
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em seu vestuário e adora praticar esportes radicais, 
tais como skate, mountain bike e le parkour, além 
de ser a estrela do time de futebol do Colégio do 
Limoeiro, no qual ele é o centroavante. É fã de 
quadrinhos de ficção científica e cultura nerd geral. 
Ainda é o melhor amigo do Cebola e continua namorando 
a Cascuda. (TURMA DA MÔNICA WIKI, disponível on 
line)

Figura 2. Cascão adolescente
Autor: Mauricio de Sousa. Fonte: Turma da Mônica Wiki.

Com tantas informações inscritas em Cascão adolescente, 

pretendemos analisá-lo nessa reflexão, através do viés moda, 

mais especificamente o vestuário, pois, conforme descrição 

anterior, para sua composição foi adotado o Street Style. Dessa 

forma esperamos que esse estilo adotado possa nos auxiliar a 

compreender um pouco mais do universo, agora adolescente, em 

que ele encontra-se inserido.

CASCÃO: MODA E ADOLESCÊNCIA

Como sabemos, na contemporaneidade, o indivíduo exerce 

vários papéis que formam sua identidade social e a moda é 

um dos elementos que auxiliam nessa formação, principalmente 

em sua individualidade. Como nos informa em sua obra Moda e 

Identidade, Airton Embacher, “na modernidade a moda é um fator 

importante da identidade de uma pessoa, ajudando a determinar 

como se é percebido e aceito. A moda oferece escolhas de roupa, 

estilo e imagem, dos quais se pode produzir uma identidade 

individual”. (EMBACHER, 1999, p. 15). Assim, por meio do vestuário 

do personagem tentaremos compreender como ele se percebe e é 

http://pt-br.monica.wikia.com/wiki/Casc%C3%A3o_Jovem
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percebido, como se insere ou se exclui de determinado grupo, 

pois a moda desempenha essa dupla função: ao mesmo tempo em que 

comunica a um grupo preferências comuns (identificação coletiva) 

se torna meio hábil para diferenciação individual (distinção 

pessoal), conforme nos informa George Simmel (2008). Ele destaca 

que a principal função da moda está na distinção, seja pela 

integração, formando vínculos entre os sujeitos ocupantes de 

uma mesma posição, seja pela exclusão, diferenciando aqueles 

afastados de outros grupos já consolidados. Entretanto, o autor 

destaca que, o principal papel desempenhado pela moda é o da 

diferenciação das classes sociais, no qual as camadas mais 

altas se distinguem das mais baixas, configurando um grande 

círculo, envolvendo outros pequenos círculos que se isolam uns 

dos outros. 

Portanto nessa abordagem, pretendemos analisar o vestuário 

de nosso personagem, como uma linguagem, um fenômeno de 

comunicação e informação, baseados na perspectiva adotada pela 

autora Alison Lurie (1997). Assim, podemos refletir como se 

estabelece a construção da identidade social do personagem, sua 

inclusão ou exclusão de determinado grupo social.

De acordo com Lurie, a comunicação expressa pelo vestuário em 

alguns casos é tão eficaz que, muito antes de alguém se aproximar 

ou conversar com o indivíduo, já se tem várias informações 

sobre ele, como seu sexo, idade, classe ou grupo social a que 

pertença. Para a pesquisadora, por se tratar de uma linguagem, 

a moda também apresenta “um vocabulário e uma gramática, como 

qualquer outro idioma” (LURIE, 1997, p.19). O discurso do estilo 

adotado pelo indivíduo será então apresentado pela decoração do 

corpo através das roupas, dos acessórios, do estilo do corte de 

cabelo entre outras informações inseridas nele. Nesse aspecto 

pretende-se destacar, principalmente, o caráter simbólico da 

roupa enquanto signo de configuração identitária social e pessoal 

do personagem.

Ao analisar essa identidade devemos considerar o que 

nos aponta Edgard Morin, “na adolescência, a ‘personalidade’ 

social ainda não está cristalizada, os papéis ainda não se 

tornaram máscaras endurecidas” (MORIN, 1997, p. 154), ou seja, 

a personalidade será um reflexo constante das diversas interações 

entre o indivíduo e o seu ambiente social, próximo ou distante. 



.332 V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS

Berger e Luckmann, também preconizam que “a identidade é um 

fenômeno que deriva da dialética entre um indivíduo e a sociedade” 

(BERGER e LUCKMANN, 1991, p. 230) permitindo que o mesmo se 

localize em um sistema social e seja localizado socialmente. 

Os autores esclarecem ainda que a identidade social não diz 

respeito apenas aos indivíduos, pois todo grupo também apresenta 

uma identidade. Dessa forma a identidade social é ao mesmo tempo 

inclusão – fazem parte do grupo aqueles que são idênticos dentro 

de um ponto de vista – e exclusão – uma vez que sob esse mesmo 

ponto são diferentes de outros. 

Para melhor compreensão da construção da identidade aqui 

tratada, e de como estabelecemos as sensações de pertencimento 

ou de diferenciação entre o nosso personagem e os demais 

integrantes de seu grupo, entendemos ser necessário trazermos 

para a discussão a definição dos três tipos possíveis de identidade 

propostos por Willian B. Gudyknust:

Um dos fatores intergrupais que mais influenciam a 
comunicação é a identidade social. Os autoconceitos 
consistem de três tipos gerais de identidades: 
humanas, sociais e pessoais. As identidades humanas 
individuais envolvem as visões que cada um compartilha 
com os demais humanos. As identidades sociais 
envolvem as visões que cada um presume compartilhar 
com outros membros do grupo. Os grupos internos são 
grupos importantes para os indivíduos. As identidades 
sociais podem basear-se nos papéis que os indivíduos 
desempenham (p. ex., estudante, professor, pai), 
nas categorias demográficas (p. ex., nacionalidade, 
etnia, gênero, idade), associação em organizações 
formais/informais (p. ex., partidos políticos, 
associações, clubes sociais), hobbies ou profissões 
(p. ex., cientista, artista, jardineiro) ou grupos 
estigmatizados (p. ex., sem tetos, aidéticos). O grau 
em que os indivíduos se identificam com esses vários 
grupos varia de situação a situação. As identidades 
pessoais individuais envolvem aquelas visões que o 
diferenciam de outros membros dos grupos internos — 
aquelas características que os definem como indivíduos 
singulares (GUDYKNUST, 1995, p. 293).

Para auxiliar na composição da identidade de Cascão, o 

estilo adotado pelos roteiristas, como vimos anteriormente é o 

Street Style, ou moda de rua em inglês. Trata-se de um estilo 

independente de classe social, cultura ou etnia, e não das 
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marcas ou semanas de moda. Não é uma “moda oficial”, mas sim 

ligada a particularidades étnicas, tribais ou etárias. Mesmo 

quando as roupas nas ruas são bastante semelhantes, percebemos 

uma diversidade de combinações, rompendo com a homogeneização 

tradicional, que prevaleceu por muitos anos no tocante a moda.

O estilo apresenta forte influência da cultura Hip Hop, da 

moda dos skatistas, que adotam roupas largas e confortáveis que 

permitem maior liberdade de movimentos. Tudo isso combinado com 

várias paletas de cores, saídas do grafismo. Nessa composição 

também estão presentes inúmeros acessórios como bonés, correntes, 

chaveiros, que são usados de acordo com o desejo de se expressar 

do indivíduo, ora com maior intensidade, ora discretos, mas 

sempre presentes, ajudando a decorar o corpo.

Quando nos deparamos com as imagens de Cascão nas páginas 

da Turma da Mônica Jovem todas essas informações estão ali. Ele 

porta sempre algum objeto que o liga de imediato a esse estilo, 

seja um cordão, um skate, um patins, um moleton com capuz ou 

bermudas largas. 

IDENTIDADE MODIFICADA

Após cinquenta anos de histórias vividas pelo personagem, 

suas características desenvolvidas nesse percurso nos apontam 

que o visual adotado ajuda a compô-lo perfeitamente na 

adolescência. Ele suporta muito bem essa nova versão, ela nos 

faz sentido. Fato que talvez não ocorresse, caso fosse esse o 

visual escolhido para Cebolinha, agora denominado Cebola na 

versão adolescente. Como depois de conhecer, por tanto tempo 

Cebolinha, um sujeito enquadrado num estilo mais formal, sempre 

de camisa com colarinho e de sapatos, totalmente “engessado” 

nesse estilo ele aparecesse como nos foi apresentado Cascão? 

Com certeza faz mais sentido essa liberdade de estilo com ele. 

Parafraseando Simone de Beauvoir; Cascão é o outro do Cebola, 

e vice-versa, desde sempre. Cascão torce para o Corinthians, 

Cebola para o São Paulo, ou seja, completamente opostos.

Essa distinção dos dois personagens, suas apropriações de 

gostos, estilos de roupas e sentimentos, nos faz refletir sobre 

quais grupos sociais eles pertencem, com quais se identificam, 

pois como nos afirma Nestor Canclini: “Quando selecionamos 
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os bens e nos apropriamos deles definimos o que consideramos 

publicamente valioso, bem como os modos com que nos integramos 

e nos distinguimos na sociedade” (CANCLINI, 2010, p. 35). 

A integração a qual nos remete o autor está ligada ao 

pertencimento a determinado grupo social. Nossos personagens 

apesar de pertencerem a um mesmo núcleo, se individualizam 

dentro dele. No caso de Cascão ele negocia a fronteira com 

outros grupos sociais, ele extrapola o seu grupo e se insere 

também em outros grupos. Suas especificidades credenciam-no a 

fazer essa inserção, pois ele sabe manejar os códigos de outros 

grupos, combinando signos nas vestimentas e transmitindo as 

mensagens pretendidas. 

Nesse caso não ocorre a descontextualização corpo x roupa, 

como nos diz Sant’Anna “A roupa desassociada de um corpo é apenas 

um ser inerte, destituída de vida, parcialmente esvaziada e 

neutralizada; aberta a qualquer apropriação” (SANT’ANNA, 2009, 

p. 78), pois Cascão domina a linguagem do estilo Street, seja 

por meio dos objetos, seja por meio do estilo de vida, ele se 

capacita a promover essa linguagem discursiva de maneira eficaz.

Para construir essa identidade tão singular do personagem, 

ao longo do tempo, algumas características foram sendo revistas, 

como a questão de seu signo. Em um gibi antigo do Cebolinha da 

década de 1970, Cascão revelou não gostar de seu signo pois 

era uma afronta ser de Aquário. Assim, para combinar mais com 

a sua personalidade houve a troca para Sagitário. Quando nos 

recorremos ao horóscopo para identificar as características de 

um sagitariano, encontramos a definição de um sujeito amante 

da liberdade, de viagens e de estar ao ar livre. Além de se 

enquadrar no elemento fogo, e precisar estar constantemente em 

contato com o mundo para experimentá-lo o máximo possível.

Cascão é assim, quer experimentar o mundo à sua maneira, 

um sujeito da indisciplina, que rompe com as regras. O desafio à 

ordem, a indisciplina do não se banhar, fez dessa resistência 

um sujeito vinculado à liberdade. Cascão é livre. Livre no seu 

vestir, em seus movimentos, livre para criar suas próprias 

regras: não tomar banho ou apenas fazê-lo de vez em quando. 

Apesar de querer que o filho tome banho, o pai de Cascão, 

mostra-se muito companheiro e compreende que ele precisa de 

muita coragem para fazê-lo. Vivem brincando juntos de futebol e 
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se apresenta como o mais desastrado dos pais da turma, passando 

por situações um tanto embaraçosas em seu cotidiano. Trabalha 

em um escritório e aparentemente não ganha muito dinheiro. O 

núcleo familiar do personagem também é bastante controverso. 

Tem um primo muito limpinho, uma prima dissimulada e é sobrinho 

do maior vilão: O capitão Feio.

Apesar de não estar implícito a qual classe social a 

que os personagens de Sousa pertencem, as vivências deles nos 

levam a crer se tratar de universos diferentes. Percebemos 

tanto nas narrativas infantis quanto nas adolescentes que nosso 

personagem se enquadra na categoria de um sujeito miscigenado e 

de classe social menos favorecida. Seu vestuário infantil marcado 

por um macacão de apenas uma alça nos remete à ideia de ser 

desgastado pelo tempo sugerindo ser peça única ou reaproveitado 

de outra pessoa. Lipovetsky indica que a moda atinge seu poder 

máximo quando configura a sociedade à sua imagem “a sedução e 

o efêmero tornaram-se organizadores da vida coletiva moderna” 

(LIPOVETSKY, 2001, p. 12), nesse caso categorizando a identidade 

social do indivíduo a determinado grupo social. Notamos que essa 

indumentária, escolhida ao acaso ou não, cumpre perfeitamente 

essa função, organizando a posição social do personagem dentro 

do universo da Turma da Mônica. Dessa forma cumpre perfeitamente 

a função social exercida pela moda desde sua origem, que está 

relacionada à separação de classes e camadas sociais. Ela nos 

diz, através do vestuário, que o sujeito “faz parte dessa classe 

social”, “faz parte dessa casta” ou “faz parte de determinado 

grupo dentro de seu grupo social”. 

A partir desse aspecto o vestuário é tratado aqui dentro 

de uma perspectiva cultural em que os objetos servem tanto para 

promover a realização pessoal, quanto para comunicar significados 

socioculturais. Nesse contexto entendemos o vestuário em nossa 

sociedade como a capacidade de assemelhar e distinguir, de 

aproximar e de afastar, de inserir e de excluir. Ao cumprir 

esse duplo papel, podemos considerar sua natureza bipolar assim 

como o ser humano na concepção de Simmel: “estruturalmente 

somos bipolares, essa incerteza, esse ter e não ter, o desejo 

de possuir algo que não se pode possuir em sua totalidade é a 

engrenagem do homem” (SIMMEL, 2000, s/p)

Para cumprir esse duplo papel, vemos que quando os 
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indivíduos, consciente ou inconscientemente, fazem as escolhas 

de seu vestuário, eles passam a revelar uma parcela do que são, 

do que pensam e de como se posicionam socialmente. 

A indumentária é, portanto, [...] um produto da 
divisão em classes, e ela se comporta da mesma 
maneira que outras formações - sobretudo a dignidade 
- que têm a dupla função de reunir um círculo 
isolando-o dos outros. Assim o vestuário significará 
a ligação de um indivíduo a seus pares, a unidade 
de um círculo definido por ela, e, ao mesmo tempo, 
também o fechamento deste grupo em relação aos 
inferiores [...]. Associar e distinguir, estas são 
as duas funções de base aqui inseparáveis, da qual 
a primeira ainda que oposta logicamente à segunda, 
é sua condição de realização (SIMMEL, 2008, p. 93).

No tocante a ligar-se aos seus pares em virtude de uma 

filosofia adotada, ou de comportamentos, Gillo Dorfles (1979) 

ilumina nossa discussão nesse momento ao conceituar “modas 

comportamentais” como sendo o “conjunto de comportamentos, de 

hábitos mentais, de usos generalizados, que caracteriza cada 

uma das numerosas categorias sociais de que hoje se compõe a 

nossa sociedade” (DORFLES, 1979, p. 93).

No caso em tela ao adotar um estilo voltado para a moda 

de rua, com inspiração na cultura Hip Hop, os roteiristas nos 

comunicam a posição de Cascão dentro de seu grupo, seu modo de 

pensar e estar no mundo situando-o dentro de uma determinada 

categoria comportamental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ato de escolher determinada roupa é complexo e individual, 

porém é repleto de significações e cargas ideológicas, como 

uma espécie de código, que pode nos comunicar as motivações 

socioeconômicas e culturais do indivíduo, suas convicções e 

estilos de vida incluindo ou excluindo-o de determinados grupos 

sociais.

Assim, a roupa se caracteriza como uma importante forma de 

linguagem não verbalizada. A busca do indivíduo por um estilo 

diz respeito, principalmente, à sua necessidade de comunicar aos 

outros a forma como ele se percebe, buscando diferenciar-se, ou 
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incluir-se mantendo-se semelhante ou diferente de seus pares. 

O vestuário, nesse contexto, desempenha um papel importante na 

construção social da identidade, pois constitui uma indicação 

de como as pessoas, em diferentes épocas, veem sua posição nas 

estruturas sociais A simbologia de sua indumentária comunica a 

mensagem sobre a forma de como o indivíduo pensa ou como quer 

ser percebido. 

Através dessa linguagem inserida na cultura não-verbal, 

percebemos que o uso de roupas em espaços públicos como forma de 

apresentação do eu, configura a identidade pessoal do sujeito. 

Como Lopes diz: “A moda não é só questão de consumo, mas também 

de identidade. Ser não é ter, mas parecer” (LOPES, 2000, p. 

155).

Cascão nos traz através de seu vestuário muitas informações. 

Parece-nos que ele, apesar de estar inserido dentro de um grupo 

social, ao nosso ver privilegiado, se destoa dele, não apenas 

nas questões financeiras e sociais, mas também ideológicas. 

Sua miscigenação está explicita em todas as suas configurações 

identitárias étnicos e comportamentais. O vestuário no estilo 

Street Style veio para imprimir a liberdade visual que o 

personagem requer. Liberdade que o personagem carrega desde 

a infância, rompendo com regras e construindo uma identidade 

social que transcende o grupo social do qual faz parte. 
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RESUMO 

O presente artigo busca realizar uma breve recapitulação 

histórica dos momentos de visibilidade e invisibilidade das 

mulheres negras brasileiras, as condições econômicas e sociais 

às quais estiveram expostas e a reverberação dessas dinâmicas 

na atualidade. A utilização de plataformas da internet para a 

construção dos discursos descentralizados se apresenta como o 

foco da análise.

PALAVRAS-CHAVE 

Representação Racial; Novas Mídias; Mulheres Negras.

ABSTRACT

The present article seeks to make a brief historical recapitulation 

of the moments of visibility and invisibility of the Brazilian 

black women, the economic and social conditions to which they 

were exposed and the reverberation of these dynamics in the 

present time. The use of Internet platforms for the construction 

of decentralized discourses presents itself as the focus of the 

analysis.

KEYWORDS

Racial Representation; New Media; Black Women.

INTRODUÇÃO

Partindo do pressuposto de que as mulheres negras estão 

em situação de vulnerabilidade, e são compelidas a vivenciar 

diariamente as opressões combinadas do racismo e do machismo, 

considerou-se oportuno delinear os modos como essa dinâmica 

ocorre no âmbito da moda e da cultura de massa. As teorias raciais 
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– e racistas – e as ideologias patriarcais que fundamentam 

a sociedade brasileira desde sua fundação são fatores que 

influenciam diretamente no acesso da população negra à educação, 

saúde e qualidade de vida, bem como aos produtos e serviços que 

atendam suas demandas específicas. 

Além dessas dificuldades conservadas pelo sistema, outros 

empecilhos advindos do pensamento racista, como a associação 

da imagem dos negros aos estereótipos negativos ligados a cor, 

apresentaram-se como obstáculos à identificação dessa parcela da 

população com os modelos de beleza produzidos pela indústria da 

moda e ao interesse do mercado em tê-los como seus representantes 

nas publicidades. Para compreender essas problemáticas é 

necessário, portanto, considerar todo o histórico de exclusão 

social, econômica e cultural ao qual esse grupo foi submetido 

desde o período colonial. 

O objetivo central constitui-se em investigar o lugar 

delegado à mulher negra no âmbito da coletividade, bem como 

explorar as potencialidades no uso da moda e da tecnologia para 

amplificar as vozes subalternizadas. Ademais, as temáticas sobre 

os modos de representação da mulher negra desenvolvidas nos 

estudos acadêmicos, com raras exceções estão situadas na época 

contemporânea. As práticas digitais recentes e a repercussão na 

vida cotidiana ainda não constituem um campo estimado de fontes 

de pesquisa sobre o assunto.

A metodologia deste trabalho consistiu na pesquisa e análise 

de fontes bibliográficas sobre a história da população negra 

no Brasil, desde o período da escravidão e suas reverberações 

na contemporaneidade. Além do uso de textos originais e 

interpretações de outros autores, sites e redes sociais de 

produtoras de conteúdo negras constituíram um suporte para a 

análise dos discursos. 

O texto se organiza de forma cronológica a fim de estabelecer 

precedentes para a argumentação das práticas que se desenvolveram 

a partir do século XX e que se consolidaram no século XXI. Por 

fim, de modo a imprimir um caráter inovador ao trabalho, foi 

realizada a abordagem da temática recente das redes sociais e 

do apelo às identidades pós-modernas.

AS REPRESENTAÇÕES DO NEGRO: ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE IMAGENS, 
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REFLEXOS E PROJEÇÕES

Para o indivíduo negro, que por um longo período de tempo 

ficou relegado à invisibilidade e ainda enfrenta dificuldades em 

ser ver representado dentro de um sistema racista, a produção 

de imagens pode ser entendida como um ato de transgressão e 

construção de significados.

Em um primeiro momento os negros e os indígenas brasileiros 

foram retratados nas pinturas como objetos do olhar científico, 

ocupando paisagens irreais e atuando como personagens de 

narrativas fantasiosas e doutrinárias. O pintor Jean-Baptiste 

Debret se destacou entre os artistas que retrataram a população 

negra durante o período colonial, principalmente por registrar 

cenas domésticas e atividades cotidianas (SOUZA, 2007, P. 36).

Com o desenvolvimento da técnica fotográfica, a possibilidade 

de produzir imagens mais próximas ao real e em maior quantidade, 

logo se mostrou como uma vantagem. Sobre o sucesso dos retratos 

no Brasil do século XIX, Koutsoukos argumenta: 

Rapidamente, muitos fotógrafos estrangeiros invadiram 
a Corte e outras cidades brasileiras, fugindo talvez 
da concorrência profissional que havia em seus países 
de origem, em busca de fortuna e sucesso no mercado que 
se abria, e/ou atraídos pela diversidade possível de 
temas, dada a beleza “pitoresca” do país, já descrita 
antes e ao mesmo tempo por numerosos viajantes e 
registrada em desenhos e litografias aquareladas. 
(KOUTSOUKOS, 2006,p.16)

O racismo das instituições que controlam a difusão de 

conteúdos pareceu se tornar mais brando em alguns momentos, 

como ao abordar temáticas negras em suas produções desde 

meados do século XX e incentivar a valorização de elementos da 

cultura afro-brasileira. Em oposição às pautas que reivindicam 

o bem-estar social dos grupos mais fragilizados no interior 

da sociedade brasileira, as novelas, por exemplo, podem ser 

percebidas como espaços utilizados pela mídia para defender seus 

interesses junto à população. Eventualmente atuando como formas 

complementares para suprir as demandas por lucro, as novelas 

apresentam modelos de ser, vestir e consumir e ao relacionar 
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certas atitudes com produtos específicos cumprem sua função de 

manter o mercado consumidor em crescimento.

A valorização do poder de compra dos negros forçou o 

desenvolvimento de novas identidades mais adequadas. Referências 

a serem seguidas tornaram-se aos poucos disponíveis em páginas 

de revista, na televisão e na internet. Se antes as atrizes 

e os atores exerciam o papel de mediadores da relação entre 

empresas e público, atualmente o próprio público elege seus 

representantes, pessoas comuns, para servirem de exemplo. A 

sociedade sistematizada pela lógica do consumo propõe novas 

práticas cotidianas, maneiras de ser e pensar.

Apesar da questão do consumo ser cara à parte da população 

negra, existe também a necessidade de solucionar questões que 

afligem um número maior de pessoas e que foram requisitadas 

por muito tempo. Na passagem do século XX para o século XXI 

ocorreram algumas mudanças políticas e econômicas no Brasil que 

podem ser observadas a partir dos meios de comunicação massiva.

Uma das datas fundamentais para começar a pensar essas 

mudanças é o ano de 1995, marcado pelo início do governo de 

Fernando Henrique Cardoso, eleito presidente pelo PSDB, Partido 

da Social Democracia Brasileira. Cientista político e sociólogo, 

FHC desenvolveu alguns trabalhos sobre a questão racial no 

Brasil, e apesar de não colocar essa questão como fundamental 

em seu governo, possibilitou alguns avanços junto ao movimento 

negro. Após dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 

até 2002, foi eleito como seu sucessor o presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Na gestão de Lula 

e seus aliados, as pautas do movimento negro estiveram no centro 

dos debates sociais, entretanto isso não se mostrou suficiente 

para sanar de vez os problemas que a população negra enfrenta 

no Brasil.

A Lei 10.639/2003 que obriga a abordagem da História e 

Cultura Afro-Brasileira no Ensino Fundamental e Médio, bem 

como a efetivação das cotas raciais no ensino superior são 

alguns dos avanços concretizados nos últimos anos. As políticas 

socioeconômicas implantadas nas últimas décadas possibilitaram 

o crescimento de postos de trabalho e consequentemente o aumento 

da renda, convertida no acúmulo de bens pela população. 

Assim como citado anteriormente, a partir da década de 1990 
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foi possível notar a mobilidade social e principalmente econômica 

de uma fração da população negra. A possibilidade de consumo, 

o acesso à informação e à educação superior foram algumas das 

mudanças que serviram como base para uma transformação também 

nos modos de representação do negro nas telenovelas, atuando 

para além dos papéis de empregados ou escravos e no caso das 

mulheres principalmente sendo possível usufruir de identidades 

que não mais estivessem atreladas somente à doméstica ou ao 

estereótipo adaptado da “mammy” norte-americana.

A teledramaturgia brasileira, independentemente de qualquer 

falha, sempre teve importância fundamental no debate e na 

exposição de temáticas sociais, sendo as novelas um dos espaços 

mais favoráveis para isso, pois não exigem conhecimento formal 

prévio ou alfabetização, e constroem seu sentido através de 

imagens. Entretanto, apesar de ser um meio que não prevê nenhum 

conhecimento anterior, essas são plataformas que pertencem a 

um grupo dominante e que serve justamente para resguardar seus 

interesses, ou seja, o debate dos temas nem sempre é uma ação 

indiferente ou até mesmo benevolente, mas algo que dialoga com 

um projeto de nação, que nesse caso tende a aproximar-se da 

ideia de miscigenação e democracia racial.

“A REVOLUÇÃO SERÁ CRESPA E NÃO NA TV...”: UM ESTUDO DE CASO 

SOBRE PRODUTORAS DE CONTEÚDO NEGRAS E PLATAFORMAS DIGITAIS 

O desenvolvimento dos meios de comunicação e a integração 

de pautas negras nos conteúdos elaborados no fim do século XX 

representaram avanços consideráveis, entretanto, com o início 

do século XXI, a facilidade do acesso às novas tecnologias 

provocou mudanças ainda maiores na relação dos indivíduos com 

a sociedade. 

Bruna Fernandes (2013) esclarece, em sua dissertação sobre 

a relação entre os blogs de moda e a influência que exercem 

nos comportamentos de consumo que, ‘A internet existe desde a 

década de 60 e nessa altura era utilizada para fins militares e 

acadêmicos. [...] sua utilização comercial começou apenas na 

década de 90. Desde então sua evolução tem sido exponencial. ’ 

(FERNANDES, 2013, p. 16).

No caso do Brasil, o acesso aos computadores e à internet 
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ocorreu de forma gradual devido ao alto valor das máquinas e 

à dificuldade de se conectar, já que isso depende da instalação 

de aparato específico. Em meados da primeira década deste século 

começaram a surgir as redes sociais, salas de bate-papo e fóruns 

dos mais variados assuntos. O fácil acesso à informação e a 

possibilidade de falar por si mesmo foram alguns dos atrativos 

dessa nova forma de comunicação. 

Outro ponto que deve ser ressaltado é o crescimento do 

uso de aparelhos celulares conectados à internet, que segundo 

o Instituto Data Popular alcançou em 2015 a marca de 47% 

da população, algo por volta de 81,5 milhões de pessoas. A 

possibilidade de ter informações ao alcance das mãos, porém, 

não impede que as notícias sejam pouco aprofundadas, e que 

necessitem de atenção. 

Recentemente com o crescimento acelerado de plataformas 

como o YouTube, o Facebook e o Instagram algumas pautas ganharam 

ainda mais notoriedade. Para além da influência de movimentos 

políticos e sociais que se organizam off-line, os debates sobre 

feminismo e racismo, por exemplo, tornam-se cada vez mais comuns 

e chegam a um número muito maior de pessoas com a facilidade de 

um toque. 

A preferência por imagens e vídeos que sejam de fácil 

assimilação e não demandem tempo também torna menos complicada 

a veiculação de ideias, principalmente entre os mais jovens. 

Sobre este assunto, o Coletivo Feminista Não Me Kahlo expõe na 

parte introdutória de seu livro:

É muito improvável que uma pessoa que está navegando 
pelas redes sociais queira parar para ler um artigo 
acadêmico de vinte páginas sobre o feminismo, não é? 
Porém, essa mesma pessoa estará disposta a assistir 
a um vídeo, a ver uma imagem ou a ler um texto menor 
que lhe interesse. Sendo assim, alguém que nunca 
tenha tido contato com o feminismo passa a tê-lo e a 
compreender melhor nossa agenda (2016, p.13). 

O movimento feminista e pelos direitos dos negros, ao se 

inserir nos espaços de debate da internet sofrem mudanças não 

apenas no que tange aos discursos, mas principalmente em relação 

às suas práticas. 

Atualmente também é possível identificar o uso do discurso 
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de empoderamento, algo como tornar-se “poderoso” através de 

atitudes e conscientização sobre determinados assuntos que 

concernem à sua própria experiência, enquanto dispositivo 

imprescindível para a mudança social, simplificando as demandas 

e transformando-as em ações individualizadas e apolíticas. 

O foco no sucesso das mulheres, o incentivo à tomada do 

mercado de trabalho, o empreendedorismo e o acúmulo de funções 

em busca de independência financeira se convertem em gastos com 

produtos, o que consequentemente incentiva o mercado a produzir 

uma quantidade cada vez maior de itens para serem consumidos 

por esse público. Além disso, também é importante dar atenção 

aos modelos de beleza veiculados pela publicidade e ditados 

arbitrariamente pela indústria. 

As revistas e a televisão cumpriram muito bem seu papel 

de disciplinar o corpo feminino apesar de limitar a poucos 

exemplos os modos de ser mulher. Ao contrário dos meios 

tradicionais, a internet possibilitou que mais tipos de beleza 

fossem considerados. No caso das mulheres negras, apesar da 

visibilidade em campanhas publicitárias ter aumentado nos 

últimos anos, ainda não representa uma quebra total dos padrões 

impostos, mas uma adaptação necessária para suprir um público 

ávido por se ver representado.

Os cabelos lisos e sem defeitos aos poucos são substituídos 

por cachos igualmente perfeitos que quase sempre compõe o visual 

de mulheres jovens, magras e de pele mais clara.

Com o desenvolvimento rápido da internet e a possibilidade 

de expressão para além das mídias tradicionais, surgiram os 

primeiros blogs, plataformas que concentram textos e imagens 

produzidos por pessoas que não são necessariamente especialistas 

em determinado assunto, mas que decidiram compartilhar opiniões, 

experiências e conhecimentos. 

No Brasil, os blogs de moda e beleza começaram a se tornar 

comuns em meados da primeira década do século XIX e eram páginas 

pessoais, em sua maioria, destinadas para análise e resenha 

de produtos, tópicos relacionados à moda de rua e dicas de 

compras. Segundo pesquisa desenvolvida por Fernandes (2013), 

com o advento da internet o comportamento dos consumidores 

passou por muitas mudanças, e a geração de conteúdos nos meios 

digitais tornou-se mais relevante para a decisão de compra de 
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terceiros do que os reviews fornecidos pelos fabricantes, por 

exemplo. Aos poucos começou a se delinear a dinâmica que é 

observada atualmente, onde as blogueiras, que em certa medida 

representam os interesses do consumidor, passaram a ser parte 

fundamental na intermediação das relações entre as marcas e seu 

público-alvo. 

As resenhas de produtos de beleza para as mulheres negras 

mostraram-se importantes. Partindo do pressuposto de que 

até pouco tempo atrás poucas mulheres negras protagonizavam 

publicidades de moda de maneira significativa e que o acesso às 

informações sobre os produtos mais indicados de acordo com a 

textura dos cabelos ou características da pele estava restrito 

a espaços muito específicos, a possibilidade de poder se informar 

sobre o produto mais apropriado para sua situação significou 

um grande avanço. O apelo das resenhas para esse público pode 

ser justificado também pelo fato de configurar-se como um grupo 

jovem, e que mesmo possuindo poder de compra não é ele próprio 

o controlador do dinheiro, ou seja, todas as informações que 

possam influenciar em uma aquisição mais consciente é bem aceita.

A interação entre blogueira e leitora mostra-se bastante 

significativa se observada pelo viés da representatividade. Tendo 

em vista que muitas dessas produtoras de conteúdo digital são 

hoje importantes influências para o público jovem, a forma como 

elas se expressam, seu estilo, ideias e até mesmo seu biotipo 

constituem códigos de comportamento que são incorporados às 

práticas cotidianas de suas seguidoras. Nesse ponto, blogueiras 

negras exercem uma função bastante particular ao servir de 

modelo para suas semelhantes, ao passo que, no Brasil, a maioria 

das profissionais de internet bem-sucedidas na área de moda e 

beleza são entendidas fenotipicamente enquanto brancas. 

Ao possibilitar a veiculação e o compartilhamento de vídeos 

de maneira gratuita e simples, o YouTube revolucionou a interação 

dos usuários de internet e se tornou uma das plataformas mais 

lucrativas e populares da atualidade. Assim como os blogs, essa 

plataforma constitui-se de conteúdos produzidos por pessoas que 

desejam compartilhar sua impressão sobre determinado assunto. 

Com conteúdos mais atrativos e variados que os dos canais 

de televisão tradicionais, o YouTube destaca-se entre o público 

jovem. Os vídeos, na maioria das vezes, não exigem reflexões 
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complexas ou conhecimento prévio e diferente dos blogs, que são 

basicamente formados por texto, permitem uma liberdade maior 

para o espectador, que pode escolher, quando, onde e com qual 

aparelho eletrônico irá acessar o conteúdo. 

Em julho de 2017, o Google BrandLab São Paulo, projeto do 

Google com foco em estratégias digitais para marcas, publicou uma 

pesquisa sobre o crescente interesse das mulheres brasileiras 

por cabelos crespos e cacheados. Os dados indicam que nos 

últimos dois anos a procura por dicas sobre cabelo afro cresceu 

309% e superou, pela primeira vez na história da plataforma, 

a busca por cabelos lisos. Ainda segundo a pesquisa, uma em 

cada três mulheres utiliza o YouTube para encontrar informações 

sobre beleza. 

Mesmo no YouTube há pouca visibilidade para pessoas negras, 

independente do tom de pele, o que se fez notório ao longo da 

pesquisa realizada previamente para elaboração deste trabalho, 

portanto importa frisar que, para pessoas de pele retinta a 

invisibilidade é observada de maneira mais contundente, seja pelo 

baixo número de inscritos, seja pela ausência desses indivíduos 

em publicidades do site.

A mais recente das redes sociais a obter êxito através da 

utilização em massa por seus usuários é o Instagram, rede de 

compartilhamento de imagens. Essa plataforma possui duas funções 

que podem ser utilizadas de maneira complementar: as histórias, 

ou stories em inglês, onde podem ser postados vídeos e fotos que 

expiram no prazo de 24 horas, e o arquivamento de fotos em ordem 

cronológica. É possível também adicionar legendas e hashtags 

(#) que facilitam a localização de imagens de acordo com temas 

e palavras. 

O Instagram é uma espécie de portfólio para produtores 

de conteúdo, e permite que o indivíduo estabeleça sua marca 

pessoal através da história contada pelas fotos organizadas em 

seu perfil. A plataforma constitui um modo ainda mais rápido de 

se informar sobre um assunto, pois prioriza o uso de imagens e 

textos curtos. 

Diferente do YouTube e dos blogs, gerar conteúdos no 

Instagram é rápido, não exige edições criteriosas e é bastante 

espontâneo, ou seja, qualquer pessoa pode conseguir um número 

alto de seguidores se produzir e/ou compartilhar conteúdos 
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relevantes e que agradem os demais. Por seu caráter espontâneo, 

muitas marcas acabam associando-se a figuras de destaque nos 

mais variados nichos de mercado como forma de promover seus 

produtos atrelando-os a opinião de pessoas comuns. Essa relação 

entre empresas e “influenciadores digitais” ocorre de forma 

simbiótica, uma vez que esses indivíduos acabam utilizando 

parte da gratificação obtida com publicidade, e que pode vir de 

diferentes formas entre elas dinheiro, produtos e serviços, em 

suas próprias contas do Instagram, financiando suas postagens 

para que elas atinjam públicos cada vez maiores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da exposição de fatos históricos e exemplos, 

pretendeu-se ao longo deste trabalho produzir argumentos 

necessários para embasar a hipótese de que as mulheres negras, 

por sua experiência social específica, estariam predispostas à 

situação de invisibilidade social. Pode-se concluir que não 

apenas as questões de gênero e raça exercem influência nessa 

situação como, dentro do próprio grupo, as características 

fenotípicas mais próximas do ideal eurocêntrico configuram-se como 

“vantagens” no que tange à representatividade e à valorização 

expressada pelo pensamento hegemônico. 

A abordagem das tecnologias e da moda enquanto plataformas 

para a visibilidade das mulheres negras constituiu o caráter 

inovador deste trabalho, e pode servir de incentivo para o 

desenvolvimento de outras produções sobre o assunto, visto 

que ainda há muito para ser explorado, como por exemplo, as 

especificidades das produtoras de conteúdo negras no mercado de 

moda e beleza. 

As referências bibliográficas utilizadas mostraram-se 

suficientes para construir uma base argumentativa para o trabalho, 

entretanto, pelo número reduzido de pesquisas na área de moda 

que abordem a questão racial na contemporaneidade e desvinculada 

da cultura popular, foi necessário recorrer a outras áreas do 

conhecimento, como a História e as Ciências Sociais. 

Apesar de constatar através deste trabalho que muitos 

espaços começaram a incluir pessoas negras, até mesmo como 
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protagonistas, e que o acesso ao consumo e à melhores condições 

sociais foi possível com a implementação de políticas públicas 

nas últimas décadas, essa mudança não significou o abrandamento 

do preconceito racial, como pode ser observado através dos 

noticiários e das redes sociais. Entretanto, a partir da 

visibilidade e do impacto do debate racial na articulação e 

autoestima da população negra, pode-se constituir uma mudança 

efetiva no futuro.

Sobre a questão do debate racial, é importante salientar 

as plataformas disponíveis na internet como espaço propício 

para a difusão de conceitos e discursos para o público mais 

jovem. Assuntos como a valorização dos cabelos, a importância 

da autoestima, e a vivência coletiva podem ser o início para a 

conscientização dos indivíduos e a modificação das estruturas 

sociais.

Outro ponto que deve ser observado e necessita de reflexões 

mais profundas é o conceito de Mariza Corrêa (1996) sobre a 

valorização das mulatas em relação à mulher negra de pele 

escura e como ele ocorre no contexto atual. Ao observar as 

principais representantes negras nas plataformas digitais é 

nítida a valorização da beleza negra que tende a privilegiar 

as peles claras, não apenas pelos conteúdos abordados em vídeos 

ou postagens, mas principalmente pela ausência, ou utilização 

conveniente e específica, de pautas como o racismo ou opressões 

ligadas à cor. 

A auto-declaração étnica passa nas últimas décadas por 

mudanças significativas, que são tanto o reflexo quanto o impulso 

para as mudanças das políticas públicas e dos meios de comunicação. 

Entretanto, muito ainda deve ser considerado criticamente, tanto 

para elucidar a falsa sensação de que a internet é um espaço 

democrático que independe de condição econômica e social, quanto 

para delimitar como ocorrem as dinâmicas entre criadores de 

conteúdo, marcas e público.

*O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001

NOTAS
1 Trecho da música “Ouça-me” da rapper paulista Tássia Reis. Temas como a 
valorização do negro, de sua beleza e potencial, bem como mensagens feministas 
são recorrentes em suas letras que tratam tanto de sua experiência pessoal 
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quanto de experiências partilhadas com outras pessoas negras.

2 Mestranda no Programa de Pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens, 
na linha de pesquisa Arte, Moda: História e Cultura (UFJF). Bolsista CAPES 
(2018-2020). Bacharela em Moda (2017) e Bacharela em Artes e Design (2016) 
pela Universidade Federal de Juiz de Fora.
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RESUMO

O presente artigo tem como finalidade apresentar uma pesquisa 

realizada acerca do uso da indumentária como forma de comunicação 

e expressão de um grupo de jovens que fomentam a cena cultural 

da cidade de Campos dos Goytacazes/RJ através da música Hip 

Hop, arte de rua e produção de conteúdos audiovisuais. Estes 

jovens usam a moda como aliada para agregar valores estéticos 

e ideológicos aos seus trabalhos. Utilizou-se como metodologia 

entrevistas semiestruturadas com o grupo pesquisado visando 

investigar como estes elementos identitários e simbólicos das 

vestimentas se comunicam com o público, como se apresentam e o que 

expressam por meio dos movimentos, arte de rua, e do seu estilo 

de vida. Por fim, expõem-se os resultados obtidos, evidenciando 

os valores presentes nas características, no propósito e na 

cultura destes grupos.

PALAVRAS-CHAVE
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ABSTRACT

The present article aims to present a research about the use 

of clothing as a form of communication and expression of a 

group of young people who foment the cultural scene of the 

city of Campos dos Goytacazes / RJ through music Hip Hop, 

street art and production of audiovisual content. These young 
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people use fashion as an ally to add aesthetic and ideological 

values   to their work. Semi-structured interviews were used as a 

methodology with the researched group aiming to investigate how 

these identity and symbolic elements of clothing communicate with 

the public, how they present themselves and what they express 

through movements, street art, and their lifestyle. Finally, 

the obtained results are exposed, evidencing the values   present 

in the characteristics, purpose and culture of these groups.

KEYWORDS

clothing, culture, street art, Hip Hop, communication.

INTRODUÇÃO

Cobrir o corpo sempre foi uma maneira de o ser humano 

produzir significação, e essa motivação de caráter, tanto social 

quanto psicológico e mostra que a indumentária foi e continua 

sendo adotada como forma de expressão dos povos.

Ao escolher determinadas peças de roupa o indivíduo apresenta, 

além de características funcionais, a intenção de expressar 

quem ele é, ou como ele deseja ser percebido pelos outros. Seu 

modo de vestir é uma forma de expressar seus anseios, seu grupo 

social, seu tipo de trabalho, sua identidade. Portanto, a moda 

é um componente importante da identidade, ajudando a determinar 

de que modo cada pessoa é percebida e aceita diante das demais 

ou pela sociedade em que ela está inserida

Exemplo de mudanças em diversos aspectos (sociais, culturais) 

da sociedade atual e detentora de uma linguagem diferenciada, a 

comunicação no vestuário é um tema complexo em sua estrutura e 

rico em suas particularidades.

Partindo do pressuposto de que “comunicar é criar e manter 

vínculos”, a moda pode ser entendida como um processo comunicativo 

capaz de estimular e documentar a cultura pela escolha de 

elementos peculiares do sistema de moda. Quando fazemos uso 

da moda estamos nos comunicando, produzindo e respondendo aos 

estímulos que nos rodeiam. 

Desta forma, a evolução da moda como linguagem é democrática. 

Dentro do que é ou não tendência, ela lança mão do estilo de ser 
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de cada indivíduo e é a partir deste estilo que a identidade 

se formata. Nesta concepção, pessoas com os mesmos interesses e 

hábitos criam uma identidade visual, onde é possível identificar 

a personalidade e interesses do indivíduo através do que se 

veste.

Neste trabalho, a moda é abordada como um fenômeno 

sociocultural que expressa os valores da sociedade - usos, 

hábitos e costumes - em um determinado momento, e adquire 

um valor significativo entre a juventude dos grandes centros 

urbanos, que, na busca por seu lugar no mundo, cria seus próprios 

símbolos estéticos e de comportamento.

Moda é, sobretudo, identidade, e ao passo em que transcende 

a expressão individual, torna-se o retrato da sociedade no tempo. 

Portanto, as análises deste artigo irão trabalhar com a ideia 

de produção de sentido pessoal em que se olha a indumentária e 

se pensam coisas a respeito e esses pensamentos remetem à ideia 

de que a roupa está dizendo coisas, ou seja, comunicando.

MODA COMO COMUNICAÇÃO – MARCO/REVISÃO

 A moda, como meio de comunicação e como instrumento de 

construção de uma identidade, serve tanto ao indivíduo quanto a 

um grupo social. 

Barnard (2003) defende que moda é comunicação e afirma que 

moda e indumentária classificam-se como formas de comunicação 

não-verbal uma vez que não usam palavras faladas ou escritas. 

Para o autor, a moda e a indumentária são algumas das 

maneiras pelas quais a ordem social é experimentada, explorada, 

comunicada e reproduzida. Ou seja, moda e indumentária não 

são usadas apenas para indicar ou fazer referência a posições 

sociais e culturais, mas para construir e marcar, em primeiro 

lugar, aquela realidade social e cultural. Caracterizam-se, 

posteriormente, nas maneiras pelas quais a sociedade é produzida 

e reproduzida, e não apenas uma reflexão de grupos sociais. 

Portanto, Barnard (2003) afirma que a indumentária é um dos 

fatores que tornam as sociedades possíveis, visto que ela ajuda 

a comunicar a posição dos indivíduos. Por exemplo: reconhece-

se imediatamente um mendigo, um juiz, um varredor de rua ou um 

militar por suas roupas, e todos sabem como se comportar diante 
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de cada um deles.

 Dessa forma, a moda só pode ser compreendida dentro de 

um contexto cultural, como relata Joffily (1991), “o movimento 

de atualização, no caso em estudo da roupa, ao qual chamamos 

de moda, é consequência de questões culturais, condicionadas 

pela época, pelo pensamento vivo da sociedade, por seus mitos 

e sua produção intelectual”, o que leva diversos escritores a 

utilizarem diferentes áreas do conhecimento humano – sociologia, 

psicologia, semiótica – para tratar o fenômeno moda de uma forma 

inovadora e séria. 

Moda pode, também, ser considerada como modo de expressão 

simbólica (BLUMER, 1969), reflexo da identidade social, 

socialização, cultura, status, idade, ocupação ou papel social, 

personalidade, humor, e possivelmente, o estilo de comunicação 

(GORDEN et al., 1985). As pessoas, mesmo não seguindo a moda, 

estão comunicando algo de si, como uma característica da idade, 

ou por possuir opiniões e crenças envelhecidas ou ainda de não 

aceitar padrões estabelecidos.

Para Lurie (1992), a indumentária é uma língua, e deve ter 

um vocabulário e uma gramática como o resto das línguas e há 

muitas delas e com muitos dialetos e sotaques distintos, alguns 

quase ininteligíveis para os membros de outra cultura. Lurie 

defende também que a roupa funciona como um sistema de signos, 

que por milhares de anos auxiliou na comunicação entre os seres 

humanos. Sendo assim, a maneira de vestir é um idioma visual, 

que deve ter um vocabulário e uma gramática como qualquer outro, 

pois assim, como no discurso humano, não existe uma única 

língua das roupas, mas várias. E, em cada língua das roupas 

há vários dialetos e sotaques diferentes e variações de tons e 

significados. 

Desta forma, a moda pode ser compreendida como a expansão 

de um conteúdo e, pode ser lida como um texto, que por sua vez 

veicula um discurso (Kastilho, 2004), e tanto o discurso do 

corpo quanto da moda constroem e presentificam um determinado 

sujeito, localizando-o num momento histórico e numa sociedade 

em particular.

Dentre as várias manifestações da moda, podem-se perceber 

aquelas presentes nas vestimentas dos indivíduos pertencentes 

às ‘tribos urbanas’, expressão esta criada pelo sociólogo 
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francês Michel Maffesoli (1988) para designar grupos formados nas 

cidades, mais comumente nas metrópoles, dos quais compartilham 

hábitos, valores culturais, estilos musicais e/ou ideologias 

políticas semelhantes. Estes grupos surgem com a necessidade 

dos jovens de se agruparem, pertencerem a uma comunidade e 

criarem uma identidade. Caracterizando um fenômeno juvenil dos 

grandes centros, cada grupo possui uma estrutura interna própria, 

desenvolvendo sua “subcultura social urbana” desde hábitos, 

condutas, pensamentos, filosofia, vocabulário, preferências 

musicais, políticas e religiosas, maneira de se vestir, dentre 

outros.

 Muitas tribos urbanas surgiram dos movimentos de 

contracultura e, cada vez mais, o número de tribos se multiplica 

nos grandes centros urbanos, enfatizando, com isso, a diversidade 

cultural existente, desde os gostos musicais, preferências 

artísticas, políticas, da moda, de forma que tais grupos compõem 

um modelo de sociedade distinta, donde, na maioria dos casos, 

contrapondo-se à política e economia vigentes. 

A relevância deste trabalho está em auxiliar no entendimento 

do fenômeno do consumo de vestuário de moda e mostrar a sua 

importância para o jovem contemporâneo como forma de expressão 

e interação social e, desta forma, auxiliar a comunicação com 

este público.

UM BREVE RELATO SOBRE O MOVIMENTO HIP HOP E SUA RELAÇÃO COM A 

MODA

Dentre as várias tribos urbanas existentes na sociedade 

atual, o recorte temático para o presente artigo se fez baseado 

no movimento Hip Hop e suas vertentes artísticas na cidade de 

Campos dos Goytacazes.

O Hip Hop é uma cultura urbana emergida em meio às comunidades 

afrodescendente e hispânica dos Estados Unidos baseada nas fusões 

interculturais e nas novas informações culturais registradas no 

ambiente da cidade pós-industrial. (ALVES, 2008).

Com a proposta inicial de transformar sentimentos de ódio 

e revolta em arte, o Hip Hop surgiu no Bronx, Nova York, no final 

da década de 60, passando a ser para os jovens uma alternativa 

de lazer, cultura e socialização.
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O movimento foi criado com o propósito de canalizar energias 

que poderiam estar voltados à criminalidade, centralizando-as 

na produção cultural e artística (ANDRADE, 1999) e, com isso, 

o Hip Hop tornou-se uma esperança para muitos jovens que viam 

nele a oportunidade para deixar a marginalidade e ao mesmo tempo 

dava espaço para que esses mesmos jovens pudessem mostrar suas 

experiências pessoais e de vida em forma de arte.

Desde sua origem até os dias atuais, o movimento é considerado 

uma arte genuinamente de rua, pois seu berço, o Bronx, era uma 

área carenciada em todos os aspectos, fazendo com que o único 

espaço de lazer existente fossem suas ruas. Isso contribuiu para 

que toda arte e ramificações do movimento ficassem acessíveis a 

curiosos e simpatizantes, facilitando sua disseminação para 

outros estados e países.

Ao longo do seu processo de desenvolvimento, o Hip Hop 

expandiu-se pelo mundo inteiro reunindo novas formas de expressão 

criativa que se baseiam na dança (break), na poesia recitada 

sobre fundo sonoro (rap), na mixagem sonora feita pelos disc 

jóqueis (DJ’s) e, na ilustração plástica realizada pelas ruas 

(grafite).

No Brasil, o movimento ganhou notoriedade no início da 

década de 80, uma vez que a indústria cultural já o divulgava 

através de vídeos e filmes norte-americanos. 

O movimento Hip Hop encontra-se hoje disseminado em 

vários países, e por ser considerado um meio de expressão e 

autoafirmação entre os jovens, pode ser visto também, além de 

todos seus atributos, como um segmento de moda, uma vez que sua 

indumentária específica atrai tanto os militantes do movimento 

quanto seus apreciadores.

Sabe-se que, dentro do cenário brasileiro, o Hip Hop 

apresenta uma ideologia contrária ao capitalismo e consumismo, 

e isso inclui o consumismo da moda. Sendo assim, a moda tratada 

como consumo e marketing não teria espaço nessa pesquisa, e 

sim, a moda como mecanismo pra estabelecer vínculos, signos e 

mensagens do referido movimento.

Portanto, a atribuição dada à moda neste artigo é a do 

elemento que comunica, identifica, define, demarca e diferencia, 

e com isso, o suporte teórico que sustentará as análises serão, 

entre outros, de Clifford Geertz, Malcolm Barnard, Elaine Nunes 
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Andrade, Valmir Alcântara e Geroge Simmel.

A CENA CULTURAL NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

O cenário cultural na cidade de Campos dos Goytacazes vem 

crescendo e ganhando cada vez mais espaço. A cena artística 

periférica e cultura de rua ganha uma visibilidade cada vez maior, 

rendendo apoios e parcerias importantes para a concretização 

de conteúdos culturais e garantindo um reconhecimento cada 

vez maior na cidade e região. Com uma lei aprovada no dia 10 

de janeiro de 2018, o Hip Hop passou a ser reconhecido como 

patrimônio cultural imaterial do estado do Rio de Janeiro e, 

assim, mantém resistência na cidade de Campos. A medida garante 

que as manifestações culturais ligadas à cultura Hip Hop – como 

o rap, o grafite e os DJ’s - não sofram regras discriminatórias, 

passando a ser ilegal qualquer tipo de preconceito contra o gênero, 

seja de natureza social, cultural, racial ou administrativa.

O Hip Hop ainda pode ser visto como uma tribo na medida 

em que produz um estilo de vida a partir de experiências e 

histórias incomuns, propondo que a moda pontue essa relação, 

como uma forma de inserção, conforme afirma Mendonça:

Se acreditamos que o Hip Hop é uma cultura, que suas 
manifestações geram um estilo de vida e ainda uma 
demarcação territorial, somos impelidos a acreditar 
que seus rituais no cotidiano das grandes cidades 
são uma manifestação tribal, uma forma de celebrar 
o estar junto através de uma experiência coletiva. 
Acreditamos que dentro desta celebração ritualística 
está localizada a importância da moda. Em um grupo 
que se reúne através de manifestações simbólicas tais 
quais a música e dança, a moda seria a corporificação 
destas manifestações, a maneira pela qual os membros 
da cultura Hip Hop mostram, através de seus corpos, 
seu lugar de inserção no mundo.

Após vasta pesquisa em materiais bibliográficos que abordam 

pontos semelhantes ao da pesquisa deste artigo, e que nos 

serviram de base teórica até aqui, passamos para a segunda 

parte da metodologia que consistiu em pesquisa de campo e, 

por fim, entrevistas semiestruturadas com sujeitos previamente 

escolhidos de acordo com seus papéis dentro do movimento Hip 
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Hop.

Quando iniciamos nossa pesquisa de campo, tomamos como 

instrumento, além da observação exploratória, a pesquisa 

documental. Sites, blogs, entrevistas, fotos e vídeos no Youtube, 

Instagram e Facebook fizeram parte dos documentos analisados 

ao longo da pesquisa. Ao lado da pesquisa bibliográfica, essas 

etapas foram indispensáveis para que testássemos se as hipóteses 

deduzidas poderiam se tornar premissas de trabalho.

A pesquisa de campo consistiu em presenciar eventos de 

rap na cidade, sendo eles: a Manifestação Cultural de Rimas, 

evento semanal que acontece às sextas feiras na quadra do 

Viaduto Rosinha Garotinho, na área central da cidade, onde 

acontecem apresentações dos coletivos, grupos de rap e MC’s, 

e batalhas de rap no estilo “Repente” (ou improviso); alguns 

eventos fechados organizados por integrantes dos grupos citados 

neste trabalho; e eventos diurnos feitos em praças públicas, 

com roteiros culturais e apresentações artísticas. 

Após essa imersão, dentro do movimento, proposta pela fase 

de campo, através de pesquisa exploratória, de entrevistas 

informais e de imagens compiladas através das redes sociais, 

surgiu uma série de esclarecimentos de questões que as pesquisas 

bibliográfica e documental introduziram.

Nesse momento da pesquisa, nossas percepções acerca do 

vestuário utilizado pelos sujeitos pertencentes ao movimento 

foram confirmadas através das análises de material de audiovisual 

e fotográfico, que nos mostra o estilo Hip Hop sendo, de uma 

forma abrangente, seguido em seus detalhes e peculiaridades, 

conforme confirmam os estudos teóricos acerca da vestimenta.

Outro ponto importante dessa parte exploratória da pesquisa 

foi que podemos conhecer e selecionar aqueles que poderiam 

contribuir com nossa pesquisa de forma mais abrangente, fazendo 

parte da etapa de entrevistas, pois, queríamos com este trabalho, 

ir além das análises pessoais referentes ao acervo fonográfico 

destes artistas, uma vez que o objetivo final da pesquisa era 

entender como esses jovens veem a moda como aliada ao trabalho 

artístico, e de que forma a usam em favor disso. Dessa forma, 

a etapa que sucedeu à pesquisa de campo foi a das entrevistas 

semiestruturadas.

Para delimitar o recorte temático deste trabalho direcionamos 
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nossa pesquisa de campo para dois grupos artísticos que se 

destacam na atualidade na cidade: o Coletivo Lajebond (Liberdade 

à Juventude Emicee), composto por grupos de rap e MC’s, que se 

juntaram em um projeto paralelo em prol da união da cena na 

região e, também, o Mãos Negras Produções, grupo de rap e também 

produtor de audiovisual.

O Coletivo Lajebond surgiu há 2 anos e é formado por vários 

artistas do movimento Hip Hop da região de Campos, havendo 

produtores que fazem beats, mixagens, masterizações, filmagem, 

design e edição de vídeo e, com isso, há uma troca de experiências 

e uma ajuda mútua para chegarem ao produto artístico final.

O Coletivo se apresenta em batalhas de rap, saraus 

universitários, casas de shows e eventos culturais, e possuem um 

canal no Youtube, onde se encontram reunidos todos os trabalhos 

desenvolvidos ao longo desse tempo, incluindo músicas, poesias 

e videoclipes.

José Carlos Rosa é um dos integrantes do Coletivo e quem 

nos concedeu a entrevista, representando todos os componentes do 

grupo. Além de cantor de rap é também ator, escritor e dançarino 

e, segundo ele, o Hip Hop tem muito a acrescentar na sociedade, 

a exemplo dos raps que têm críticas sociais e ajudam a pensar 

sobre diversas questões. “Temos grupos de break que ensaiam na 

rua, rappers que fazem evento embaixo da ponte, DJs que batalham 

muito na cidade, grupos que realizam eventos de graffiti na raça 

e assim por diante. Acho que seria importante, inclusive, haver 

mais discussões sobre o assunto na cidade. A cena é bem unida, 

todo mundo se conhece e acredito que só temos a melhorar. É um 

movimento bem forte na cidade e em qualidade nossa cena não 

perde para nenhuma do underground brasileiro”, pontua o rapper.

José Carlos também participa de vários projetos culturais 

dentro e fora do movimento Hip Hop na cidade e através de seus 

projetos consegue ter uma visão mais ampla da importância da 

indumentária em seus trabalhos: “Eu acho que a indumentária é 

muito importante pra agregar valor e reconhecimento ao nosso 

trabalho, porque a gente atinge outros meios quando pensamos 

nesses conceitos de moda e vestimenta, e também de se apresentar. 

Imagine, por exemplo, um artista que trabalha com a imagem, 

acredito que nós vendemos as nossas ideias e convicções através 

dessa imagem, e a roupa auxilia e muito nisso”.
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Diferentemente do Hip Hop americano, o movimento no Brasil 

sempre levantou a bandeira do anticapitalismo e anticonsumismo, 

mantendo assim sua ideologia inicial, porém, nos dias atuais 

já podemos ver artistas que não veem problema em exibir marcas 

caras e looks ousados. Não há uma linha única de estilo nesse 

meio e, de acordo com José Carlos, essa flexibilidade de estilo 

vai da escolha de cada um, porém, reconhece sua importância:

Eu não ligo muito para marca, há quem diga que no 
gênero que a gente tá hoje, que o coletivo tá hoje 
no rap, isso é muito visado, mas eu sou uma pessoa 
que não liga muito pra essas coisas, porém acho 
que é importante por esse viés, por esse lado de 
apresentação, até porque ninguém vai querer consumir 
um trabalho de um artista que seja desleixado, que 
não ligue pra sua aparência, entende? E eu acho que 
a vestimenta entra com esse propósito, de agregar 
valor à imagem e trazer pessoas de outros públicos, 
como o público da moda, por exemplo.

Ao ser questionado sobre o que quis dizer com ‘público da 

moda’, Jota Z cita como exemplo de expoente da moda no rap, o 

rapper Rico Dalasam, primeiro rapper brasileiro assumidamente 

gay, que trabalhava com produção de moda antes de começar a 

carreira e até hoje faz seus figurinos originais e ousados, atraindo 

atenção de um público vasto (incluindo a Vogue americana), ao 

quebrar os padrões de estilo visto na cena Hip Hop:

As grandes cidades influenciam a moda hoje, na minha 
opinião. Misturar moda, estética, o rap e o lugar 
onde isso está acontecendo neste instante, tem um 
efeito de apontar para os próximos dias, apontar pro 
futuro, e estabelecer hoje o imaginário, e uma quebra 
de imaginário, sobre a minha existência e de tantas 
outras que vem do mesmo lugar, que tenha os mesmos 
fundamentos. Então toda essa junção de narrativas 
que até então não existiam antes de mim aqui no 
país, fazem com que lá na outra ponta em Roraima, 
lá no interior de Porto Alegre, esses imaginários 
se construam, e torne possível a vida de um tanto 
de gente que tá no invisível, que tá na margem da 
margem.(Rico Dalasam, 2017)

Sobre o estilo pessoal, independente de trabalhos artísticos, 

José Carlos diz não seguir tendências, e assim como a maioria dos 
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integrantes do coletivo, dá preferência ao conforto e comodidade 

do look, ponto importante também para as peças usadas em seus 

shows e apresentações:

Eu não tenho muito uma definição, uso coisas porque 
me agradam. Uso independente de padrões estéticos ou 
tendências, roupa é algo que gosto de experimentar.

Às vezes eu gosto de estar neutro, acho que a minha 
vestimenta é muito relacionada ao estado de espírito, 
às vezes prefiro estar neutro, ás vezes colorido, ou 
até mesmo tudo misturado, eu escolho o que me deixa 
à vontade no momento.

A questão do conforto e comodidade é um ponto chave no 

estilo Hip Hop. Desde sua origem nos Estados Unidos, o estilo 

foi influenciado pelas necessidades de seus adeptos. As calças 

largas e itens esportivos, por exemplo, foram escolhidos, a 

princípio, por serem mais confortáveis na hora de dançar o 

break, e por, também, terem um preço mais acessível na época. 

Jaquetas e camisetas grafitadas também são associadas a esse 

público. Historicamente, os casacos de tecido mais grosso e 

pesado começaram a ser usados pelos grafiteiros que saíam à noite 

e precisavam se proteger do frio das ruas.

Ainda sobre suas preferências pessoais, o rapper explica 

que gosta de fazer experimentações, seja quando a ocasião pede 

um look mais neutro, ou quando precisa criar algo mais high-low 

(peça básica combinada a uma peça mais chamativa): ‘eu gosto 

de experimentar coisas, como eu falei, coisas neutras com algo 

que chame muita atenção, combinar coisas, e às vezes, combinar 

cores com os detalhes também.’ e sobre tendências ele acrescenta 

que não se baseia em algum influenciador de moda específico e 

acredita que sozinho pode produzir seu próprio figurino e fazer 

suas escolhas de acordo com o que está sentindo no momento: 

‘de qualquer forma vou sempre me vestir de uma maneira muito 

livre, é o que eu gosto, gosto de me sentir bem com a roupa que 

escolho’.

 Jota Z ainda explica como enxerga o mecanismo de tendências 

impostas na moda e como é difícil trazer o que é ditado como 

moda para todas as realidades:

Acredito que quando a gente chegar no outro âmbito 
relacionado à música eu vou ser o meu próprio personal 
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stylist e dos moleque do bonde também. 

Não ligo mesmo pra marca e tendências, eu acredito 
que a tendência tem que seguir a nossa vontade, e 
não nós a vontade da tendência, porque a vontade 
da tendência são vontades de pessoas que criaram 
e estão em lugares propícios a essas coisas que 
criaram, entende? E muitas das vezes o que a moda 
dita, não é o que o meu público e meus amigos podem 
alcançar, então a gente busca de outras formas, 
por exemplo, brechós! Eu vou muito à brechó, muito 
mesmo, e no brechó a gente encontra de tudo!

Quanto ao consumo, o entrevistado afirma que é importante o 

Hip Hop contar com uma indumentária e um estilo característico 

como forma de demarcação, mas, em contrapartida, acredita que é 

preciso ponderação, principalmente quando o discurso é dirigido 

para a periferia. 

Além de José Carlos, tomamos como objeto de análise outros 

dois integrantes do coletivo, Igor Félix e Marcos Vinícius 

Neves, que formam paralelamente ao coletivo Lajebond o grupo de 

rap ‘Mãos Negras’, junto com mais um integrante. Além do grupo 

de rap eles possuem o selo ‘Mãos Negras Produções’, que está 

entre uma das mais atuantes produtoras de conteúdo audiovisual 

no segmento Hip Hop da cidade de Campos, na atualidade.

Quem está por dentro da cultura Hip Hop sabe que além dos 

famosos quatro elementos (o DJ, o MC, o break e o grafite), 

existe o chamado quinto elemento, termo este, criado pelo pai do 

movimento Afrika Bambataa. O termo se refere ao conhecimento, e 

esse conhecimento além de significar sabedoria, é representado 

pelas mídias e agentes divulgadores do Hip Hop, como revistas, 

livros, fanzines, sites, redes sociais, TV e cinema. Ou seja, 

o quinto elemento integra os anteriores no contexto da arte e 

da cultura assim como na economia, na política e na inserção do 

movimento nas redes latino americanas de cultura popular. 

Nesse sentido, se antes a cultura Hip Hop congregava 

quatro elementos artísticos, na atualidade e a partir do quinto 

elemento, essa mesma cultura se estende também para a moda, 

literatura, teatro e audiovisual.

A partir dessa descoberta do quinto elemento e de tudo que 

nele agrega, nos atentamos a voltar o foco de nosso trabalho 

para a parte audiovisual do movimento em Campos, tendo também 
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o conhecimento de que o audiovisual no Hip Hop está em fase 

de ascensão no país. Um exemplo-chave da tomada do audiovisual 

pela comunidade Hip Hop é a produção crescente de videoclipes, 

que auxiliam, não apenas a promoção e difusão da cultura, mas 

também a ampliação da visibilidade às localidades, no modo de 

se vestir deste ou daquele determinado grupo, seu modo de vida, 

costumes e problemas vivenciados localmente.

O selo Mãos Negras produz atualmente vídeos para seu 

próprio canal e também para o canal do Coletivo Lajebond. A 

divulgação dos lançamentos é feita através das redes sociais 

dos integrantes, nos eventos de batalhas de rimas e também nas 

festas, chamadas de ‘Baile’ que o grupo produz na cidade. De 

acordo com Igor, na fase de construção da ideia do videoclipe 

há uma preocupação em relação às roupas usadas, porém em cada 

caso a concepção do figurino é feita de forma diferente: 

Criamos conteúdo para nosso próprio grupo e também 
para outros rappers. Conseguimos ter mais autonomia 
na escolha do vestuário quando fazemos clipes nossos. 
Quando produzimos clipes para terceiros acontece 
de darmos palpites, até por questões de câmera, 
cores, tem cor que grava bem, dependendo da luz a 
cor estoura, e por aí vai...damos palpites, e com 
isso os caras escolhem a roupa dentro disso tudo. 
Quando gravamos clipes do nosso grupo, já temos 
mais liberdade de escolher o que realmente achamos 
que vai combinar, tanto com o cenário, ou até mesmo 
com a letra da música que tá sendo gravada. Também 
escolhemos pensando no que queremos mostrar, mostrar 
que tá usando tal marca etc.

Desde os anos 90, as grandes marcas de roupas têm sido muito 

usadas pelos rappers em seus videoclipes. Tanto que, em 2015, o 

portal de fast fashion ‘M By Macy’s’ criou um ranking das marcas 

mais citadas e usadas pelos rappers em alta na atualidade. Nessa 

lista de marcas famosas, podemos encontrar nomes como Gucci, 

Nike, Prada, Versace, Adidas, Louis Vitton, Dolce & Gabbana, 

entre outras. “Acho que as marcas têm sido muito procuradas por 

uma questão de lifestyle que a marca passa. Porque não é só a 

roupa, é toda uma postura, atitude, sentimentos, que vem junto 

com a roupa e agrega valor a ela. O cara vê no clipe o sujeito 

todo montado e se mostrando feliz e realizado. Todo mundo quer 
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aquilo também. A roupa é como se fosse um pedaço desse caminho 

pra chegar até lá.” pontua Igor sobre a relação do público com 

as marcas. “O sujeito quer usar e também quer mostrar que tá 

usando, é fato!”

Isso se identifica com o que Diana Crane (2006) defende 

quando diz que ‘as roupas são pensadas para serem utilizadas em 

espaços públicos. As pessoas se vestem para serem vistas pelos 

outros e não para si mesmas. Ao escolherem determinadas peças 

para compor sua forma de vestir, os membros de uma subcultura 

pretendem se fazerem notados, afirmando sua existência e marcando 

sua posição ideológica.’

Para Marcos, a indumentária no audiovisual de Hip Hop é um 

item bastante visado, tem sua importância para o resultado final 

do trabalho e os artistas têm conhecimento dessa importância 

para o trabalho: 

A gente vê que cada vez mais os caras se preocupam 
com isso. Você vê os clipes dos que já estão na alta, 
com grande público e dá pra ver que eles capricham 
mesmo no figurino, acessórios. Antes era bem mais 
básico e tal, não sei se importavam menos ou não, 
mas hoje você vê que a roupa no clipe é uma parte bem 
importante, às vezes a roupa chama mais atenção do 
que o resto dos elementos do vídeo. Hoje se vestem 
cada vez melhor, ou pro lado de ficar estiloso, 
ou pro lado de querer mostrar algo lúdico mesmo, 
fantasioso, ou algo que encaixe com a mensagem do 
clipe como um todo.

Nos dias de hoje é muito comum, não só no Hip Hop mas 

em todos os segmentos, os artistas e donos de marcas fazerem 

parcerias, ou trocas, como são chamadas. Segundo Marcos, ‘nos 

primeiros vídeos não tínhamos ainda essa ideia de parceria. 

Nem a ideia da importância disso.’ Porém, depois de um tempo, 

e também pela necessidade de entrar em contato com comércios 

para conseguirem patrocínio para filmagens, tiveram a ideia de 

direcionar as tentativas de parceria diretamente com comércios 

de vestuário da cidade:

Depois de um tempo tivemos a ideia de pedir uma 
espécie de apoio a algumas lojas de roupas da cidade 
que vendem roupas no nosso estilo. O apoio é tipo 
um patrocínio, mas ao invés de dinheiro, você ganha 
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em produtos, pra usar e divulgar a marca. Nós vamos 
até a loja e conversamos com o responsável, falamos 
do nosso trabalho, como é feito, falamos do público 
que a gente atinge, das visualizações que temos em 
vídeos, e a partir daí fazemos um acordo. O dono 
da loja estipula um valor que tá disposto a dar e 
pegamos esse valor em peças de roupa pra usar nos 
clipes. Colocamos a logo de todo mundo que apoia no 
final dos vídeos. É realmente uma troca. E não é tão 
fácil também, não são todos que nos dão crédito ou 
se interessam por essa parceria.

Hoje em dia, é pela exibição dessas roupas – acompanhadas 

de todo um gestual - que o Hip Hop alcança seu reconhecimento 

na sociedade e demarca, simbolicamente, seu espaço próprio no 

campo da visibilidade midiática. Segundo Marcos, ‘dentro do 

Hip Hop o estilo é forte. Temos toda uma ideologia e seria 

praticamente impossível não colocar nenhum elemento na forma 

como vestimos. Você tá na rua e vê um sujeito e já percebe 

que ele é do movimento pela forma que ele tá se vestindo.’ 

É por meio da expressão de seu estilo de vida que os membros 

da cultura Hip Hop se apresentam para a sociedade e demarcam 

o seu lugar de fala. Esse estilo de vida exibe-se nos corpos 

dos sujeitos primeiramente por meio da moda. Na composição de 

determinadas peças de roupas e na adoção de uma certa postura 

corporal, - o gestual próprio do rap - reconhecemos o lugar – 

social e simbólico – ao qual os sujeitos pertencem. ‘A galera 

do Hip Hop gosta bastante de se mostrar através disso. E a gente 

que tá do lado de cá, se mostrando pra esse público, gostamos 

da ideia de que podemos passar alguma mensagem além de nossas 

letras, ou seja, através das nossas roupas.’ (Igor)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não só para o Hip Hop, mas também para outros movimentos e 

grupos, a moda se configura como meio comunicador transmitindo 

ideias e conceitos, e identificador, reforçando as ações dos 

mesmos. Na perspectiva de Geertz que vê a cultura como uma 

grande teia de significados, a moda pode ser vista como um dos 

elementos dessa teia, produzindo e reproduzindo sentidos, ou 

seja, comunicando.
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Independente do segmento, os movimentos e tribos utilizam da 

moda para demarcar os seus espaços sócio-culturais. Através dos 

artifícios visuais, eles se distinguem ou identificam, criando o 

próprio espaço, um lugar comum.

Quanto ao consumo, essencial ao sistema da moda, conclui-se 

que há uma visão coerente entre os entrevistados quando afirmam e 

defendem que é importante o Hip Hop contar com uma indumentária 

e estilo característico, como forma de demarcação, e concordam 

com a expansão da moda Hip Hop para não membros do movimento, 

não vendo o fato como algo negativo, pois, tal fato além de 

contribuir com as grifes e marcas que em sua grande parte está 

dentro da periferia, desperta o interesse desse público de fora 

em saber mais sobre os ideais e ações do movimento.

Constatou-se que para os apreciadores e fomentadores dessa 

cultura, mais do que participar do movimento e compartilhar 

ideias, é importante que haja também uma identificação visual e 

que, ao mesmo tempo, os diferencie dos demais, sendo a moda a 

ferramenta para isso.

REFERÊNCIAS

Andrade, Elaine Nunes. (1999). Rap e Educação, Rap é Educação. São 
Paulo: Summus.

Barnard, Malcolm (2003). Moda e Comunicação. Rio de Janeiro: Rocco.

Braga, João. (2004) História da moda: uma narrativa. São Paulo: 
Editora Anhembi Morumbi.

Canclini, Nestor Garcia (1997). Culturas Híbridas. São Paulo: 
Edusp.

Castilho, Kathia. (2004). Moda e Linguagem. São Paulo: Editora 
Anhembi Morumbi.

Crane, Diana. (2006) A moda e seu papel social: classe, gênero e 
identidade da roupa. São Paulo: Editora Senac São Paulo.

Embacher, Airton. (1999) Moda e Identidade: a contrução de um 
estilo próprio. São Paulo, Editora Anhembi Morumbi.

Geertz, Clifford. (1973). A Interpretação das Culturas. Rio de 
Janeiro: LTC.



.370 V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS

Lurie, Alison. (1997) A linguagem das roupas. Rio de Janeiro: 
Rocco.

Mendonça, Carla Maria Camargos (2003). Moda, estilo de vida e 
videoclipe: aspectos da cultura Hip Hop. Belo Horizonte: Intercom.

Pitombo, Renata Cidreira. (2005) Os sentidos da moda: vestuário, 
comunicação e cultura. São Paulo: Annablume.

Simmel, Georg (2008). Filosofia da Moda e Outros Escritos. Lisboa: 
Edições Texto & Grafia.



V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS .371

UMA RAINHA DOMESTICADA, O PARADOXO DA
REPRESENTAÇÃO IMAGÉTICA FEMININA NO PODER
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RESUMO

O presente artigo tem como proposta analisar o paradoxo da 

representação imagética feminina no poder. Através de uma reflexão 

da constituição de estereótipos femininos no decorrer do tempo, 

por meio das linguagens da pintura ocidental e posteriormente 

da fotografia que constituíram uma pedagogia visual do feminino. 

Pedagogia que naturaliza e legitima o corpo feminino como objeto 

de contemplação. Haveria então uma maneira de se representar uma 

mulher no poder, no caso a Rainha Elizabeth II, na comemoração 

de seus noventa anos de vida não apenas como a representação da 

monarquia do Reino Unido? 

PALAVRAS-CHAVE

representação; gênero; feminilidade; fotografia; cultura visual.

ABSTRACT

The present article aims to analyze the paradox of female 

imagery representation in power. Through a reflection of the 

constitution of female stereotypes in the course of time, 

through the languages of Western painting and later photography 

that constituted a visual pedagogy of the feminine. Pedagogy 

that naturalizes and legitimizes the female body as an object 

of contemplation. Was there then a way of representing a woman 

in power, in this case Queen Elizabeth II, in commemorating 

her ninety years of life not just as the representation of the 

monarchy of the United Kingdom? 
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epresentation; genre; femininity; photography; visual culture.
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INTRODUÇÃO

Historicamente as mulheres não representavam a si mesmas, 

elas são representadas. Ainda hoje, é um olhar de homem que 

se lança sobre a mulher e se esforça para reduzi-la. São 

representações de estereótipos de feminilidade que expressam 

o imaginário masculino, tanto nas pinturas na arte ocidental 

quanto nas fotografias e publicidade. Da mesma maneira toda a 

história das mulheres (PERROT, 2016), anterior a produção de 

teóricos da Escola dos Anais, foi feita pelos homens.  

No decorrer da história do Ocidente, foi forjada uma 

tradição de costumes e convenções de se representar a mulher 

através da pintura. Concebida por estereótipos, tais imagens 

estão num campo simbólico, enquanto que as masculinas noutro 

diametralmente oposto. A representação da figura masculina é a 

personificação do poder representando uma coletividade por meio 

da identificação com o representado “a presença de um homem 

depende da promessa de poder que emana” (BERGER, 1972, p.49).

Ainda que seja uma “presença fabricada” (Berger, 1972: 

50) transmitindo o que não corresponde aos fatos a intenção 

é pretender um arbítrio sobre os demais. Essa também foi uma 

constatação do historiador Peter Burke na obra A Fabricação do 

Rei (1994) ao estudar a construção da imagem pública do rei 

da França Luís XIV estabelecendo relações entre poder e arte. 

Burke esclarece que ao analisar tais representações se exige 

cuidado para não se cometer anacronismo ao se classificar o 

processo de construção da representação do rei em propaganda 

ideológica, pois que eram “conceitos que inexistiam no século 

XVII. O conceito moderno de propaganda remonta apenas ao fim do 

século XVIII” (Burke, 1994: 16).
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Figura 1: Imagem pública de Luís XIV. 1701. Hyacinthe Rigaud.

Fonte: https://www.louvre.fr/en/recherche-globale.

A representação do monarca francês, Luis XIV, no erigir 

de sua figura pública está intimamente ligada a construção da 

coisa pública, do Estado francês e concomitantemente de um 

processo civilizatório de estetização da política. A presença 

masculina nessas representações sugere sempre o que um homem 

pode fazer por nós ou para nós, e que deve impressionar, pois 

que representa uma coletividade.

A CONSTRUÇÃO IMAGÉTICA DO FEMININO

Em grande contraste com a presença fabricada da figura 

masculina, a mulher é representada como um objeto visual por 

artistas homens e para satisfazer o olhar masculino. Tais imagens 

foram produzidas principalmente na categoria de nus e constituem 

uma imensa galeria. Dentre essas imagens que surgiram no período 

do Renascimento a de Alexandre Cabanel, “O nascimento de Vênus” 

do século XIX constitui um exemplo desse tipo de representação 

que se perpetuou e se consolidou no decorrer do tempo. 

https://www.louvre.fr/en/recherche-globale
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Figura 2: O nascimento de Vênus. 1863. Alexandre Cabanel.

Fonte: http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/painting/
commentaire_id/the-birth-of-venus-7137.html?cHash=2d4e4c9917

A aparência social da mulher forjada por essas pinturas teve 

um papel pedagógico em relação às próprias mulheres, ensinando-

as que o seu próprio sentido daquilo que se é, é superado pela 

apreensão de ser apreciada como tal por outra pessoa, como “uma 

visão” (BERGER, 1972, p. 51).

Ao se considerar que a imagem masculina evoca o poder em si 

própria, a imagem feminina está posta em um campo diametralmente 

oposto. De acordo com Berger (1972) a presença de uma mulher 

exterioriza a sua conduta para consigo mesma determinando o que 

se lhe pode ou não pode fazer. Seu aspecto exterior exprime-se 

na gestualidade, no tom de voz, na sua linguagem, no vestuário, 

na escolha de determinados ambientes, no próprio gosto – enfim, 

todas as suas preferências contribuem para o seu aspecto exterior. 

Dessa maneira, “a aparência, para uma mulher, é tão intrínseca 

à sua pessoa que os homens tendem a considerá-la uma emanação 

pessoal” (BERGER, 1972: 50). 

Dessa forma, o vir ao mundo como mulher é constituir-se num 

espaço determinado e controlado à vigilância do homem. E é nesse 

espaço exíguo, tutelado pelo homem, que a aparência social das 

mulheres evoluiu como resultado de sua aptidão e engenhosidade 

para viver. Contudo, isso só foi realizável seccionando o ser 

individual da mulher; assim a mulher precisa controlar a si 

própria permanentemente, estando quase sempre acompanhada pela 

imagem que tem de si. E “desde a mais tenra infância, ela foi 

educada e persuadida a ver o que faz” (BERGER, 1972: 50).

http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/painting/commentaire_id/the-birth-of-venus-7137.html?cHash=2d4e4c9917
http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/painting/commentaire_id/the-birth-of-venus-7137.html?cHash=2d4e4c9917
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Berger (1972) enfatiza que a mulher tem sua identidade 

composta por um dúbio em si própria, o que a controla, masculino, 

e a que é controlada, feminino. A mulher necessita vigiar a si 

própria em nome da sua aparência. Aparência essa que será o 

sentido de sua vida, o de ser apreciada e definida como tal por 

outra pessoa. Não por menos que Simone de Beauvoir (1995) na 

década de 1950 já afirmava que a mulher é uma construção social e 

não algo naturalmente dado, meramente biológico. Nesse sentido 

Bourdieu (2012) afirma que a mulher é uma construção masculina, 

o que a mesma é ou realiza é determinado pelo que o homem 

compreende do que é ser mulher e qual função essa deve realizar 

em sociedade.

Dessa maneira, no imaginário da arte ocidental, o corpo das 

mulheres foi construído constituindo uma “pedagogia visual do 

feminino que naturaliza e legitima o corpo da mulher como objeto 

de contemplação” (LOPONTE, 2008, p.152). Na construção social 

do modelo de mulher no decorrer do tempo as relações de poder se 

mantiveram assimétricas e a objetificação feminina naturalizada 

pelos padrões convencionados e adotados em cada época.

 A FOTOGRAFIA

Apenas no século XX, no plano da representação feminina, 

o “ideal quebra-se” (BERGER, 1972, p.67) dentro da concepção 

de arte acadêmica tradicional com as correntes de vanguarda 

artística. Contudo o paradigma da objetificação feminina migrou 

para meios de grande difusão como a fotografia, o merchandising, 

o jornalismo e a televisão, todos protagonizados por homens. 

Sendo os fotógrafos “mediadores culturais” (MAUAD, 2008, p. 

207) pela produção de imagens, a imprensa capitalista difusora 

dessas narrativas visuais polissêmicas, foi responsável por 

erigir como comunidade imaginada o sentido de nação.

Na primeira metade do século XIX, o advento da fotografia 

além de revolucionar a possibilidade de registro e documentação 

visual se afirmando como testemunho histórico, social, político 

e do memorialismo, também incorporou a “pedagogia do feminino” 

(LOPONTE, 2008). E se potencializou com a rápida circulação 

atingindo a todas as classes sociais por meio de jornais, 

revistas e posteriormente pela televisão, cinema e a internet 
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nos séculos XX e XXI.

Dessa maneira, no século XX a sociedade contemporânea é 

inundada num crescente por imagens capturadas por meios técnicos 

de produção, apreensão, divulgação e circulação, que fazem crer 

que a palavra não é mais a forma predominante de se ler, ou 

apreender o mundo ocidental globalizado segundo Nicholas Mirzoeff 

(2004, p. 17). Neste ínterim, “o turbilhão de imagem, o ver é 

bem mais do que crer. Não é apenas parte da vida cotidiana, é a 

vida cotidiana” (FABRIS, 2007, p.31).

Para a escritora Susan Sontag (2004) é perfeitamente 

possível fazer uma analogia entre o mito da caverna de Platão 

registrado na Antiguidade por seu discípulo Aristóteles e a 

humanidade contemporânea. Uma humanidade essa que num crescente 

vem sendo educada por registros fotográficos, reproduzindo o 

costume ancestral e contentando-se com ordinárias imagens da 

verdade (RODRIGUES, 2011). Essa “insaciabilidade do olho que 

fotografa altera as condições de confinamento na caverna: o 

nosso mundo. Ao nos ensinar um novo código visual, as fotos 

modificam e ampliam nossas ideias sobre o que vale a pena olhar e 

sobre o que temos o direito de observar” (SONTAG, 2004, p.13). A 

fotografia estabelece assim um conjunto de regras que constitui 

uma ética do perceber pela vista. Dessa forma, “o resultado mais 

extraordinário da atividade fotográfica é nos dar a sensação de 

que podemos reter o mundo inteiro em nossa cabeça – como uma 

antologia de imagens” (SONTAG, 2004,p.13). 

As fotos além de uma interpretação, assim como as pinturas 

e a escrita, “não parecem manifestações a respeito do mundo, 

mas sim pedaços dele, miniaturas da realidade que qualquer um 

pode fazer ou adquirir (SONTAG, 2004, p. 15)” e ainda assim 

nos oferecem um testemunho. Pode-se afirmar que ainda quando 

documental o registro fotográfico não representa a realidade, 

muito pelo contrário essa é uma realidade construída que dá 

origem a novos mundos ou reforçam os já existentes.

Assim a fotografia parece estar isenta de qualquer desconfiança 

quando circula pelo imaginário social, existindo imagens que 

se constituíram em verdadeiras metáforas de determinados 

acontecimentos enfeixando “em si um conjunto de valores não 

apenas visuais, mas também éticos e estéticos” (FABRIS, 2007, 

p.35).



V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS .377

UMA RAINHA DOMESTICADA

Segundo Susan Sontag, a fotografia além de um ritual social 

é “um instrumento de poder” (Sontag, 2004, p.18) por meio do qual 

se registram o cotidiano, os rituais e conquistas de membros 

familiares, numa crônica imagética privada e ou pública. Dessa 

maneira a fotografia tem sido empregada amplamente na construção 

de símbolos e mitos da cultura artística e politica no Ocidente. 

Nos últimos dez anos a fotógrafa norte-americana Annie 

Leibovitz tem sido convidada para fazer os retratos da Rainha 

Elizabeth II, sendo a primeira vez em 2007, quando a rainha 

visitou os EUA em comemoração ao aniversário de quatrocentos 

anos da fundação da cidade de Jamestown primeiro assentamento 

britânico permanente no continente norte-americano; e no ano de 

2016 por ocasião da comemoração de seu nonagésimo aniversário. 

A fotógrafa é um nome consolidado dentre os mais famosos e 

requisitados do ramo da fotografia.

Como a fotografia “transforma as pessoas em objetos que 

podem ser simbolicamente possuídos” (Sontag, 2004, p.25) as 

fotografias nos últimos tempos nesse mundo imagem circulam e 

fazem aproximar pessoas públicas, celebridades, atletas de um 

público cada vez mais ávido por novas imagens. A iniciativa da 

Rainha Elizabeth II em convidar a fotógrafa Annie Leibovitz para 

registrar os seus noventa anos de vida para as páginas e capa 

da revista Vanity Fair mobilizou muitos recursos simbólicos 

não apenas para os súditos da monarca, mas para o público de 

diversos lugares do mundo. Para Susan Sontag (2004) o contato 

com a nostalgia nos mobiliza a fazermos registros fotográficos. 

Assim, a comemoração do nonagésimo aniversário da monarca esta 

diretamente relacionada com a questão de que “toda foto testemunha 

a dissolução implacável do tempo” (SONTAG, 2004, p.26).

Segundo Leibovitz no editorial da Vanity Fair Elizabeth 

II determinou inclusive com quem gostaria de ser fotografada, 

ao lado de seus cães da raça corgi, uma tradição da família 

real inglesa; com sua filha Anne em primeiro plano, em que há 

uma sugestão de abraço na rainha e que busca demonstrar que há 

uma relação afetuosa entre mãe e filha, mas que não poderia ser 

explicitada, pois sugeriria que Elizabeth necessita de apoio 

inspirando cuidados ou que já não esteja em condições de se 
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manter no trono. 

Figura 3: Elizabeth II com a filha Annie. 2016. Anne Leibovitz.

Fonte: https://www.vanityfair.com/style/2016/05/queen-elizabeth-90-years-of-royal-
portraits

Elizabeth II também pediu que fosse fotografada ao lado 

do esposo, o príncipe Philip. Em uma composição bem estudada 

Leibovitz usa de muitas metáforas na fotografia, o casal não 

parece tão próximo nem tão distante um do outro, a lareira sugere 

uma relação calorosa e a janela ao fundo envidraçada uma vida 

transparente; enquanto o príncipe esboça um sorriso a Rainha 

permanece séria, mas não taciturna. Contudo o que merece ser 

destacado é o braço do esposo ocultado pelo tronco de Elizabeth. 

Não se trata de uma sugestão de abraço, como na fotografia com a 

filha Anne; mas numa alusão à necessidade do apoio de um homem 

ainda que de modo privado para que a Rainha governe o Reino 

Unido e a família. 

No mundo masculino da política (Perrot, 1998), uma mulher 

jamais governaria sozinha por sua própria capacidade, essa não 

teria legitimidade para tanto. Essa figura de linguagem, de haver 

um homem posicionado logo atrás de uma mulher pública, também 

foi utilizada nas campanhas de mulheres políticas na América 

do Sul na segunda década do novo milênio. Reforçando uma ideia 

de que uma mulher não se faz sozinha, essa necessita do apoio 

e da bênção de seu predecessor ou padrinho político para ser 

legitimada. Na fotografia de Elizabeth II, é como se seu próprio 

marido emprestasse sua legitimidade de homem para que ela exerça 

também como monarca o comando do Reino Unido.

https://www.vanityfair.com/style/2016/05/queen-elizabeth-90-years-of-royal-portraits
https://www.vanityfair.com/style/2016/05/queen-elizabeth-90-years-of-royal-portraits
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Figura 4: Elizabeth II com o Príncipe Philip. 2016. Annie Leibovitz.

Fonte: https://www.vanityfair.com/style/2016/05/queen-elizabeth-90-years-of-royal-
portraits. 

Annie Leibovitz também fotografou a Rainha junto aos netos 

e bisnetos; com trajes de monarca e no exterior do castelo 

de Buckingham. Ou seja, essas foram as imagens que a monarca 

permitiu que fossem captadas pelas lentes da fotógrafa, cenas 

de uma vida privada tradicional construída para o ensaio.

Figura 5: Elizabeth II com netos e bisnetos. 2016. Annie Leibovitz.

Fonte: https://www.vanityfair.com/style/2016/05/queen-elizabeth-90-years-of-royal-
portraits. 

Na foto em que aparece acompanhada de seus netos e bisnetos 

pode-se ver a linguagem da fotografia de moda no estilo de Annie 

https://www.vanityfair.com/style/2016/05/queen-elizabeth-90-years-of-royal-portraits
https://www.vanityfair.com/style/2016/05/queen-elizabeth-90-years-of-royal-portraits
https://www.vanityfair.com/style/2016/05/queen-elizabeth-90-years-of-royal-portraits
https://www.vanityfair.com/style/2016/05/queen-elizabeth-90-years-of-royal-portraits
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Leibovitz, há um certo comportado desarrumado nas roupas das 

crianças, como se não fosse algo calculado no sentido imagético 

da composição. As roupas e ambiente traduz a legitimidade do 

status quo da realeza e o cotidiano da família real fotografada. 

Nesse contexto, apenas a Rainha se mantém impecável na postura 

apesar do sorriso e de ter ao colo a bisneta mais nova. Elizabeth 

domina o centro da cena como não poderia deixar de ser, ali 

esta a rainha da Inglaterra e do lar, uma verdadeira matriarca. 

Uma de suas netas segura sua bolsa de mão, um dos costumes 

tradicionais de Elizabeth em aparições em público, uma rainha 

que segue e dita uma moda pessoal que atravessa as décadas 

resistindo e adotando pequenas alterações ao seu estilo, como 

nos instrumentos de seu exercício de poder – da sua coroação 

televisionada até a abertura de sua conta no Twitter. 

O jogo de perspectiva refletido no espelho no centro da 

foto colabora com o simbolismo da cena, a família Windsor está 

desde 1819 no trono, o reflexo contínuo no espelho traduz uma 

longevidade ancestral no poder. Que somada aos netos e bisnetos 

no presente, ao lado da Rainha, reafirma o legado bem sucedido dos 

Windsor na monarquia em pleno século XXI com tantos descendentes 

para perpetuar a coroa, além da afirmação do arranjo tradicional 

de família.

A Vanity Fair também publicou matérias sobre a vida da 

realeza e sobre os cães da monarca. A revista visitou os arquivos 

fotográficos da família real pra relembrar a trajetória da rainha 

por meio de retratos oficiais em matéria assinada pela editora 

colaborativa Laura Jacobs e recordou que Elizabeth II é a uma das 

mulheres mais fotografadas na história. No decorrer do século XX 

até os dias atuais, durante seu reinado, mudanças geopolíticas, 

sociais, econômicas e culturais profundas ocorreram no mundo 

enquanto a popularidade da monarquia inglesa sofreu altos e 

baixos. Entretanto a rainha sempre foi uma figura popular e estar 

num ensaio fotográfico nas paginas da Vanity Fair inclusive como 

cover girl pode circular no imaginário social com a aparência de 

algo natural para o público e não uma propaganda da monarquia.

 

CONCLUSÃO

No campo da representatividade imagética o corpo feminino 
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está perenizado numa rede de discursos, “um jogo discursivo 

atuante que alia gênero, arte e poder, que produz efeitos 

em nossas práticas e em nossos modos de ver desfavorecendo 

sistematicamente as mulheres” (Loponte, 2008, p.155). O advento 

da fotografia que, na primeira metade do século XIX revolucionou 

a possibilidade de registro e documentação visual, também 

incorporou a “pedagogia do feminino” (Loponte, p.2008). E se 

potencializou com a rápida circulação, atingindo a todas as 

classes sociais por meio de jornais, revistas e posteriormente 

pela televisão, cinema e a internet nos séculos XX e XXI. 

Para Sontag (2004, p.32), num mundo regido por imagens 

fotográficas, “todas as margens (“enquadramentos”) parecem 

arbitrárias; tudo pode ser separado, pode ser desconexo, de 

qualquer coisa: basta enquadrar o tema de um modo diverso.” Assim, 

o corpo das mulheres foi apropriado pela fotografia publicitária 

como objeto de consumo e suporte para mercadorias, difundindo 

estereótipos do ideal de feminilidade e das identidades de 

gênero.

Luciana Loponte (2008, p.156) afirma que “as imagens dizem 

muito, nos produzem, nos sonham” reforçando perenes estereótipos 

femininos que já foram desconstruídos por Beauvoir (2016, p.11) 

ao afirmar que “ninguém nasce mulher, torna-se mulher” a partir 

do que a cultura machista se impõe através do senso comum 

cerceando e castrando as possibilidades da constituição plena 

de um sujeito. De acordo com Butler (2016, p.18) “o próprio 

sujeito das mulheres não é mais compreendido em termos estáveis 

ou permanentes”, ou seja, desconstruindo, assim, a ideia de um 

sujeito unitário e apontando pela diversidade de identidades 

de gênero. Ainda há a categoria política da fotografia apontada 

por Fabris (2009, p.417) de que quando o ser humano é o objeto 

de uma foto, essa imagem está na categoria do político “na 

medida em que as fotografias são usadas para controlar opiniões 

ou influenciar ações” alcançando o imaginário coletivo. O ensaio 

dos noventas anos da Rainha Elizabeth II perpassa por todas 

essas categorias reforçando conceitos e ideologias de um velho 

modelo de feminilidade, discurso que paulatinamente vem sendo 

desconstruído pelo movimento feminista.

Haveria então uma maneira de se retratar Elizabeth II não 

apenas como a representação da monarquia do Reino Unido ou como 
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um modelo ideal de feminilidade? Se Berger afirma que no “modo 

essencial de ver a mulher, a utilização dessas imagens, não 

se modificou” (Berger, 1972: 68), ou seja, os estereótipos e a 

objetificação não foram desconstruídos, mas sim perenizados. Essas 

imagens do feminino, já representam um universo de significados 

quando não apenas a estética dos nus a estética domesticada da 

mulher ideal, casada, com filhos e netos, recatada.

Elizabeth II escolheu cenas da vida privada para um ensaio 

em uma revista de grande circulação. Está retratado então um 

poder domesticado, dentro dos padrões convencionados adotados 

através dos tempos, que reivindica a identificação dos súditos 

com imagens que evocam afetividade. Garantiria assim a rainha, a 

continuidade da monarquia para seus descendentes no imaginário 

coletivo? Durante séculos na história das mulheres no Ocidente 

não foi permitido que essas tivessem direito à sua própria 

voz, foram silenciadas (Perrot, 2016), o que poderia explicar 

o fato da monarca não emitir suas opiniões particulares para o 

público segundo a mídia. Dessa maneira, é possível supor que a 

Rainha ao invés de emitir opiniões tenha optado pelas imagens, 

ou seja, pelas fotografias. Imagens não falam, mas evocam e não 

comprometem.

Segundo Sontag “a representação da realidade pela câmera 

deve sempre ocultar mais do que revelar” (Sontag, 2004, p.34), 

é a representação que fala e não a representada quem se revela. 

Nesse interim, “quem somos nós mesmas através dessas imagens?” 

questiona Luciana Loponte (2008, p.159). Se olharmos por meio 

dessas imagens que nos olham, inclusive a rainha e a própria 

fotógrafa Annie Leibovitz, como será possível romper com os 

paradigmas seculares que categorizam e objetificam as mulheres? 

Desconstruir essas maneiras de representar e ver o feminino na 

linguagem escrita e pela cultura visual talvez seja possível ao 

se desnaturalizar o que o senso comum e os meios de comunicação 

capitalizam com a desumanização do feminino, com esse corpo 

vilipendiado que ainda hoje insiste em não pertencer somente às 

mulheres.
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UMA BREVE HISTÓRIA DOS ESPAÇOS IMERSIVOS: DOS 
PANORAMAS À REALIDADE VIRTUAL - UM ESTUDO DE CASO DA 
OBRA SWING.

César Ramos Macedo1

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo propor um retrospecto histórico 

da evolução dos espaços de imersão, desde os panoramas, passando 

pelo estereoscópio até o advento da tecnologia de realidade 

virtual. Em paralelo a essa evolução serão apresentados conceitos 

propostos por autores como Pierre Lévy e Oliver Grau que propõem 

uma nova metodologia para o estudo das novas configurações surgidas 

a partir do advento tanto das tecnologias digitais quanto da 

rede mundial de computadores. Em um segundo momento aplicaremos 

os conceitos apreendidos na análise da obra Swing das artistas 

Christin Marczinzik e Thi Binh Minh Nguye, apresentada no FILE 

- Festival Internacional de Linguagem Eletrônica em Vitória – 

ES em 2017.

   

PALAVRAS-CHAVE 

Imersão, realidade virtual, VR, Oculus Rift, Swing. 

ABSTRACT

This work aims to propose a historical retrospective of the 

evolution of immersion spaces, from the panoramas, through the 

stereoscope to the advent of virtual reality technology. In 

parallel to this evolution will be presented concepts proposed 

by authors such as Pierre Lévy and Oliver Grau who propose a 

new methodology for the study of the new configurations arising 

from the advent of both digital technologies and the global 

computer network. In a second moment we will apply the concepts 

apprehended in the analysis of the Swing work of the artists 

Christin Marczinzik and Thi Binh Minh Nguye, presented at FILE 

- International Festival of Electronic Language in Vitória - ES 

in 2017.
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INTRODUÇÃO

Em seu texto “O retrato do corpo humano: a fotografia, 

os detetives e os primórdios do cinema”, o autor Tom Gunning 

discorre a respeito das mudanças socioeconômicas observadas a 

partir do advento da Modernidade. É importante destacar que por 

Modernidade, este refere-se muito menos a um recorte histórico 

que compreende a virada do século XIX para o século XX e mais a 

uma reconfiguração da experiência humana, influenciada, sobretudo 

pelas mudanças trazidas pós Revolução Industrial. 

Para Gunning uma das causas desta reconfiguração foi a 

evolução tecnológica e a profunda alteração que esta provocou 

na relação espaço-tempo experimentada pelos seres humanos, 

influenciando desde os pequenos detalhes do cotidiano até os 

aspectos mais abrangentes de nossa organização social.

Essa nova configuração da experiência foi formada 
por um grande número de fatores, que dependeram 
claramente da mudança na produção demarcada pela 
Revolução Industrial. Foi também, contudo, igualmente 
caracterizada pela transformação na vida diária 
criada pelo crescimento do capitalismo e pelos 
avanços técnicos: o crescimento do tráfego urbano, 
a distribuição das mercadorias produzidas em massa e 
sucessivas novas tecnologias de meios de transporte 
e comunicação. (CHARNEY e SCHWARTZ, 2010, p. 33)

A exposição inicial deste trecho faz-se necessária, no 

sentido de reforçar a relação entre a evolução tecnológica e 

as reconfigurações observadas em diversas esferas da experiência 

humana. Neste artigo, no entanto, nos concentraremos em uma 

experiência específica que acompanha o homem desde sua forma 

mais primitivas: o desejo de ilusão e a capacidade de imersão. 

Realizaremos um retrospecto histórico que vai desde os 

primórdios dos espaços imersivos até o seu grau mais elevado 

na busca pela ilusão, alcançado a partir dos dispositivos de 

realidade virtual. Em um segundo momento, analisaremos uma obra 

de arte que fez uso deste tipo de tecnologia com o objetivo de 

proporcionar um ambiente de imersão aos espectadores, e que foi 
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exposta no FILE - Festival Internacional de Linguagem Eletrônica 

realizado no Brasil em 2017. Para isso utilizaremos uma série de 

conceitos propostos por estudiosos das novas mídias como Pierre 

Lévy, Oliver Grau, Vilém Flusser, dentre outros.

A EVOLUÇÃO DOS ESPAÇOS IMERSIVOS

No livro “Arte Virtual – da ilusão à imersão” o autor 

Oliver Grau realiza um retrospecto histórico, onde analisa 

a evolução dos espaços imersivos a partir de uma perspectiva 

tecnológica. Para Grau o desejo de imersão em espaços virtuais 

é uma característica que acompanha o homem ao longo de toda sua 

história, mas que essa experiência varia de acordo com o grau de 

ilusão proporcionado pelas tecnologias vigentes de cada época. 

Seja por meio dos Panoramas, muito populares no século XIX, 

passando pela grande tela branca do cinema e finalmente através 

da tecnologia de realidade virtual, o que podemos observar é o 

desejo do homem por formas de experimentar novas sensações a 

partir de espaços imersivos.

Em muitos meios, a realidade virtual é tida como um 
fenômeno totalmente novo. O argumento central deste 
livro, entretanto, é a ideia de que as primeiras 
manifestações para instalar um observador em um 
espaço imagético de ilusão, hermético, não vieram 
com a invenção de realidades virtuais assistidas por 
computador. Pelo contrário, a realidade virtual faz 
parte do núcleo dos relacionamentos dos seres humanos 
com as imagens. Tem sua base nas tradições artísticas 
... que, sofrendo rupturas e descontinuidades no 
curso da história, estiveram sujeitas ao meio 
específico de sua época e costumaram transportar 
conteúdo de natureza altamente disparatada. Porém, a 
ideia de realidade virtual remonta ao mundo clássico 
e reaparece nas atuais estratégias de imersão da 
arte. (GRAU, 2007, p.18)

Antes de mais nada faz-se necessário esclarecer a definição 

de imersão exposta no capítulo introdutório do livro de Grau, a 

qual ele recorre ao longo de toda obra para a análise das novas 

mídias. Para o autor a noção de imersão estabelece-se na redução 

do distanciamento entre o olhar do observador e o objeto de 

observação, sendo “caracterizada pela diminuição da distância 
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crítica do que é exibido e o crescente envolvimento emocional 

com aquilo que está acontecendo”. (GRAU, 2007, p.30)

Nas tecnologias de realidade virtual a imersão se dá de forma 

hermética, na qual o observador, valendo-se dos óculos VR, busca 

minimizar qualquer tipo de relação sensorial com o mundo real. 

O sentido da visão é substituído por displays, que interpretam 

os movimentos da cabeça do espectador, em tempo real, gerando 

imagens processadas por computador que respondem às ações deste 

nos ambientes virtuais. Os fones de ouvido acoplados aos head-

mounted displays dão conta dos sentidos auditivos, simulando 

os sons também de acordo com o posicionamento e as ações do 

espectador. As datagloves muito utilizadas nos dispositivos 

mais antigos ficam responsáveis pela experiência tátil.

É interessante notar que o conceito de imersão, relaciona-se 

diretamente com o conceito de interatividade. De acordo com Pierre 

Lévy “o termo “interatividade” em geral ressalta a participação 

ativa do beneficiário de uma transação de informação”. Ou seja, 

a interatividade é vista como a capacidade do espectador em se 

relacionar com o objeto de observação e de exercer influência 

sobre o mesmo obtendo respostas específicas para cada tipo de 

interação realizada. (LÉVY, 1999, p. 81)

De volta à evolução histórica das tecnologias de imersão 

e com a finalidade de uma análise comparativa e expositiva, 

abordaremos três momentos históricos distintos que se relacionam 

de alguma forma com os dispositivos de realidade virtual:

Datadas do final da República Romana, as pinturas 

sobreviventes nas paredes de Pompéia já sugeriam a criação de 

um ambiente virtual para além do espaço físico dos  cômodos onde 

encontravam-se. Seguindo a mesma linha de perspectiva e cercando 

o observador de maneira hermética,  “o artifício de sugerir que 

a superfície da parede pintada estenda-se para além de um plano 

único confere à sala a aparência de um tamanho maior que o real 

e atrai o olhar do visitante para a pintura, diluindo distinções 

entre espaço real e espaço imagético”. (GRAU, 2007, p. 41)

Estas pinturas foram as precursoras dos Panoramas, uma 

expressão artística e forma de entretenimento muito populares 

em Paris durante o século XIX, que através do uso da pintura, 

realizada nas superfícies de ambientes em sua maioria 

circulares, permitiam ao observador um olhar móvel das paisagens 
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representadas, sugerindo uma sensação de imersão e ilusão, 

auxiliada sobretudo pelo uso de recursos luminosos e ruídos.

O segundo deles o estereoscópio, data de 1834 e foi inventado 

por Charles Wheatstone. Trata-se de um aparato constituído 

por “um par de óculos colocado a certa distância dos olhos 

que permite a combinação de duas imagens obtidas de pontos de 

vista com pequena distância entre si”, causando uma ilusão de 

tridimensionalidade, e que até certo ponto pode ser entendido 

como uma tecnologia com características semelhantes aos óculos 

de realidade virtual. Este dispositivo surgiu quando em 1800 o 

Institut de France sugeriu o desenvolvimento de aparatos em menor 

escala como opção aos panoramas e que fossem mais acessíveis 

a população da época por conta de sua mobilidade. Por volta 

de 1870 o objeto já figurava enquanto peça padrão do mobiliário 

das casas da classe média, demonstrando o seu sucesso enquanto 

item comercial e enquanto tecnologia de entretenimento pessoal.  

(GRAU, 2007, p.165)

Foi somente em 1966 que o cientista da computação Ivan E. 

Sutherland juntamente com seu aluno Bob Sproull, iniciaram o 

desenvolvimento de um capacete de realidade virtual, ou aquilo 

que viria a se tornar os óculos de realidade virtual tal qual o 

conhecemos atualmente. A princípio o dispositivo foi desenvolvido 

a partir do financiamento de uma empresa de helicópteros chamada 

Bell. O objetivo era utilizar a tecnologia no treinamento de 

pilotos antes que estes pudessem atuar em máquinas reais.

 Desde o seu surgimento a tecnologia de HMC (head-mounted 

displays) sempre esteve associada à finalidade militar, vindo 

a ser financiada posteriormente em 1968 pela ARPA (Advanced 

Research Projects Agency) ou agência de projetos de pesquisa 

avançada do departamento de defesa Norte Americano. No entanto, 

a princípio, o objetivo do dispositivo era integrar o mundo 

exterior às imagens geradas por computador, em uma mesma lógica 

utilizada atualmente pela realidade aumentada.

Em termos de interface, há duas linhas paralelas de 
pesquisa e desenvolvimento em andamento. Uma delas 
visa a imersão através dos cinco sentidos em mundos 
virtuais cada vez mais realistas. A “realidade 
virtual” é usada, em particular, nos domínios militar, 
industrial, médico e urbanístico. Nesta abordagem 
das interfaces, o humano é convidado a passar para o 
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outro lado da tela e a interagir de forma sensório-
motora com modelos digitais. Em outra direção de 
pesquisa, chamada de “realidade ampliada”, nosso 
ambiente físico natural é coalhado de sensores, 
câmeras, projetores de vídeo, módulos inteligentes, 
que se comunicam e estão interconectados a nosso 
serviço. Não estamos mais nos relacionando com 
um computador por meio de uma interface, e sim 
executamos diversas tarefas em um ambiente “natural” 
que nos fornece sob demanda os diferentes recursos 
de criação, informação e comunicação dos quais 
precisamos. (LÉVY, 1999, p. 38)

Em meados de 1985 Thomas Zimmerman juntamente com Jaron 

Lanier fundaram a empresa VPL Resarch e foram os primeiros a 

produzirem aplicações do VR para comercialização. A popularização 

desta nova tecnologia coincidiu com um contexto utópico causado, 

sobretudo pelo lançamento do livro de ficção científica Neuromancer 

por William Gibson em 1984. “O clima era predominantemente 

eufórico, embora acompanhado de muito exagero. A convicção 

de que em breve haveria uma mídia capaz de gerar ilusões de 

imagens nunca antes experimentadas deu origem a difusas visões 

utópicas, entre protagonistas e na imaginação coletiva”. (GRAU, 

2007, p. 203) 

A popularização dos computadores pessoais na década de 1990 

elevou de maneira exponencial a relação entre arte e tecnologia 

e abriu o caminho para a evolução do VR. Neste novo contexto, 

criado pelas máquinas, veio à tona a necessidade de se formular 

uma metodologia para a definição e análise de fenômenos surgidos 

a partir da linguagem numérica e da rede mundial de computadores. 

No livro O que é o virtual? o autor Pierre Lévy propõe uma 

análise filosófica a respeito do termo virtual, resgatando o seu 

uso ainda na Antiguidade Clássica. A ideia de virtual proposta 

por Lévy ultrapassa o senso comum e coloca o virtual enquanto 

oposição ao atual em um processo constante de virtualização e 

atualização. A importância de destacar a definição de virtual 

proposta por Lévy, faz-se necessária em especial nos dias de 

hoje, uma vez que na vanguarda dos dispositivos de imersão 

atuais encontra-se a tecnologia de realidade virtual. 

A palavra “virtual” pode ser entendida em ao 
menos três sentidos: o primeiro, técnico, ligado 
à informática, um segundo corrente e um terceiro 
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filosófico. O fascínio suscitado pela “realidade 
virtual” decorre em boa parte da confusão entre 
esses três sentidos. Na acepção filosófica, é virtual 
aquilo que existe apenas em potência e não em ato, o 
campo de forças e de problemas que tende a resolver-
se em uma atualização.  O virtual encontra-se antes 
da concretização efetiva ou formal (a árvore está 
virtualmente presente no grão). No sentido filosófico, 
o virtual é obviamente uma dimensão muito importante 
da realidade. Mas no uso corrente, a palavra virtual 
é muitas vezes empregada para significar a irrealidade 
– enquanto a “realidade” pressupõe uma efetivação 
material, uma presença tangível. A expressão 
“realidade virtual” soa então como um oximoro, um 
passe de mágica misterioso. Em geral acredita-se 
que uma coisa deva ser ou real ou virtual, que ela 
não pode, portanto, possuir as duas qualidades ao 
mesmo tempo. Contudo, a rigor, em filosofia o virtual 
não se opõe ao real mas sim ao atual: virtualidade 
e atualidade são apenas dois modos diferentes de 
realidade. (LÉVY, 1999, p. 49)

 

Tendo na figura de Jaron Lanier um dos principais teóricos e 

responsável por cunhar o termo realidade virtual, a tecnologia 

VR passou por uma série de evoluções desde a década de 1980 e 

somente na atualidade, com os avanços significativos no poder 

de processamento das placas gráficas, alcançou um estágio de 

desenvolvimento capaz proporcionar a interação de seus usuários 

com mundos criados virtualmente em tempo real. 

Para se ter uma ideia das perspectivas de evolução em relação 

a esta tecnologia na atualidade é importante lembrar que em 2016 

a empresa Oculus VR, pioneira na pesquisa e desenvolvimento do 

produto Rift, tecnologia de realidade virtual que consiste de 

óculos com visão estereoscópica, fones de ouvidos embutidos e 

controladores de mãos, foi adquirida pela gigante Facebook, que 

percebendo uma oportunidade de mercado realizou investimentos 

não só em realidade virtual mas também em realidade aumentada. 

Seguindo esta tendência, muitos artistas cuja produção transita 

na fronteira entre arte e tecnologia estão apropriando-se da 

realidade virtual para a proposição de obras no ambiente virtual. 

É importante detalharmos como se dá o funcionamento do 

Oculus Rift, a fim de aplicarmos os conceitos propostos tanto 

por Lévy quanto por outros teóricos a essa nova tecnologia. No 

artigo Oculus Rift – A Rift in reality, o autor Abdullah Nafees 
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descreve o funcionamento da tecnologia na época da sua aquisição 

pelo Facebook.

The head mounted display consists of two lenses 
which are focused on the user eyes. The in built GPU 
generates two 2D images each being projected on a 
high definition display which is sitting just before 
user’s both eyes separately at slightly different 
angles. The 2D warped images create an illusion 
of a single 3D image. The motion of the headset is 
tracked by diferente sensors such as the proximity 
sensor, accelerometer and compass track. Moreover, 
to increase the positional accuracy, the headset is 
equipped with IR sensors and a camera. Rift includes 
an OLED panel for each eye, having a resolution of 
1080 x 1200. Features of the panels include a refresh 
rate of 90Hz and global refresh rather than scanning 
in lines. They use low persistence which allows them 
to display an image only for 2 milliseconds for 
each frame until the next image is displayed. This 
combination allows the user to experience judder 
free video. (NAFEES, 2016, p.2)

Já a partir do trecho apresentado, podemos aplicar a definição 

de virtual proposta por Lévy. Como a tecnologia de realidade 

virtual utiliza um sistema de processamento para a geração de 

imagens em telas independentes dispostas a frente dos olhos do 

usuário, podemos dizer que os usuários têm acesso apenas às 

imagens atualizadas, os verdadeiros dados responsáveis pela 

materialização desta representação encontram-se virtualmente 

na memória deste dispositivo e são formados por uma linguagem 

numérica composta essencialmente por zeros e uns. Esta relação 

é da ordem do virtual-atual uma vez que a virtualidade da imagem 

contida na memória possibilita a geração de um infinidade de 

atualizações em resposta às interações dos usuários do óculos.

A informação digital (traduzida para 0 e 1) também 
pode ser qualificada de virtual na medida em que é 
inacessível enquanto tal ao ser humano. Só podemos 
tomar conhecimento direto de sua atualização por 
meio de alguma forma de exibição. Os códigos de 
computador, ilegíveis para nós, atualizam-se em 
alguns lugares, agora ou mais tarde, em textos 
legíveis, imagens vivíveis sobre tela ou papel, sons 
audíveis na atmosfera”. (LÉVY, 1999, p. 50)

ESTUDO DE CASO
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Após a introdução destes termos podemos passar para a 

análise de uma obra de arte proposta a partir da utilização da 

tecnologia de realidade virtual. Trata-se da instalação Swing 

(balanço em inglês) das artistas Christin Marczinzik e Thi Binh 

Minh Nguye, apresentada no FILE - Festival Internacional de 

Linguagem Eletrônica em Vitória – ES em 2017. 

A instalação é composta por um balanço tradicional de 

madeira, com cordas que fixam o brinquedo ao teto do cômodo, 

no caso do festival a Galeria de Arte Sesi. Trata-se da mesma 

versão simples de um popular brinquedo, muito encontrado em 

espaços públicos, como praças e parques e utilizado em sua 

grande maioria por crianças, não fosse pela presença dos óculos 

de realidade virtual e um sensor de detecção de movimento 

desenvolvido pela Microsoft conhecido como Kinect. É a partir 

da utilização desses novos dispositivos tecnológicos que ocorre 

a ressignificação do simples brinquedo. 

Ao convidar os espectadores a sentarem-se no balanço 

e colocarem o headset de realidade virtual, os artistas 

possibilitam a todos o acesso a um mundo de fantasia antes 

restrito, única e exclusivamente, à imaginação daqueles capazes 

de se desconectarem da realidade ao utilizarem um balanço. 

Trata-se de atualizar a ilusão vivida a partir da experiencia 

da utilização do brinquedo, que por se constituir enquanto uma 

forma simples de entretenimento, demanda de seus utilizadores 

uma alta capacidade de abstração, no sentido de experimentar 

sensações que vão além dos estímulos físicos possibilitados 

pelo movimento pendular de um suporte de madeira sustentado por 

cordas. 
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Figura 1 – Frame extraído de vídeo de registro da obra Swing, 2017
Disponível em: https:// vimeo.cm/user24866262/swingvr. 

Acesso em: 31 jul. 2017. Christin Marczinzik e Thi Binh Minh Nguye.

A interatividade dos usuários com o ambiente virtual se dá 

a partir da utilização dos óculos e do sensor Kinect que, ao 

captar os movimentos dos espectadores, gera imagens de acordo 

com os movimentos realizados pelos mesmos. O cenário inicial 

composto por uma vasta floresta de elementos 3D dispostos em um 

ambiente com cores tristes e pouco saturadas, dá lugar a um 

ambiente com cores vivas a partir do momento em que o usuário 

se põe a movimentar o balanço. 

O movimento pendular também é a chave para a que o espectador 

inicie um movimento de ascensão em direção ao céu, repleto 

de elementos lúdicos como pássaros e estrelas.  Conforme o 

movimento se intensifica o cenário inicial no qual os espectadores 

iniciam sua jornada vai ficando para traz, dando lugar a uma 

experiência de descobrimento de um novo ambiente espacial no 

qual a intensidade das cores atinge o seu clímax. 
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Figura 2 – Frame extraído de vídeo de registro da obra Swing, 2017
Disponível em: https:// vimeo.cm/user24866262/swingvr. 

Acesso em: 31 jul. 2017. Christin Marczinzik e Thi Binh Minh Nguye.

Abaixo segue uma descrição disponibilizada pelas próprias 

artistas, disponível no site do evento: 

Swings have always held a special fascination for 
us. As children, we used to play with them. Today 
we like to reminisce about the enjoyment which we 
felt while swinging. We felt disconnected from 
reality, weightless and free. “Swing” brings these 
feelings back and makes a dream come true: the 
dream of flying. Thus, the swing becomes a physical 
component of an interactive installation. The use 
of 3D oculus enhances the swinging experience 
with virtual reality, creating a unique immersive 
adventure and sending you to a crafted watercolor 
world. While swinging you leave the drab monotony of 
everyday life behind, find a place to ease your mind 
and regain your strength. You rise smoothly into 
the virtual world. The flight level depends on how 
long and how high you actually swing. The starting 
point in the digital world is the same as in the 
physical world: the ground. Here everything is pale 
and dull. When you have the courage to swing more 
intensively, you will fly higher and the vibrancy 
of colors will increase. The climax is in space. 
Upon reaching it the world reaches its maximum in 
color intensity. If you want to go down, you have 
to stop swinging, but the colors around you will 
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stay vivid and bright. (Em http://file.org.br/file_
vitoria/christin-marczinzik-thi-binh-minh-nguyen/. 
Acesso em 12 de junho de 2017)

Após a experiência espacial e a partir da diminuição na 

intensidade do movimento pendular do balanço, o espectador 

inicia sua jornada de volta ao solo. No entanto mesmo após os 

movimentos se extinguirem, o cenário inicial, antes composto 

por cores mortas, continuam com sua aparência viva e brilhante. 

Trata-se de um elemento metafórico que expressa a mudança 

ocorrida no olhar do espectador, que após ter vivenciado novas 

experiencias retorna ao ambiente de origem com o seu ponto de 

vista modificado. 

Outro aspecto interessante da obra está na possibilidade 

de explorar as potencialidades e diferenciais de cada um dos 

ambientes, tanto real quanto virtual e até certo ponto contribuir 

com a elucidação do paradoxo causado pelo termo realidade virtual, 

aos olhos do senso comum, conforme discutido acima. O elemento 

balanço e todos os estímulos físicos e táteis relacionados a ele 

são da alçada do real, já os estímulos visuais proporcionados 

pela tecnologia VR figuram enquanto elementos virtuais. Desta 

forma o espectador tem acesso a uma realidade híbrida valendo-

se do melhor de cada uma dessas esferas. 

CONCLUSÃO

Ao longo do desenvolvimento do presente trabalho verificamos 

de que forma se deu a evolução dos espaços de ilusão no decorrer 

da história, que se desenvolveram sobretudo, a partir do 

desejo de imersão presente no ser humano desde os primórdios 

da humanidade. Observamos como essa mesma imersão esteve 

presente nas manifestações artísticas anteriores ao advento 

dos computadores e dos visores de realidade virtual e que 

essas manifestações foram essenciais, uma vez que abriram o 

caminho para o desenvolvimento e o aprimoramento das modernas 

tecnologias de realidade virtual.

Por fim, utilizamos os conceitos defendidos por diversos 

teóricos da tecnologia para realizar a análise da obra de arte 

Swing desenvolvida pelas artistas Christin Marczinzik e Thi Binh 

Minh Nguye, que fizeram uso da tecnologia de realidade virtual 

http://file.org.br/file_vitoria/christin-marczinzik-thi-binh-minh-nguyen/
http://file.org.br/file_vitoria/christin-marczinzik-thi-binh-minh-nguyen/
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para o desenvolvimento de ambientes imersivos e interativos. 
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LAZOS - RELATO DE UN PROCESO CREATIVO

Tania Marin Perez (UNILA)

RESUMEN

El presente artículo se desprende de un proceso desarrollado 

entre 2016 y 2018. Se trata de una investigación  que tiene como 

eje la expansión que ha adquirido el desarrollo tecnológico 

en este último tiempo y que da a conocer nuestro siglo como 

la ‘era digital’. Esta investigación pretendió indagar sobre 

esta problemática desde dos perspectivas complementarias, una 

teórica y una artística. En este texto me voy a centrar en lo 

que fue el desarrollo de la investigación artística, que tuvo 

como resultado una presentación escénica que combina circo 

contemporáneo y proyecciones audiovisuales. Fue construída en 

conjunto con una Compañía de Circo uruguaya integrada actualmente 

por 5 artistas entre acróbatas y músicos. Este mismo grupo fue 

entrevistado como parte de la investigación teórica, generando 

en estos espacios reflexiones con los artistas que se trabajaban 

escénicamente en los encuentros creativos. 

PALABRAS CLAVE

Cuerpo digital, Identidad virtual, Redes sociales.

RESUMO

O pressente artigo desprende-se de um processo desenvolvido 

entre os anos 2016 e 2018. Foi realizada uma pesquisa que teve 

como eixo a difusao e expansao do desenvolvimento tecnológico 

dos últimos anos que deu o nome de “era digital” ao nosso 

tempo. A pesquisa pretendeu abordar a problemática desde duas 

perspectivas complementares: uma teórica e uma artística. Nesse 

texto vou focar a atencao no que foi o desenvolvimento da 

pesquisa artística, que teve como resultado uma apresentacao 

cenica, que combina circo contemporaneo e projecoes audiovisuis. 

A peca foi montada com um grupo de circo contemporaneo uruguaio, 

integrado no momento por 5 artistas entre acróbatas e musicos. 

O mesmo grupo foi também parte da pesquisa teórica que integrou 

espacos de reflexao e discussao entre os artistas, em combinacao 
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com encontros criativos e de pesquisa corporal e estética. 

PALAVRAS CHAVE

Corpo digital, Identidade virtual, Redes Sociais.

1 INTRODUCCIÓN

El presente artículo se desprende de un proceso desarrollado 

entre 2016 y 2018. La investigación parte de la fuerza y difusión 

que ha adquirido el desarrollo tecnológico en éstos últimos 

tiempos y que da a conocer nuestro siglo como ‘era digital’. Si 

bien la inserción de tecnologías en el cotidiano de los seres 

humanos no es novedad de nuestro tiempo, es innegable que las 

tecnologías digitales han inundado nuestras vidas influyendo en 

nuestras formas de actuar, ser y comunicarnos. Rápidamente las 

hemos visto insertarse en nuestras vidas diarias expandiéndose 

entre nosotros de manera silenciosa y es usada en nuestro día 

a día para los más diversos fines: desde objetivos complejos y 

específicos como buscar pareja hasta simples y cotidianos como 

hacer una lista de compras. 

Los dispositivos digitales aparecen como un medio normal 

para vincularnos en ámbitos diversos como son el académico, 

laboral o personal. Frente a esta situación, junto a una difusión 

indiscriminada de acceso al mundo virtual aparece en evidencia 

una falta reflexión sobre sus efectos en nuestras vidas. Esta 

investigación pretendió indagar sobre esta problemática desde 

dos perspectivas complementarias, una teórica y una artística, 

buscando abarcar diferentes perspectivas del fenómeno. En el 

presente trabajo me voy a centrar en lo que fue el desarrollo 

de la investigación artística. 

2 MARCO TEÓRICO

El carácter interdisciplinario de la investigación propuesta 

generó una investigación bibliográfica amplia, intentando 

enfocar distintas interpretaciones y posibilidades abiertas 

por las tecnologías digitales. Por un lado fueron estudiadas 

interpretaciones del desarrollo tecnológico desde distintas 

disciplinas, teóricas y artísticas, con visiones contrapuestas 
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de los efectos de la tecnología en el ser humano. Por otro lado 

qué consecuencias puede tener (y tiene) esta situación en las 

formas de vincularnos los usuarios a través de estudios del 

cuerpo, construyendo identidades híbridas que transitan entre 

lo físico y lo virtual.

 2.1 CULTURAS DIGITALES - MUNDOS VIRTUALES

La incorporación al día a día de estas tecnologías ha 

proporcionado las condiciones para que surjan nuevas formas 

de ser, de comunicar o buscar y compartir información. Son 

realizadas cotidianamente acciones variadas, constituyéndose 

estas prácticas digitales como partes de las culturas que las 

manejan. En el contexto digital puede observarse la conformación 

de nuevos sistemas de símbolos que usamos para comunicarnos y 

actuar, pero que no limitan su existencia y significado al medio 

digital sino que lo desbordan, siendo entendidos también fuera 

de él. Nuevas formas simbólicas emergen de la dimensión virtual 

configurando prácticas culturales propias de los usuarios de 

INTERNET, que van más allá de los límites de la realidad digital, 

para estar disponibles en la vida material que los contiene. 

Estos nuevos fenómenos están siendo objeto de las más 

variadas interpretaciones, cada uno considerando diversos 

ángulos, destacando tanto beneficios como peligros de la constante 

conexión a las redes. No sólo desde perspectivas teóricas, sino 

también desde investigaciones artísticas se ve cómo el mundo 

digital ha llegado a ser parte indisociable de la vida actual 

de muchos de nosotros. Conexión en casa, en el trabajo, en 

el gimnasio y en la calle: a toda hora y en todos lados. La 

propuesta de la vida conectada como la vida del futuro trae 

consigo una forma de entender al mundo y su gente. La conexión 

virtual es la propuesta de construcción de nuevos modos de vida 

y de nuevas relaciones sociales, por lo tanto nuevas forma de 

conectarnos como seres humanos y vivir como sociedad.

Las tecnologías han formado parte de la vida del ser humano 

desde tiempos inmemoriales. Desde diferentes utilidades, las 

innovaciones tecnológicas han sido incorporadas a la vida social 

humana pasando a ser parte del entorno de nuestra especie. 

Las reacciones a estas incorporaciones han sido de lo más 
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variadas, generando a lo largo del tiempo respuestas tanto a 

favor como en contra de las novedades. La investigadora en danza 

brasileña Ivani Santana utiliza lo que llama la Metáfora de 

Frankenstein para ilustrar las reacciones del humano frente a 

los descubrimientos de la ciencia, siempre oscilando entre la 

admiración y el miedo.

Proponho olhar para nossos monstros de modo a 
perceber o quanto são reflexos da compreensão de 
nós mesmos. Os monstros são aqui percebidos como 
as alteridades que nos forçam a pensar “quem somos 
nós” e não “quem são eles”, pois eles são o que nós 
criamos para nós mesmos. (...) As novas tecnologias 
serão analisadas dentro do domínio da aqui denominada 
Metáfora de Frankenstein. Por semelhança, o mito 
do monstro servirá para apresentar as duas faces 
que conduzem, cada uma a seu modo, a entendimentos 
imprecisos sobre as novas tecnologias. Por um lado, 
a da acusação de deteriorar a sociedade e, pelo 
outro, a da solução para desvendar os mistérios da 
humanidade. (SANTANA, 2006, p.19-20)

En este sentido se perciben visiones que encuentran en 

la tecnología el medio para que el ser humano trascienda sus 

limitaciones biológicas así como otras, contrapuestas que ven 

al desarrollo tecnológico como un riesgo para la humanidad. En 

el primer grupo se encuentra por ejemplo la visión del artista 

performático Stelarc, quien llega a plantear que el cuerpo 

biológico ya no cumple con las necesidades del humano actual, 

debiendo ser trascendido:

El cuerpo no es una estructura muy eficiente ni duradera. 
Funciona mal a menudo y se fatiga rápidamente; su 
performance es determinada por su edad. Es susceptible 
a enfermedades y está condenado a una cierta y 
temprana muerte. Sus parámetros de supervivencia 
son muy limitados - solo puede sobrevivir semanas 
sin comida, días sin agua y minutos sin oxígeno. La 
FALTA DE UN DISEÑO MODULAR del cuerpo y su sistema 
inmunológico hiperactivo hacen difícil el reemplazo 
de órganos defectuosos. Podría estar a la altura de 
la locura tecnológica considerar al cuerpo obsoleto 
en forma y función, incluso debería ser la intención 
de las realizaciones humanas. Solo cuando el cuerpo 
tome conciencia de su posición actual podrá mapear 
sus estrategias post-evolutivas. (STELARC, 2015, 
página web)1
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La problemática destacada por Stelarc en este fragmento 

gira en torno al proceso de deterioro natural que atraviesa 

el cuerpo biológico y que lleva a la muerte. La propuesta del 

performer consiste en que el ser humano puede crear los medios 

técnicos para superar estas barreras de la naturaleza humana 

a través del desarrollo tecnológico. Las estrategias post-

evolutivas de las que habla refieren a la posibilidad de diseñar 

modificaciones en la estructura corporal del ser humano que no son 

producto de la evolución hasta ahora registrada, ampliando las 

posibilidades de los cuerpos biológicos actuales. La propuesta 

es no esperar más por la evolución y trascender las limitaciones 

de la naturaleza por medio de la ciencia, a fin de tener vidas 

mucho más largas y sanas.

Desde una perspectiva diferente hay visiones que encuentran 

en el desarrollo científico-tecnológico grandes peligros, 

considerando posibles consecuencias problemáticas para el futuro 

de la humanidad. En este sentido destaca fuertemente el trabajo 

de Harari quien pone de manifiesto algunas de las probables 

consecuencias de este desarrollo tecnológico para la sociedad 

como un conjunto. Haciendo alusión al uso de nuestros datos por 

las grandes empresas o a que los empleos de una gran parte de 

la población pueden ser sustituidos por computadoras, Harari 

presenta una serie de situaciones preocupantes que pueden ser 

enfrentadas en los próximos años.

¿Qué pasará con la democracia cuando Google y Facebook 
lleguen a conocer nuestros gustos y preferencias 
políticas mejor que nosotros mismos? ¿Qué pasará 
con el estado de bienestar cuando las computadoras 
empujen a los humanos fuera del mercado de trabajo y 
creen una nueva y enorme “clase innecesaria”? ¿Cómo 
podrá lidiar el Islam con los avances en ingeniería 
genética? ¿Terminará Silicon Valley por producir 
nuevas religiones en lugar de solo nuevos gadgets?

A medida que el Homo sapiens se convierta en Homo 
deus, ¿qué nuevos destinos nos marcaremos como metas? 
Erigidos como dioses por nosotros mismos, ¿qué 
proyectos deberemos emprender y cómo protegeremos de 
nuestros propios poderes destructivos tanto a este 
frágil planeta como a la humanidad misma? (HARARI, 
2017)

El estudio artístico desarrollado en la investigación 
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parte de esta dualidad de visiones en torno a las tecnologías 

digitales. A través de encuentros de discusión y trabajos de 

improvisación con el cuerpo se fue construyendo una narrativa 

escénica que pretendió capturar situaciones que vivimos en 

nuestro cotidiano.

3 INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA

Una respuesta satisfactoria al problema de dónde se 
encuentra el arte en la investigación artística hay 
que buscarla en la diferencia entre una presentación 
o display informativo y un auténtico dispositivo para 
la reflexión. Los científicos sociales producen teoría, 
información y conocimiento fáctico. Los artistas 
no producen principalmente conocimiento fáctico, 
sino que crean dispositivos para la generación de 
conocimientos. (VILAR, 2017)

Como plantea Gerard Vilar, teórico del arte radicado en 

Barcelona, las investigaciones científicas y artísticas tienen 

formas, caminos y resultados de naturalezas diferentes. 

Mientras desde el estudio científico se pretende generar y dar 

información a los lectores sobre fenómenos del mundo, desde el 

estudio artístico se pretende generar instancias y mecanismos 

de reflexión sobre las prácticas que realizamos. En este caso 

entra en juego lo que podría ser o lo que podría haber sido. 

El producto artístico, si bien pretende establecer un vínculo 

con el espectador, no pretende emitir verdades sino organizar 

estéticamente situaciones que pueden ser cotidianas.

 3.1 HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS 

No ato da criação repensamos o mundo. Criamos quando 
organizamos uma forma sensível de apresentar uma 
nova configuração daquilo que já conhecemos. Durante 
o processo criativo, é a partir de nossa percepção 
que transportamos o que apreendemos do concreto, do 
vivido e do imaginado para uma obra artística. Muito 
estudo, experimentação e reflexão são necessários 
para colocar em forma de arte sentimentos, sensações, 
idéias, conceitos, etc. A pesquisa artística combina 
e recombina vários saberes para poder transgredir 
os códigos das linguagens e criar poéticas em uma 
forma artística. (...) Sob esse ponto de vista, 
penso que podemos entender o processo criativo e a 
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própria criação como fonte de conhecimento. (LARA, 
2010, p. 35)

Como dice Luciana Lara, coreógrafa y directora de la 

compañía de danza brasileña Anti Status Quo a partir de la 

creación artística podemos repensar el mundo. Colocar en un 

formato artístico reflexiones sobre el mundo que nos rodea implica 

profundizar en el tema desde varios ángulos, proponiendo formas 

nuevas de reflexionar sobre el fenómeno. En el caso de este 

trabajo, como producto final fue construida una narrativa que 

intentó representar desde una perspectiva escénica el entramado 

digital a través de situaciones discutidas y creadas con el 

grupo de trabajo. Este grupo estuvo integrado por 4 personas 

que participaron de la creación artística y de encuentros 

de discusión sobre temas relacionados a sus experiencias en 

internet, particularmente en las redes sociales.

El resultado artístico trae una nueva visión sobre cómo 

estamos vinculados por medios digitales, transmitiendo al 

espectador nociones sobre su propio vínculo con las redes, 

buscando potenciar la reflexión sobre un uso responsable y 

consciente de las mismas.

La investigación que presento en estas páginas desembocó en 

la construcción de una dramaturgia escénica, que fue construida 

haciendo uso de técnicas corporales (del circo, la danza y el 

teatro), y digitales (videos y edición de audio). Las diferentes 

técnicas se combinaron con las experiencias corporales y 

artísticas de las distintas participantes, constituyendo una 

pieza que trabaja situaciones surgidas durante el proceso 

de investigación reflexiva y corporal. De la misma forma que 

en nuestros cotidianos, en el escenario se combinan cuerpos 

presentes con imágenes y vínculos digitales, a fin de indagar 

sobre situaciones que se dan en nuestro día a día. Dado que el 

estudio pretende incursionar en la interacción entre el cuerpo 

material y el espacio digital, se hizo indispensable incluir 

herramientas digitales en el escenario. En este sentido, la 

variable presupuesto jugó un papel central a la hora de optar 

por comprar mayores equipamientos que los disponibles o no.

En las próximas páginas se intenta reflejar en forma de 

texto lo vivido durante el proceso creativo, un “caminho que não 
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é linear e que não segue uma lógica como a de virar folhas de 

um livro” (LARA, 2010, p. 17), poniendo énfasis en lo que fue 

el proceso creativo más que en el resultado.

La investigación artística empezó en enero de 2017. Durante 

los primeros meses el trabajo fue realizado solo por mí, buscando 

posibilidades de interacción entre cuerpos y proyecciones, 

realizando en forma puntual talleres abiertos de investigación 

estética en un espacio cultural en Ciudad de la Costa, Uruguay. 

En la imagen 1 se observa uno de esos encuentros. El objetivo 

fue enfocado a jugar, y a investigar con nuestros cuerpos, 

haciendo uso de elementos como proyecciones, luces, cámaras, 

máscaras, espejos y telas. Estas realizaciones sirvieron como 

espacios de laboratorio de las propuestas investigadas.

El objetivo siempre fue construir una presentación escénica, 

pero las características de la misma fueron cambiando a lo largo 

del desarrollo. En un principio fue pensado un espectáculo 

unipersonal, donde una sola persona manejaba los artefactos y 

actuaba. Al avanzar en la investigación se conformó un grupo de 

trabajo que pasó a integrar el equipo escénico, abriendo una 

serie nueva de posibilidades estéticas. Este grupo se conformó 

en octubre, y tomó el nombre Cía Cuántica, conformada por mi y 

4 personas más.

En cuanto a la investigación, se dio a través de ejercicios 

corporales enfocados a generar los efectos estéticos buscados 

en las diferentes escenas. En los encuentros hubo dos tipos de 

instancias. Por un lado ensayos comunes con todas las integrantes 

del grupo, enfocados a coordinar el equipo corporalmente, al 

conocimiento de los movimientos, a la comunicación corporal del 

grupo así como a un desarrollo técnico de las disciplinas de 

circo, fortalecimiento y flexibilidad. Por otro lado se dieron 

particularmente ensayos con partes del grupo, buscando fortalecer 

las escenas individualmente.
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Imagen 1 - Laboratorio

En los trabajos que había realizado anteriormente, la 

investigación siempre partía de la escena, y de la investigación 

en la escena se articulaba una dramaturgia. En este caso me 

dediqué previo a los ensayos con las participantes a escribir un 

guión. Este guión fue revisado y reestructurado a lo largo del 

montaje de las escenas, adoptando en este proceso su forma actual 

en los encuentros creativos, ensayos y espacios de laboratorio. 

En cuanto a la experiencia del trabajo del grupo, el hecho 

de que las integrantes no estén tan inmersas en la discusión 

teórica es también altamente nutritivo, ya que la mirada limpia 

aporta nuevas luces a la problemática. 

3.2 Dramaturgia construida

Una secuencia de situaciones en escena fue desarrollada 

a lo largo de los ensayos utilizando como materiales las 

experiencias corporales de cada una de las integrantes del 

grupo de trabajo, principalmente tango, danza, acrobacias de 

piso, manipulación de objetos y acrobacias aéreas. Desde un 

primer momento se pretendió trabajar con proyecciones, de forma 

de combinar imágenes digitales con cuerpos presentes, de forma 

que la problemática estudiada configura la estructura misma que 

sostiene la obra. Las imágenes son proyectadas sobre fondo 
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negro, ya que se pretende que acompañen la escena pero no la 

protagonicen. Funcionan completando el mensaje que se quiere 

transmitir, a veces acompañando, a veces en contraposición a lo 

que sucede con los cuerpos presentes en escena. En cuanto a las 

acciones de los cuerpos fueron trabajadas tomando en cuenta las 

fortalezas corporales de cada integrante.

Imagen 2 - Imagen tomada del registro personal
Escena 2 - Un usuario de un dispositivo digital queda sin batería en el teléfono 

y encuentra un juego con burbujas, un elemento físico y efímero. Imágenes de 
naturaleza acompañan la imagen hasta que encuentra un lugar donde cargar su 

teléfono y vuelve al mundo digital.

De forma complementaria se optó por el uso de máscaras neutras 

en gran parte del espectáculo con vistas a varios objetivos. Si 

bien trabajar en elementos aéreos y manipulación de objetos de 

máscara presenta una dificultad extra por la limitación visual y 

respiratoria, el juego de mostrarse o esconderse aparece como 

central en el momento de hablar de las vínculos por medios 
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virtuales. Esta actitud no es exclusiva de lo que hacemos en 

internet sino que aparece en identidades que nos construimos a 

lo largo de nuestras vidas. Lo que surge en las redes sociales 

son otras formas de reacción a esas actitudes. Momentos con o sin 

máscara buscan generar situaciones contrapuestas que articulen 

el decorrer narrativo de las escenas. Si bien aparentemente cada 

uno decide para sí mismo qué quiere mostrar y qué no, muchas 

veces nuestras acciones escapan de esa racionalidad pretendida.

La presentación artística que surgió de esta investigación 

se divide en 6 escenas, cada una centrada en una situación puntual. 

La creación y articulación de las escenas fue construida por 

mi, en constante interacción con las participantes del grupo, 

combinando ejercicios de investigación corporal e improvisación 

con presentaciones abiertas al público y reflexiones sobre el tema 

tratado. Cada una de las integrantes aportó muchos elementos a 

la hora de construir las escenas montadas, de forma que lo que 

se ve en el escenario plasma de diversas formas las visiones 

del grupo.

Las escenas funcionan como una guía de lo que sucede en 

escena, dejando un gran espacio al juego corporal, generando 

entre otras cosas que la obra esté siempre abierta al cambio. 

En este sentido, también cabe resaltar que el resultado actual 

no es considerado un producto final, sino más bien un nuevo punto 

de partida. La creación de cada escena partió de situaciones 

particulares que se quisieron explorar, y a partir de las cuales 

se articularon diferentes números de disciplinas corporales, 

buscando representarlas escénicamente. 

4 ALGUNAS REFLEXIONES

Tras el camino recorrido son varias las reflexiones que 

surgen, aunque más que respuestas se pueden entender como 

posibles continuaciones del trabajo. En cuanto a las formas en 

que nos vinculamos con y en las redes sociales, hoy (finales de 

2018) son utilizadas ciertas plataformas y posiblemente mañana 

sean otras. La práctica de establecer lazos interpersonales por 

medios virtuales, en cambio parece haberse instalado con un poco 

más de permanencia que una u otra plataforma determinada. Sea 

Facebook, Instagram u otras que surjan o se difundan masivamente 
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de aquí en adelante, las posibilidades de uso de estas redes 

son enormemente variadas y cambiantes, pero cabría preguntarnos 

si actualmente es posible pensar un futuro próximo sin un tipo 

de tecnología que permita transmitir o recibir instantáneamente 

enormes cantidades de información (sean las tecnologías digitales 

u otras).

La investigación artística abrió un abanico de posibilidades 

de análisis del fenómeno digital, buscando en adelante una 

profundización de las escenas creadas, tanto en las técnicas 

corporales como digitales, así como la incorporación de nuevas 

herramientas. 

NOTAS

1 Traducción propia. Original: “The body is neither a very efficient nor 
very durable structure. It malfunctions often and fatigues quickly; its 
performance is determined by its age. It is susceptible to disease and 
is doomed to a certain and early death. Its survival parameters are very 
slim - it can survive only weeks without food, days without water and 
minutes without oxygen. The body’s LACK OF MODULAR DESIGN and its overactive 
immunological system make it difficult to replace malfunctioning organs. It 
might be the height of technological folly to consider the body obsolete in 
form and function, yet it might be the height of human realisations. For 
it is only when the body becomes aware of its present position that it can 
map its post-evolutionary strategies.” (STELARC, 2015, página web) Fuente: 
http://stelarc.org/?catID=20317 Acceso: 20 oct. 2017
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MIDIATIZAÇÃO: A LITERACIA MIDIÁTICA NO FACEBOOK1

Michelle Valle (UFJF)2

RESUMO

Em ritmo crescente, pessoas e organizações valem-se de recursos 

disponíveis no - ou acessáveis a partir do - ambiente digital 

para resolver questões de seu interesse. O avanço das tecnologias 

de comunicação, ocorrido nas últimas décadas, gerou impactos 

e transformações em praticamente todas as atividades humanas, 

remodelando nossa relação com o mundo e com os outros. A 

midiatização refletiu no aprimoramento tecnológico, aprofundou 

as características próprias do novo meio, tornando-o ainda mais 

interativo, participativo e colaborativo.  Somado a isso, a 

popularização do wifi e dos dispositivos móveis tornou possível 

estarmos conectados o tempo todo e em qualquer lugar. Isto exige 

a mobilização de competências para procurar e trocar informações, 

e também para interagir com outras pessoas nesses ambientes. 

Assim, neste artigo, a partir de revisão de literatura, propõe 

uma reflexão sobre a plataforma de redes sociais mais populosa e 

utilizada no Brasil- Facebook- acerca de literacia midiática, à 

luz de espaço público.

PALAVRAS-CHAVE

Midiatização; Redes Sociais; Facebook; Literacia Midiática.

INTRODUÇÃO

A Internet transformou as relações interpessoais e projetou 

a comunicação a um patamar tecnológico que está induzindo a 

sociedade a se reorganizar no mundo virtual (LÉVY, 2000). Vivemos 

em um momento de grandes transformações. O costume e as rotinas 

pessoais sofreram inúmeras modificações. A Era Digital trouxe 

mudanças à vida da sociedade, quebrou paradigmas comunicacionais 

e hábitos de consumo. Como parte dessa transformação, as redes 

sociais ganharam o mundo. Dados da Internet no Brasil em 2017, a 

partir do estudo da We Are Social e HootSuite, apontam 139 milhões 

de internautas ativos, com mais de 68% destes, conectados a 

redes sociais. 
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Com larga vantagem, o Facebook tem a preferência nacional 

em redes sociais. A abundância das novas tecnologias, das mídias 

sociais e da difusão de conteúdos de toda natureza em nosso 

cotidiano promove o desenvolvimento de ferramentas cada vez mais 

interativas com público. Este, por sua vez, há tempo abandonou a 

ideia de consumo passivo, estático e vertical. Conforme aponta 

Thompson (1998), a recepção não deve ser compreendida a partir 

da ideia de passividade. Ao contrário, o autor propõe que a 

recepção seja entendida como uma atividade, situada num contexto 

histórico e social, é um processo rotineiro e que os sujeitos 

se apropriam das mensagens, ressignificando-as. 

A revolução digital trouxe consigo uma transformação no 

comportamento do receptor. A cultura participativa é o grande 

fenômeno que vem alterando todos os processos que envolvem 

a comunicação. O Facebook configura como principal meio de 

divulgação/informação social, econômica, política e cultural. 

E, seguindo esse rastro, cada vez mais as tecnologias digitais 

exigem que os indivíduos possuam uma variedade de habilidades 

técnicas, cognitivas e sociais para acessar, analisar, avaliar, 

criar e agir/atuar. Esse conjunto de competências afeta o 

processo de construção e afirmação do ser humano e sua capacidade 

de pensar e agir em um espaço público. A literacia midiática 

potencializa o nível de consciência quanto às mensagens na rede 

e a criatividade ao retransmiti-las. 

Na contemporaneidade, refletir sobre cidadania implica um 

debate amplo sobre como o cidadão utiliza a tecnologia para 

participar da vida política, por exemplo. No país, ainda com alto 

índice de desigualdade social, praticamente metade da população 

utiliza o ciberespaço para consumir ou trocar informações. 

Conforme aponta o estudo realizado pela Presidência da República 

para medir os hábitos de consumo de mídia da população, 48% dos 

brasileiros têm acesso à Internet (BRASIL, 2014).

Nesta proposta de artigo, considera-se que a literacia 

midiática para a informação de qualidade constitui uma importante 

fonte de orientação para a vida cotidiana e o Facebook como 

ferramenta de conhecimento e propagação de ideias. Nesse trabalho 

discutiremos os reflexos do Facebook como espaço de informação e 

de auxílio a literacia midiática, à luz de espaço público.
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2.0 LITERACIA MIDIÁTICA COMO PODER SIMBÓLICO

A primeira questão que se debate ao introduzir o tema da 

Literacia Midiática é exatamente a nomenclatura e os conceitos 

envolvidos. Calcando-se na forma nominal inglesa literacy, 

literacia traz de imediato à mente não o que se entende 

por letra, mas o que se propõe como literatura, isto é, um 

conjunto de produções de linguagem que, neste caso, confunde-

se à utilização de recursos linguísticos para fins estéticos 

e artísticos. Este conceito se estende e aplica a questões e 

situações que, mesmo tomando-as como referência de base, excedem 

proposições tradicionais de escrita/leitura. O que se pretende 

é, em situação de imersão em ambiência digital, adquirir- seja 

no domínio da escrita, seja no da expressão oral, seja ainda na 

esfera do audiovisual- competências necessárias para a interação 

apta no plano imediato da vida familiar, bem como sociocultural 

e profissional. 

A literacia midiática constrói-se sobre as bases da literacia 

tradicional, oferecendo, porém, novas disposições e maneiras 

inéditas de ler e escrever. Em plano psicossocial, cultural 

e político, a literacia midiática proporciona empoderamento, 

incentivando as pessoas ao exercício do pensamento crítico. 

Tornam-se, assim, cidadãos participantes e ativos, bem como 

comunicadores efetivos. A sensibilidade dado ao empoderamento e 

a consciência crítica, aumenta o poder de intervenção, aumentando 

assim o capital social.

Cada vez mais as tecnologias digitais permeiam as 

atividades humanas, exigindo que os indivíduos possuam uma 

variedade de habilidades técnicas, cognitivas e sociais para 

acessar, analisar, avaliar, criar e agir/atuar. Esse conjunto 

de competências (ou a não posse desse conjunto de competências) 

afeta o processo de construção e afirmação do ser humano e sua 

capacidade de pensar e agir em um espaço público. A posse (ou 

não) de literacia mediática é fator de inclusão/exclusão social, 

causa de diferenciação e motor de desigualdade. A “capacidade 

reivindicativa, o aumento do espírito crítico, a propensão em 

aderir a causas políticas e sociais é muito maior naqueles 

que conseguem utilizar corretamente as suas competências de 

literacia” (REIS, 1997, p.9). A Unesco (2005), em termos gerais, 
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define a literacia como uma

Habilidade para identificar, entender, interpretar, 
criar, comunicar e utilizar computadores, como também 
o uso de materiais impressos e escritos, associados 
a contextos em mutação. A Literacia envolve uma 
atitude contínua de aprendizagem ao permitir que 
os indivíduos alcancem seus objetivos, desenvolvam 
conhecimento e potencial para participar ativamente 
na comunidade e na sociedade como um todo. (UNESCO, 
2005, p. 9).

Propõe-se, então, a refletir a literacia midiática como 

capital social. Um conceito central nesta reflexão é o conceito de 

poder simbólico cunhado pelo sociólogo francês Bourdieu. Pierre 

Bourdieu (2010) propôs uma teoria social que buscava superar 

a dicotomia indivíduo/estrutura, porém ele ainda enxergava o 

sujeito como alguém relativamente passivo, à mercê do “campo” 

social, na qual a estrutura social desempenhava um papel central 

nas escolhas individuais. Independente do “campo” que atue, o 

indivíduo é visto por Bourdieu como um sujeito com uma autonomia 

limitada pelo habitus que condiciona a sua ação. Além disso, 

o próprio “poder simbólico” atuante no “campo” “só pode ser 

exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que 

lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” (BOURDIEU, 2010, 

p.12).

Se Bourdieu (2010) aponta um grande poder concentrado nos 

campos simbólicos, por outro lado, a partir da perspectiva 

estruturalista construtivista, o autor acredita que é possível 

que se encontrem espaços de interferência na ação dos sujeitos. 

Disso decorre a disputa entre campos versus habitus. Podemos 

entender nesse artigo campos como sendo o Facebook e habitus 

como sendo os usuários dessa rede.

Campo, como definição, seria um espaço de relações entre 

grupos com distintos posicionamentos sociais, espaço de disputa 

e jogo de poder. A sociedade é composta por vários campos, 

vários espaços dotados de relativa autonomia, mas regidos por 

regras próprias. E habitus como:

Habitus é concebido como um sistema de esquemas 
individuais, socialmente constituído de disposições 
estruturadas (no social) e estruturantes (nas 
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mentes), adquirido nas e pelas experiências práticas 
(em condições sociais específicas de existência), 
constantemente orientado para funções e ações do 
agir cotidiano. (BOURDIEU, 2010, p.15)

 Torna-se importante destacar que o habitus se apresenta na 

forma individual (hábito primário) e na forma social, retratada 

como grupo ou classe. Bourdieu (2010) chama a atenção para 

que seja estudada como ocorre a sua estruturação, através das 

instituições de socialização dos agentes. Ora, se o habitus é 

formado durante toda a socialização do indivíduo, desde seu 

relacionamento familiar, perpassando pela religião e trabalho, 

e, se existe um habitus individual, interiorizado, que é trazido 

por todos que ali estão, então o Facebook também contribui para 

a reprodução do que pensam seus atores.

O Facebook potencializa a interatividade e facilita o 

processo de reprodução-absorção. A interatividade da rede é 

fator basilar, “pois possibilita o aprendizado colaborativo, 

o diálogo, a negociação social e construtiva coletiva de 

conhecimento” (ALLEGRETTI ET AL,2012, p. 56).

Anthony Giddens (2009) também não nega o poder desempenhado 

pela estrutura sobre o agente, pois, para ele, as estruturas 

sociais possuem capacidade de interferir em certas questões na 

vida do ator social. Nesse caso, o Facebook interferindo sobre o 

usuário.  Mas, para além dessas questões, o autor também enxerga 

o indivíduo com mais liberdade e atuante na construção da sua 

ação social a partir da ideia de reflexividade. 

(...) Os atores são sempre reflexivos e podem 
alterar seu comportamento a qualquer momento, o que 
produz um fluxo constante de mudança social, que 
acarreta a definição de sua proposta como teoria da 
“estruturação”, ou seja, como teoria de um processo 
contínuo. (DOMINGUES, 2008, p. 64). 

Apesar da possibilidade reflexiva que os atores têm, 

não implica que eles possuam um conhecimento articulável 

discursivamente sobre suas práticas e sobre as regras que regem 

seus processos interativos- literacia midiática.

Articulando tal discussão da modernidade com a mídia, 

Thompson (2002) traduz o poder simbólico como a ”capacidade de 
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intervir no curso dos acontecimentos, de influenciar as ações 

e crenças dos outros e de criar acontecimentos, através da 

produção e transmissão de formas simbólicas” (THOMPSON, 2002, 

p.131). Observa ainda que aqueles que almejam conquistar poder 

político ou exercê-lo de maneira durável e efetiva precisam 

utilizar o poder simbólico a fim de cultivar e sustentar a crença 

na legitimidade. Thompson considera a atividade simbólica como 

uma característica penetrante da vida social e a recepção um 

processo de apropriação dos bens simbólicos, afirmando que os 

receptores percebem e trabalham o material recebido, apropriam-

se destes bens simbólicos, muitas vezes ressignificando-as a 

partir de interações com outros indivíduos e repertório pessoal.

A importância da midiatização se torna mais visível se 

articulada a outras práticas sociais que levem em consideração 

comportamentos e indivíduos. De acordo cm Braga (2012, p.32), 

“uma mediação corresponde a uma processo em que um elemento é 

intercalado entre sujeitos e/ou ações diversas organizando as 

relações entre estes”. Para esse autor, a ideia de mediação está 

ligada à percepção da realidade de uma não pura, mas integrada a 

elementos psicológicos, sociais e culturais, o que compreende a 

integração e a associação de midiatização e mediação- processo 

esse que possui foco mútuo entre o emissor e o receptor.

Segundo Braga (2012), na contemporaneidade, a midiatização 

é um processo de criação e recriação de circuitos, que se 

articula a processos de escrita, a processos orais e a processos 

tecnológicos, e deste modo, caracterizam a dita interação. 

Para ele, a prática social é permeada por circuitos, relatando 

que cada setor integra uma diversidade de circuitos, “com a 

midiatização crescente, os campos sociais, que antes podiam 

interagir com outros campos segundo processos marcados por suas 

próprias lógicas e por negociações mais ou menos especificas 

de fronteiras, são crescentemente atravessadas por circuitos 

diversos”. (BRAGA, 2012, p. 44). Assim, a midiatização é hoje a 

principal mediação de todos os processos sociais, e daí advém 

sua importância e constante avanço dentro da sociedade, já que 

ela opera em diversos setores de prática social produzindo 

efeitos e consequências diferentes em cada um destes setores. 

Sourbati (2009) relaciona a sociabilidade digital baseada 

na literacia mediática com a noção de capital social. Entendemos 
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que, quanto maior o nível de compreensão e conhecimento, maior o 

capital social de uma pessoa. De acordo com Ellison et al (2014), 

pesquisas têm demonstrado a existência de uma relação entre o 

uso do Facebook e o aumento dos níveis de capital social. O 

capital social é constituído dos valores negociados e embebidos 

na estrutura dos grupos sociais (Coleman, 1988; Putnam, 2000; 

Bourdieu, 1983). Refere-se, assim, aos valores associados ao 

fazer parte de redes sociais. Nesse sentido, Coleman (1988) 

argumenta que toda a ação social é motivada pelos interesses 

individuais no capital social. Ou seja, os atores participam 

de grupos e redes porque percebem valores constituídos nessas 

ações, que são acessíveis a eles.

A cibercultura, amparada nas tecnologias sociais, inclui 

a concepção de que o indivíduo não é apenas um leitor, mas um 

participante, envolvido com os recursos que encontra, apto não 

só para consumir informação, mas para compartilhá-la, adicionar 

seu próprio pensamento, incorporar sua perspectiva, incluir 

ligações entre esta e outros conteúdos.

Potter (2001) aponta a literacia midiática atrelada a três 

elementos centrais: (1) como parte de um continuum (desenvolve-

se em etapas); (2) multidimensional (inclui todos os tipos de 

informação desde a cognitiva ou factual, emocional, estética e 

moral); e (3) está ligada a interpretações do mundo por meio das 

mensagens mediáticas enquanto construção social da realidade. 

Entretanto, Miyake (apud ZACCHETTI, 2005, p.53) esclarece 

que ser competente midiaticamente confere a “convergência de 

conhecimentos, habilidades e atitudes mobilizados em relação ao 

uso e compreensão dos meios e processos de comunicação de massa, 

que ocorre em estados avançados de desenvolvimento da sociedade”. 

Nessa ordem de pensamento, a Literacia Midiática potencializa 

o nível de consciência ao conteúdo transmitido pelas mensagens 

para a interação e comunicação, com os próximos e com os outros. 

Trata-se, então, da inclusão do sujeito na sociedade através de 

diferentes ambientes ou grupos sociais, sendo um pré-requisito 

essencial para uma cidadania ativa e plena.

Desta forma, partindo do pressuposto da cultura participativa, 

o Facebook, como canal de comunicação, ganha outras reflexões 

em relação a palco de conhecimento, disseminação de ideias e 

pensamento crítico. 
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2.0 CARACTERÍSTICAS DO FACEBOOK

Os sites de redes sociais são os espaços utilizados para 

a expressão na Internet. Definidos por Boyd & Ellison  (2007), 

citados por Recuero (2009), como aqueles sistemas que permitem 

i) a construção de uma persona através de um perfil ou página 

pessoal; ii) a interação através de comentários; e iii) a 

exposição pública da rede social de cada ator. Os sites de 

redes sociais (SRS) são softwares sociais com aplicação para a 

comunicação entre atores.  

Há pessoas que utilizam o Facebook como meio de trabalho, 

outras enxergam o site como simples meio de conversar com os 

amigos. Os sites de redes sociais permitem aos atores sociais 

estar mais conectados. Criando valores. A visibilidade ao se ter 

mais “amigos” no Facebook é um valor considerada para Recuero 

como: 
um valor porque proporciona que os nós sejam mais 
visíveis na rede. Com isso, um determinado nó 
pode amplificar os valores que são obtidos através 
dessas conexões, tais como o suporte social e as 
informações. Quanto mais conectado está o nó, 
maiores as chances de que ele receba determinados 
tipos de informação que estão circulando na rede e 
de obter suporte social quando solicitar. Assim, 
a visibilidade está conectada ao capital social 
relacional. (RECUERO,2009, p. 106)

Outro valor associado aos sites de redes sociais é a 

reputação. Valor  relacionado com as informações recebidas 

pelos atores sociais sobre o comportamento dos demais e o uso 

dessas informações no sentido de decidir como se comportarão. 

A reputação “implica três elementos: o “eu” e o “outro” e a 

relação entre ambos.” É considerado o fato de quem somos, sobre 

como pensamos, formando uma imagem sobre o autor. 

Outro valor constituído no Facebook é a popularidade. Por 

haver meios de visibilidade da audiência por meio das conexões 

e as referências a um indivíduo, o valor é maior quando o ator 

tiver altos números.  Se relacionando com o fator influência. 

Por último, o valor referente a autoridade. Esse é o valor que 

mede a efetiva influência de um ator com relação à sua rede, 



.418 V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS

juntamente com a percepção dos demais atores da reputação dele. 

Um nó é tão mais influente quanto mais suas postagens forem 

compartilhadas nas redes sociais, ou também quanto mais se 

comentar sobre o assunto abordado pelo nó influente.

Quanto à difusão da informação é uma das características 

principais da internet. O surgimento da Internet proporcionou 

que as pessoas pudessem difundir as informações de forma mais 

rápida e mais interativa. Tal mudança criou novos canais e, 

ao mesmo tempo, uma pluralidade de novas informações circulando 

nos grupos sociais. Juntamente com essa complexificação, o 

aparecimento de ferramentas de publicação pessoal (RECUERO, 

2009, p. 114). As informações circulam nas redes sociais, devido 

aos aspectos dinâmicos e das interações dos autores, alcançando 

grandes proporções tanto on-line, como off-line. O conteúdo das 

mensagens está diretamente ligado ao tipo de capital social. 

Ao se tratar de redes sociais, são envolvidos atores 

sociais, percepções e interesses particulares, perspectivas e 

sentimentos. Uma relação entre o que se quer publicar e o que 

as conexões pensam sobre o que se diz. Desta forma, o capital 

social que engloba a audiência em se comentar, ao publicar, 

ao compartilhar e até mesmo em ser “amigo” é envolto pelas 

informações em detrimento do capital social. 

Segundo Recuero (2009), a difusão da informação em redes 

sociais na Internet geralmente está ligada a dois tipos de capital 

social: o relacional e o cognitivo. O capital social relacional 

é o que faz estreitar os laços sociais, aumentando a afinidade, 

de forma a aproximar os atores. Exemplos de capital social 

relacional são os dados que devemos fornecer para se cadastrar 

em um site. Esses dados fornecidos pelo próprio autor, aproxima o 

site do usuário. Espalhando a informação dos dados pela internet. 

          O capital social cognitivo é designado as mensagens 

trocadas nas redes sociais que possuem maior potencial de 

informação, de notoriedade. Essa classificação é propícia para 

as informações que se propagam de maneira mais abrangente, 

diferente do capital social relacional que tem foco primário 

nos laços fortes. O cognitivo difunde sobre diversos grupos, 

atingindo os laços fracos como foco, sendo mais espaçado os nós. 

Essas características são arcabouços para disseminar 

conhecimento no Facebook para maior escala de pessoas e 
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aumentando, assim, o poder simbólico. 

CONCLUSÃO

 

As competências midiáticas são caracterizadas como a 

convergência de conhecimentos, habilidades e atitudes que 

possibilitam agir adequadamente em ambientes digitais. Com a 

disponibilidade dos recursos e dinâmica do Facebook, articulando-

os para a produção de significado e conhecimento, o cidadão com 

literacia midiática consegue maior compreensão das verdadeiras 

dimensões da vida social e política. Além disso, tende a se 

comprometer com o exame crítico de temas emergentes, avaliando 

sua relevância e conseguindo contribuir com o crescimento 

vigoroso de uma sociedade mais justa e solidária. Ao saber como 

funciona a rede e ter discernimento sobre temas contribuem para 

o juízo crítico, perícia na obtenção de acesso, partilha de 

saberes, capacidade de tomar decisões. O conceito de literacia 

midiática é, portanto, um conceito complexo, multidisciplinar e 

em movimento, pois está inserido em aptidão a apreender as novas 

tecnologias que não param de surgir.

O capital social desenvolvido com o auxílio da plataforma 

retroalimenta o desenvolvimento de competências, no sentido de 

que as pessoas podem mobilizar a rede social (amigos, parentes, 

colegas) como fonte de conhecimento. A rede social também exerce 

um papel encorajador na incorporação de novas tecnologias, 

incentivando o desenvolvimento de competências. Por outro lado, 

uma falta de conhecimento apropriado dentro do Facebook pode 

ser considerada como uma barreira ao acesso, a interpretação, 

ao conhecimento, a criatividade. 

 O conteúdo desse trabalho teve como objetivo maior suscitar a 

discussão sobre a importância do desenvolvimento de competências 

midiáticas para que se possa participar ativamente das ações 

desenvolvidas em ambientes virtuais. Estas discussões podem se 

disseminar pelas próprias redes, destacadas nesse estudo, para 

que se crie um comportamento mais consciente dos usuários, como 

forma de aprimoramento no uso dos recursos tecnológicos e se 

tornem cidadãos mais críticos.
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MÓDULOS DE PRESENÇA CORPÓREA NA ARTE E TECNOLOGIA

Cláudio Filho (UFJF)1

RESUMO

Algumas modalidades de objetos da arquitetônicos, obras de arte 

e situações são capazes de deslocar a mente do observador, ou 

então sua percepção de sentidos, afim de corroer a experiência 

primeira da presença. Neste artigo, é feita a análise de três 

tecnologias da imersão no campo das artes visuais, no qual 

procura-se evidenciar diferentes modulações sobre o conceito 

de presença. A primeira dá-se pelo conjunto de três obras 

“analógicas: (i) a nave da capela de Sant’Ignazio de loyola 

em Roma construída em torno de 1688-1694, (ii) a Sala de la 

Prospettive da mesma província e a (iii) Sala della Meridiana 

localizada no Palácio Vaticano.  A segunda análise, a obra “The 

last ten minutes II (1977) de Antoni Muntadas. E por fim, em certa 

tentativa sequencial evolutiva, a análise é realizada através 

da obra “Atemporal Memory” de Soo hyeon Kang (KR), apresentada 

no festival Ars Eletronica de 2018. 

PALAVRAS-CHAVE

Presença; Arte; Tecnologia

ABSTRACT

 Some modes of architectural objects, works of art are able to 

displace the mind of the observer, or their sense perception, 

in order to corrode the first experience of the presence. In this 

article, the aim is to analyze three different technologies of 

immersion in the field of visual arts, in which we try to show 

different modulations of presence. The first is the set of three 

“analogical” works: (i) the ship of the chapel of Sant’Ignazio 

de loyola in Rome built around 1688-1694, (ii) the Sala de la 

Prospettive of the same province and (iii) Sala della Meridiana 

in the Vatican Palace. The second analysis, Antoni Muntada’s 

“The last ten minutes II (1977). And  in a certain evolutionary 

sequential attempt, the analysis of Soo Hyeon Kang’s “Atemporal 

Memory” , shown at the 2018 Ars Eletronica Festival.
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   O sentido de presença que procuro explorar neste artigo 

é aquela que parte da utilizada pelo filósofo alemão Hans Ulrich 

Gumbrecht.  Ele estabelece uma relação entre situações de 

presença e objeto material:

‘’A palavra presença não refere-se (pelo menos não 
principalmente) a uma relação temporal. Antes, 
refere-se a uma relação espacial com o mundo e seus 
objetos. Uma coisa ‘’ presente’’ deve ser tangível 
por mãos humanas – o que implica, inversamente, 
que pode ter impacto imediato em corpos humanos’’ 
(GUMBRECHT,2010 e p.13)

     Gumbrecht dispõe  presença correlacionada à 

espacialidade e experiências do objeto material. Todavia, 

situações de uma presença “expandida” não são exclusivas ao 

mundo do toque tátil dos dedos e sua relação técnica com o 

corpo biológico ou das tecnologias hightech do século XXI2. Como 

conectividades wireless, wereables e penetração – de certo modo 

abusiva e inevitável – da dimensão imersiva/virtual no cotidiano.  

Aspectos da tecnologia fazem com que a concepção de presença ou 

estar presente ultrapasse a mera mediação do objeto material 

tornando-se um híbrido entre material e diversas realidades, 

sejam elas virtuais ou aumentadas. Algumas modalidades de 

objetos da arquitetônicos, obras de arte e situações são capazes 

de deslocar a mente do observador, ou então sua percepção de 

sentidos, afim de corroer a experiência primeira da presença. 

Aqui, é feito a análise de três tecnologias da imersão no campo 

das artes visuais. A primeira dá-se pelo conjunto de três obras 

“analógicas” que permitem a observação dos efeitos de presença e 

imersão no qual operava-se a técnica ao invés da tecnologia: (i) 

a nave da capela de Sant’Ignazio de loyola em Roma construída 

em torno de 1688-1694), (ii) a Sala de la Prospettive da mesma 

província e a (iii) Sala della Meridiana localizada no Palácio 

Vaticano.  A segunda análise, aborda o momento onde o pensamento 

sobre presença, telepresença e teleação nas artes dá origem a 

obras que interferem diretamente no cotidiano de maneira crítica 
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à sociedade mediada pelas telecomunicaçoes e do consumo. A obra 

“The last ten minutes II (1977) de Antoni Muntadas, abre portas 

para a discussão do ambientar livre, através pela programação 

televisiva mundial, criando um espaço sem espaço, utilizando-

se da presença sem território. E por fim, em certa tentativa 

sequencial evolutiva, proponho a análise da realidade aumentada 

na obra “Atemporal Memory” de Soo hyeon Kang (KR), apresentada 

no festival Ars Eletronica em 2018. 

O debate aqui apresentado passa pelo sentido de telepresença 

e de teleação empregados por Eduardo Kac (2005) dos quais 

confirmam a dependência atingida pela extensão tecnológica na 

primeira metade do século XXI. Não pretende-se penalizar ou 

falar com desagrado às tecnologias, ao contrário, trata-se de 

uma reflexão sobre elas. A presença na era mediada pela tecnologia 

foi também debatida por Gumbrecht no capitulo sexto de ‘’Nosso 

amplo presente’’ (2015), cunhado de ‘’Disponibilidade infinita: 

da hipercomunicaçao (ou da terceira idade), em que alega:

A inovação trazida por estes dispositivos não está 
em nenhuma particularidade especifica por meio da 
qual eles copiam ou excedem a performance de um 
humano – está em sua ubiquidade3(GUMBRECHT, 2015 p.)

    De fato, pensamos em comunicação em diferentes níveis 

de interação disponíveis em nível de técnica. O pensamento de 

Gumbrecht afasta-se da integração continua da tecnologia no 

cotidiano, e apresenta fatores que ultrapassam sua necessidade 

pratica: 

Muitas vezes os novos dispositivos técnicos ou as 
práticas culturais emergem independentemente das 
necessidades coletivas do seu entorno, e mesmo se, 
quando inventados, virão ou não a ser geneticamente 
assimilados por uma sociedade, assentam não apenas 
sobre o seu valor pratico, mas podem muito bem ser 
motivados, por exemplo, pela sua aparência estética.
(GUMBRECHT,2015 p.)

 Para dar continuidade a esta questão, o livro de Peter 

Burke (2002)  –“ Uma história social da mídia, de Gutenberg 

à internet” – aponta as implicações dos aparatos técnicos na 

sociedade desde a invenção da prensa. Um movimento que muda 
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o curso da distribuição das informações da história. De modo 

semelhante ao rádio e a Tv, relatados por Niklas Luhmann :

Seja como for, as chamadas conquistas evolucionarias 
vão se somando e através dessa soma produzem a 
impressão de uma trajetória que podemos interpretar 
de um modo hegeliano como historicamente necessária. 
(LUHMANN in BURKE, 2002 p.11)

As novas tecnologias, como revelado em Merleau-Ponty, formam 

uma simbiose inevitável do corpo alterado tecnologicamente com 

os sentidos de ação, percepção e presentificação. Merleau-Ponty 

(2006) reconhece o corpo em relação com a fenomenologia da 

percepção do mundo e na constituição do ser entrelaçado às 

mudanças tecnológicas em um contexto social e político (GARCIA, 

2014):

Na consciência de que as tecnologias incorporadas 
não só modificam a estrutura corporal, mas também 
a forma da percepção com o mundo, atuando no 
sentido epistemológico, elas representam um mar de 
possibilidades que permeiam o próprio questionamento 
do que é ser humano (GARCIA, 2014 p. 39)

Esta citação supracitada de Rafael Deus Garcia nos leva a 

entender a percepção do indivíduo com o próprio corpo é modificada 

de forma traumática e arrebatadora pelas formas de habitar, ou 

seja, de estar em “presença” oferecidas pelas tecnologias.  

PRESENÇA ANALÓGICA: A PINTURA ILUSIONISTA DO SEC. XVI ITALIANO.

O conceito de imersão é essencial para a compreensão do que 

proponho como formas de presença, segundo Oliver Grau:

A maioria das realidades virtuais (imersivas) 
vivenciadas de forma quase total veda quase 
hermeticamente a percepção das impressões visuais 
externas do observador, atrai sua atenção com objetos 
plásticos, expande perspectivas de cores e escalas 
(...) faz com efeitos de luz indireta para que a 
imagem se torne fonte do real(GRAU, 2005 p.30)

Dentro desta modalidade é de comum acesso a preocupação de 

que o artista do século XVI italiano tinha a seguir a “moda” 
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da pintura ilusionista em ambientes sacros ou particulares. A 

Itália renascentista fundadora do domínio matemático acerca 

da perspectiva acabou por impulsionar as técnicas de imersão 

em obras, ambientes e objetos.  A Sala de la Prospettiva é 

recorrentemente retomada nos cursos que abordam arte e tecnologia, 

por ser considerada como um dos primeiros indícios efetivos 

da virtualidade nas artes. Baldassare Perruzzi a pintou entre 

1516 e 1518 na Villa Farnesina em Roma capital. Esta sala foi 

encomendada pelo banqueiro Agostino Chigi (GRAU, 2005) em que:

Entre os pilares do pórtico em colunatas, o 
observador “enxerga” uma vista das construções 
romanas, dispostas em um retrato realista da campagna 
romanas (...) Aqui, a ilusão de profundidade, criada 
por uma perspectiva matemática, não é contradita 
ou enfraquecida por nenhum elemento de decoração 
da Villa Farnesina, e isso produz a sensação de 
uma relação irresistível com a paisagem pintada: 
imersão (GRAU, 2005 p. 61).

Se a pintura de Peruzzi é capaz de formar uma unidade 

espacial que causa no o observador atual uma sensação de perca 

de territorialidade, imaginemos então para o observador da 

época? O que está em questão é a capacidade de certos ambientes 

proporcionar efeitos de presença distintos. Esta sala, em curta 

descrição, é responsável por um efeito primitivo da presença 

virtual: o ambiente da campagna romana em construção pode ser 

visitado livre e independente das qualidades temporais, tornando 

somente a relação objeto-humano fundamental para a realização 

da experiência. 

Em espaços envolventes, circundantes, que também 
usam a perspectiva para obter amplidão, a distância 
perspectiva é invertida; ela se torna um campo visual 
de imersão integrado à narrativa do quadro e se 
relaciona de forma sugestiva com o observador de todos 
os lados ; a distância entre o observador e o objeto 
visto é  removida pela análise matemática ubíqua 
da estrutura do espaço imagístico, pela totalidade 
de sua política de sugestão e pela estratégia de 
imersão (GRAU, 2005 p.64)

De modo semelhante a este exemplo, em um momento que a Igreja 

Cristã triunfante é colocada ao lado de um estilo único, certas 
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catedrais usaram do estilo ilusionista para captar a mais pura 

emoção da fé religiosa. O século XVI goza de uma popularidade 

abusiva do estilo cristão, como a Stanza dei Giganti, de Giulio 

Romano no Palacio Té em Mantua e o Oculus de Andrea Mantegna. 

Digno de analise, é aquela feita por Andrea Pozzo entre 1688-

1694. A nave da Igreja de Sant’Ignazio de Loyola revela a 

habilidade de ilusão/imersão dos panoramas de tetos barrocos 

italianos.

A igreja de Sant’Ignazio de Loyola, recebe no teto da 

nave principal uma pintura da imagem do céu celeste (fig. 1) em 

diferentes níveis com personagens da religião cristã e anjos 

em volta de Inácio de Loyola, fundador da ordem jesuíta (GRAU, 

2005). Pozzo fez com a ilusão da catedral de céu aberto mesclasse 

objetos da ordem real e virtual, ou seja, elementos arquiteturais 

e perspectiva ilusionista. A ilusão obtida pelo pintor é tão 

satisfatória que o espaço detém o espectador e o incorpora em 

uma relação quase que exclusiva com o mundo celeste:

Olhando para as figuras pintadas no teto, “o corpo 
físico” do observador ganha leveza e é “puxado” para 
o céu por um retrato artístico de verticalidade e 
até então sem paralelo; o observador é apanhado por 
um arrebatamento de êxtase, que têm seu ponto final 
na figura de Cristo. Nesse sentido, [Andrea] Battisti 
apontou, a construção toda pode ser comparada a 
uma centrifuga em turbilhão, que nos faz perder a 
consciência, arremedando-nos para a eternidade e lá 
nos ancorando (GRAU,2005 p.75)

A diferença na pintura de Pozzo para com as outras de mesma 

intenção, é que esta não tenta atrair e enganar o observador, 

tornando-o parte integrante da sua experiência. Mas sim provoca 

uma distância segura do ambiente celeste e o observador, aludindo 

a existência de um caminho tortuoso e obediente, próprio do 

período barroco, o qual o fiel deve seguir até a salvação última 

divina.
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Figura 1 - Andrea Pozzo, nave central da Igreja Sant’Ignazio de Loyola (1688-1694)

A pintura ilusionista não somente se relacionava ao deleite 

ou a educação religiosa na Itália do século XVI. Algumas obras 

estavam acompanhadas por um desenvolvimento da ciência, medicina 

e matemática. Em especial aquelas atividades que estudavam o 

céu astronômico. Na historiografia que diz respeito ao padre 

Egnazio Danti (1536-1586) é alegada grande contribuição ao 

desenvolvimento da astronomia dentro da Igreja Cristã. Danti era 

florentino e pertencia à ordem Dominicana. Quando já cosmógrafo 

de grande prestígio na Toscana, foi chamado à Roma pelo papa 

Gregório XIII ( Ugo Boncompagni, 1572-1585), para assumir uma 

cadeira na comissão dos estudos acerca do céu celeste e do 

calendário. Danti foi peça chave na construção do interior da 

Torre dei Venti e a não tão conhecida, Sala della Merediana. 

A Torre dei Venti, maior e mais célebre edifício do complexo 

Vaticano após a cúpula da Catedral de São Pedro, foi construída 

pelo arquiteto Ottaviano Mascherivo, originalmente era destinado 

a ser um observatório e centro dos estudos astronômicos promovido 

pelo papa regente.
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Figura 2-  Teto da Sala Della Meridiana, Torre dei Vento, Palácio Vaticano

A Sala della Meridiana, assim denominada pela linha 

meridiana em mármore branco no pavimento feita por Danti, recebe 

paredes repletas de afrescos, a maioria de autoria atribuída 

ao arquiteto Nicolò Cincignani. O teto desta sala em questão, 

apresenta uma compreensão da perspectiva ilusionista que se 

difere dos dois exemplos acima. O festim de seres celestes 

próximos as colunatas que estendem a arquitetura material ao 

ambiente virtual é acompanhado por um céu escuro. O que se 

espera nestes ambientes é a presença de Cristo, ou algum ser 

celestial em destaque, ao contrário na Sala della Meridiana, os 

seres dotados da mais bela áurea abrem caminho para a tecnologia 

de medição geográfica através de uma espécie de bússola celeste 

(Fig. 2, abaixo). É evidenciado aqui, um ambiente inusitado, 

fantástico, diverso daquele comandado pelo Deus cristão, um 
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convite a desbravar não só a terra, mas sim de locais de 

experiências ainda não imaginadas.

Porém, assim como a maioria das pinturas de imersão, o 

efeito de êxtase e contemplação através da presença só é obtido 

através da visão de um ponto fixo e determinado. A distorção 

da imagem nestes casos, pode afastar os efeitos pretendidos. A 

vontade de total imersão, o ambientar de um espaço virtual vai 

ser perseguido incessantemente pelos artistas de várias frentes 

futuras.

WORLD TV BROADCAST: O AMBIENTAR LIVRE DE ESPAÇOS TELEVISIONADOS  

NA OBRA DE ANTONI MUNTADAS

As novas mídias como a rádio e a TV alteram a concepção 

física de espaço e tempo, dinamizam aspectos da comunicação e da 

experiência. Através delas compreendemos aspectos de uma nova 

pulsão estética que não só soterrariam a contemplação passiva, 

mas estabeleceriam uma relação dependente entre o observador 

e o objeto. Afim de responder questões de seu tempo, a década 

de 1970, Antoni Muntadas usa o vídeo como linguagem crítica. 

Assim como o espaço para a reflexão no compartilhamento de 

informações a nível internacional, inter-relacionando realidade 

física com o discurso geopolítico. Muntadas usa o termo “Midia 

Landscape” para defender uma denominação de seu trabalho. Em 

“The last 10 minutes II” apresenta três monitores nos quais são 

exibidos os últimos 20 minutos da programação em três grandes 

cidades de diferentes países: Washington, Kassel e Moskow. Os 

minutos são preenchidos pela sucessão de imagens que mostram 

conteúdos uniformes através das mídias ao redor do mundo: os 

últimos updates, a figura estereotipada do ancora de programa 

de notícias e símbolos nacionais. Tais símbolos são seguidas 

por imagens reais das cidades gravadas pelo artista4 (fig. 3). 

Colocando em comparação os dois momentos das gravações, o 

artista foi capaz de ilustrar o contraste entre as culturas em 

cada país e as gravações reais são como um “reality mundano”. 

Um espaço homogêneo, um não lugar onde as imagens tornam-se 

signos desterritorializados, ou nas palavras de Dominique de 

Bardonnèche:
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Ela ganha um “espaço sem espaço, o espaço nômade, 
o espaço lúdico das redes, a dispersão em ondas do 
quadro tradicional no fluxo eletrônico” (BARDONNÈCHE, 
1997 p.200).

 O espectador de Muntadas é colocado em um não-território de 

constante vigia, esperando que as imagens se revelem potenciais, 

que transita livremente em ambientes através da presença tele 

remota. A experiência na obra de Muntadas antecipa o que Eduardo 

Kac considera telepresença: a experiência mediada pelo aparelho 

transmissor de dados. O primeiro passo para entender telepresença 

é a mudança da posição clássica do observador. Ele que estava 

afrente da materialidade direta, do jogo de pergunta e resposta 

de um quadro, de forma passiva, é substituído pela relação 

participativa. Esta apesar de transcorrida a grandes distâncias, 

ainda sugere a presença real diante do objeto (GRAU,2005). 

Novamente utilizo as palavras de Oliver Grau:

As artes da telepresença implicam um paradoxo 
estético:  ao mesmo tempo que permite o acesso 
a espaços virtuais de forma global, que parecem 
vivenciados fisicamente, possibilita ao usuário 
zapear de um espaço a outro na velocidade da luz e 
estar simultaneamente presente em lugares distintos 
(GRAU,2005 p.)

Figura 3- Antoni Muntadas, The Last Ten Minutes II (1977)
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SOOHYEON KANG (KR) ATEMPORAL MEMORY, NO ARS ELETRONICA 2018

A ficção nos auxilia na previsão de tecnologias e suas 

aplicações práticas. No campo da fantasia, sem as amarras da 

racionalidade científica de nossa sociedade, as aplicações 

demonstradas em romances, graphic novels e filmes que adentram 

o mundo sci-fi podem contribuir ao alcance das fronteiras do 

desenvolvimento. Foi assim com o conto fundador “Neuromancer” de 

William Gibson (1984), no qual relata uma relação não tradicional 

com o computador.  Em Neuromancer, a conexão dos indivíduos à 

matrix5 revela uma atenção que ultrapassa a interação primeira 

com a tela do aparelho, e nos convida a imaginar o mundo 

de possibilidades existentes em códigos. A pesquisadora Lucia 

Santaella (2003), em “Culturas e artes do pós-humano: da cultura 

das mídias à cibercultura” alega como uma das propriedades 

fundamentais da realidade virtual é a medição na direção do 

olhar , possibilitando a navegação:

A ideia de navegar, criando o modelo computacional 
de uma molecular ou de uma cidade e habilitar o 
usuário a se mover como se estivesse dentro delas, 
é outro elemento fundante (SANTAELLA, 2003 p. 193)

O desenvolvimento prático da realidade aumentada dá-se no 

ano de 1968 com Ivan E. Sutherland, da Utah University, que na 

ocasião criou um dispositivo para a cabeça que o conectava com 

o computador. “Outros desenvolvimentos vieram com Myrin Krueger 

e Fred Brooks que, também no final dos anos 60, defenderam teses 

sobre realidade virtual” (SANTAELLA, 2003 p. 181). Krueger 

tinha como hipótese a livre movimentação dos usuários, não 

constrangidos por equipamentos pesados, para tal, usava um 

mecanismo de rastreamento de posição do corpo do participante, 

estes transmitidos para o computador criando amostras interativas 

gráficas (Fig. 4, abaixo)
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Figura.4- Experimento de presença remota de Myrin Krueguer

Desde Krueger a atenção a dispositivos de realidade virtual 

vem se desenvolvendo gradativamente. A indústria dos vídeo 

games foi a primeira a utilizar de recursos para a obtenção de 

resultados efetivos da RV6. Do inicial PowerGlove da Nintendo ao 

nosso contemporâneo, e já comercializado, Oculus Rift da Sony, 

é promovida cada vez mais a simbiose de um corpo material e suas 

ações de presença em espaço virtual.

Atemporal Memory (Fig 5, abaixo) de Soohyeon Kang (KR) 

é um exemplo desta simbiose. Trata-se de uma performance em 

realidade virtual que tenta transformar o tempo linear de uma 

experiência “ao vivo” em tempo dinâmico não-linear. KR usa um 

sistema de captura de vídeo volumétrico em tempo real, são 

memórias digitais que aumentam ou distorcem a percepção do 

tempo e do espaço são interligadas. Esta memória atemporal usa 

o tempo como uma substância tangível e interativa, uma entidade 

estendida que pode ser agarrada, tocada e manipulada. Um espaço 

virtual é projetado onde a presença passada e presente pode 

coexistir. Aqui, a presença torna-se um objeto maleável sem as 

dependências de espaço ou tempo. 
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Figura 5 -Soohyeon Kang (KR) Atemporal Memory, no Ars Eletronica 2018

Por fim, o sentido da palavra “presença” que tratei neste 

ensaio perpassa momentos característicos dentro da história do 

desenvolvimento das tecnologias humanas. Ao longo deste artigo 

tentei promover um novo olhar sobre o fazer-se presente no 

século XXI. O presente ampliado, mediado e remoto já são uma 

realidade, e não uma projeção como revelada pelos pensadores do 

século XX. O atravessamento tecnológico é positivo, em minha 

opinião, é inevitável. Então porque pairar sobre questões de 

um passado humano “puro” e não nos debruçarmos sobre a nova 

constante do acoplamento tecnológico/científico em nosso corpo 

e mente? 

NOTAS

1 Cláudio de Melo Filho é mestrando no Programa de Pós-Graduação em Artes, 
Cultura e Linguagens da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF/MG)

2 Os indícios de uma tecnologia avançada de nosso tempo refletem em experiências 
que mudam o curso da genética. Elas dão início a uma nova compreensão do ser 
humano e suas transgenias.

3 Ubiquidade – estar presente em toda parte, onipresença.

4 Informações retiradas do museu Reina Sofia de Madrid pelo <http://www.

museoreinasofia.es/en/collection/artwork/last-ten-minutes-ii>

5 Conto de Gibson foi de inspiração para o filme Matrix de 1999.

6RV, realidade virtual
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O CONCEITO DE FLUXO APLICADO AO STORIES DO INSTAGRAM

Diogo de Melo Gomes Silva
Mestrando do Programa de Pós-graduação em Artes, Cultura e 
Linguagens (UFJF)

RESUMO

A proposta deste artigo é analisar a presença dos conceitos de 

fluxo televisivo observados na atualização do aplicativo e rede 

social Instagram em seu Stories. Para isso, discutimos a ideia 

de fluxo à luz do autor Raymond Willians que desenvolve conceito, 

mas não somente isso, colocamos outros autores que discutem e 

questionam os conceitos do mesmo. Uma vez entendida a teoria 

e suas possíveis interpretações, comparamos contextualmente a 

presença de tais características na mídia analisada corroborando 

com os aspectos de convergência das mídias, algo que também é 

explorado, assim como o próprio surgimento do aplicativo e sua 

atualização dando assim uma dimensão das possibilidades de novas 

formas de televisialidade que mesmo em pleno desenvolvimento 

tecnológico ainda tem como referências a mídia tradicional, 

como no caso a televisão.
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ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze the presence of 

the television flow concepts observed in the update of the 

application and social network Instagram in his Stories. For 

this, we discuss the idea of flow in the light of the author 

Raymond Williams who develops concept, but not only that, we put 

other authors who discuss and question the concepts of the same. 

Once understood the theory and its possible interpretations, we 

contextually compare the presence of such characteristics in the 

analyzed media corroborating with the aspects of convergence of 

the media, something that is also explored, as well as the very 

appearance of the application and its updating thus giving a 

dimension of the possibilities of new forms of television that 



V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS .437

even in full technological development still have as references 

to traditional media, as in the case of television.
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INTRODUÇÃO 
Assim, muitas vezes discutimos, com entusiasmo, sobre 
este ou aquele “efeito” da televisão ou os tipos 
de comportamento social, as condições culturais e 
psicológicas a que a televisão “levou”, sem nos 
sentirmos obrigados a perguntar se é razoável 
descrever qualquer tecnologia como causa. (WILLIANS, 
2016, p. 23)

 Podemos certamente afirmar que a Televisão é um dos produtos 

culturais mais amplos em nossa sociedade, quando dizemos “Vou 

ver tevê!” do que estamos falando propriamente dito? Do aparelho 

tecnológico disposto a nossa frente? Mas então poderíamos dizer 

“Vou ver o notebook” ou até “Vou assistir o celular”, mas não 

fazemos isso, outro caminho seria entender o conteúdo que passa 

por esse aparelho e daí podemos dizer do veículo de comunicação, 

ou meio de comunicação, onde são exibidos os programas, mas mais 

uma vez caímos em uma necessidade de se compreender o termo 

empregado para um maior entendimento do fato social a que me 

refiro. 

O conceito de “Programa de televisão” é algo mais amplo e 

complexo do que pode parecer, e ele será a base para entendermos 

como a ideia de fluxo televisivo, que iremos abordar mais amplamente 

no decorrer deste artigo, se estrutura a partir da “grade” de 

programação e está é desenvolvida com os programas exibidos. 

Mas voltando ao pensamento inicial, muitos de nós podemos ligar 

a televisão em busca de uma programação especifica no horário 

e local (canal) pré-estabelecidos, mas inúmeras vezes apenas 

nos sentamos e recebemos o conteúdo que é exibido, o assistir 

tevê, desta forma somos inseridos em uma programação continua, 

a ideia de fluxo, onde passamos de um conteúdo para outro sem uma 

“brusca” interrupção ou separação, algo que é muito próximo da 

análise que faremos posteriormente sobre o Stories do Instagram. 

Percebemos assim que mesmo ligando a televisão objetivamente, 
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ou deixando ela ligada durante o dia enquanto fazemos nossos 

afazeres, ou até no dia seguinte quando comentamos com outras 

pessoas sobre os acontecimentos dos programas do dia anterior, 

isso tudo mostra que mesmo em tempos de mídias digitais, onde 

as mesmas absorvem estruturas e conceitos da tevê, a televisão 

ainda tem grande presença e importância para nossa sociedade. 

E como estamos falando de televisão faz-se necessário entender 

mais amplamente o conceito de fluxo, suas características, autores 

e até críticos das contribuições de Raymond Williams, autor do 

conceito de fluxo, à experiência televisiva. 

A TELEVISÃO DE WILLIANS 

 Os estudos televisivos foram uma das grandes contribuições 

de Raymond Willians (1921-1988) para o que se discute hoje sobre 

televisão, tanto que é considerado por muitos um dos primeiros 

pesadores dos estudos culturais (GOMES, 2011) de nossa sociedade. 

Mesmo que questionado e debatido por muitos teóricos sobre seus 

conceitos e analises, é de consenso dizer que foram seus estudos 

iniciais que ampliaram as pesquisas sobre televisualidade que 

temos e que diretamente serve como base para este artigo. Em 

1974 ao publicar Televisão: tecnologia e forma cultural, o 

autor desenvolve uma análise crítica e reflexiva sobre o contexto 

cultural e social da televisão. Esta analise decorre de um amplo 

estudo do surgimento, implementação e desenvolvimento do meio 

televisivo na nossa sociedade, depositaria do cinema, e se 

desenvolvendo mais significativamente depois da segunda guerra. 

Por volta da década de 30 as primeiras televisões começam a 

aparecer, de início como um projeto público pedagógico, e este 

fato é de suma importância para a compreensão do estímulo de 

Willians em pensar a produção televisiva, pois ao observar a 

produção da tevê norte-americana, que surge com uma premissa 

comercial e não pedagógica como a europeia, é nesse momento que 

o autor percebe as diferenças entre os dois fazeres e começa a 

desenvolver suas pesquisas. Outro ponto importante que o autor 

estabelece em seus estudos é que a própria televisão surge 

como aglutinador das necessidades da sociedade do pós-guerra 

(SERELLE, 2016), e que desta forma não se poderia assumir um 

caráter predatórios dos outros veículos existentes na época. 
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Jenkins (2009) sintetiza isso ao dizer:

Palavras impressas não eliminaram as palavras 
faladas. O cinema não eliminou o teatro. A televisão 
não eliminou o rádio. Cada meio antigo foi forçado 
a conviver com os meios emergentes. É por isso que 
a convergência parece mais plausível como uma forma 
de entender os últimos dez anos de transformações 
dos meios de comunicação do que o velho paradigma da 
evolução digital. (JENKINS, 2009, p. 41)

 Desta forma a sociedade passa a demandar por novas 

necessidades, e até mesmo a própria sociedade estava se 

reestruturando, com o fortalecimento do conceito de família 

tradicional nuclear. Assim tendo como público a individualidade 

do lar de cada família, mas buscando atender um coletivo familiar 

da sociedade, a televisão se desenvolve produzindo conteúdo para 

esta audiência doméstica, seja com entretenimento, noticias, 

shows, esportes etc. A diversidade dos conteúdos produzidos, 

suas relações de intimidade com o público e a amplitude da 

radiodifusão com a sociedade estabelecem o que comumente como 

já supracitado a ideia de “assistir tevê” que é buscar na 

televisão dessas multiplicidades de conteúdos que ela exibe, 

uma programação diversa e constante, diferente dos primórdios 

da produção televisiva que era limitada e direcionada para o 

“horário nobre” hoje ela é constante, todos os dias, em qualquer 

horário você pode encontrar um conteúdo qualquer sendo exibido na 

televisão, um fluxo constante de conteúdo e informação e até mais 

do que isso, uma sucessão de imagens exibidas initerruptamente 

ao espectador.

O FLUXO TELEVISIVO

 A ideia do fluxo, surge como dito anteriormente da comparação 

da tevê pública inglesa, com a tevê comercial norte-americana, 

é nesse contexto que Raymond Willians desenvolve sua teoria e 

estabelece o conceito. Este desenvolvimento é minucioso, seja 

na observação geral da programação dos canais de televisão, 

ao registro particular e individualizado das imagens exibidas 

uma após a outra nos canais observados. Desta forma Willians 

descreve que estas imagens, conteúdos, informações, unidades 
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exibidas na televisão se justapõe, se misturam, ou até se 

desencadeiam uma na outra de maneira sutil. Esta sutileza, se 

podemos chamar assim é percebida pelo autor ao analisar uma 

unidade de produção, que podemos entender aqui como um filme, que 

durante o seu desenrolar do filme, outras narrativas perpassam 

por ele (filme) e chegam até nós e nós não percebemos que são 

outras narrativas distintas, mas sim uma homogeneidade visual 

que pode ser entendo quando o autor diz “ que o programa real 

que é oferecido corresponde a uma sequência ou conjunto de 

sequências alternativas destes e de outros eventos.” (WILLIAMS, 

2016, p. 86). Desta forma o autor não entende como no exemplo o 

filme como uma sequência e a propaganda que aparece durante os 

comerciais do filme como outras narrativas, pois muitas vezes 

os próprios comerciais são temáticos com o filme que está sendo 

exibido a ideia de Cross-media, (ALTERMANN, 2013).

 A crítica à esta forma de análise de Raymond Willians vem 

quando Ellis (1982) expressa que a televisão é mais complexa que 

a observação “simplista” do autor sobre a ideia de unidades e 

sequencias. Segundo ele a programação televisiva, cria segmentos 

unitários, de produção continua, como por exemplo os telejornais 

diários, as novelas e a propaganda que mantem uma coerência 

própria e individual devido a repetição textual de planos, 

imagens e conteúdo. No que tange este ponto contrário as ideia 

de Willians sobre as sequências mantemos o ponto defendido 

pelo autor, mas ampliando mais as possíveis interpretações 

como as imagens podem ser compreendidas, desta forma podemos 

observar uma análise muito produtiva e que vai de encontro aos 

desdobramentos deste artigo em relação ao Instagram, pois nos 

permite um ponto de comunhão ente os dois autores, Willians e 

Ellis, assim Muanis (2011) comenta que:

Assumindo as críticas de John Ellis e Arlindo 
Machado ao conceito de fluxo, cabe refletir sobre as 
possibilidades de segmentação possíveis. Ela seria 
externa, em que o fluxo seria composto pela variedade 
dos programas em uma mesma grade ou canal; interna, 
em que se observam unidades distintas dentro dos 
próprios programas, que reúnem segmentos para 
atribuir sentido (novelas, telejornais, programas 
de auditório, programas infantis); e, por fim, 
transversal, em que, por meio do zapping, pode-se 
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fazer uma “leitura” de imagens por diversos canais. 
O que está em jogo nessas possibilidades é atribuir 
sentido a esses fluxos distintos. (MUANIS, 2011, p. 
63)

 Desta forma podemos ampliar o conceito de fluxo, não como 

algo pertencente somente a grade do canal de televisão, mas 

algo que comunga entre os canais, vide por exemplo aos horários 

jornalísticos, os programas de culinária em canais diferentes, 

mas em horários próximos e muito parecidos em seu discurso 

textual. E é com essa premissa teórica que podemos analisar como 

o conceito de fluxo pode ser observado nos Stories do Instagram.

A CONVERGÊNCIA NA REDE E MÍDIA SOCIAL

Se anteriormente discutimos sobre o conceito de fluxo e de como 

ele pode ser observado na produção televisiva, agora iremos dar 

um passo a diante e pensar que com o desenvolvimento tecnológico, 

o conteúdo produzido pela televisão pode ser encontrado em 

redes e mídias sociais, não só, mas a própria produção de 

conteúdo independente passa a ser criado e compartilhado em 

um o processo colaborativo em rede. Já citamos Henry Jenkins e 

de como o processo de convergência desenvolve novas mídias e 

estas coexistem na sociedade, buscando um entendimento maior 

sobre a ideia de convergência, pois ela nos ajuda e entender 

uma nova forma de se produzir conteúdo, que com o passar do 

tempo dá as redes sociais um aparato tecnológico que permite ao 

produtor de conteúdo autonomia de criação, e elas são as mídias 

sociais. Nisso faz-se necessário o entendimento desta cultura 

da convergência e suas características.

Apesar do Livro de Jenkins ter sido lançado em 2006, 

suas “profecias” estão cada vez mais próximas da realidade 

que vivemos nos dias de hoje, temos o exemplo do Youtube, 

Facebook e Instagram, assim como outras mídias sociais que 

são lançadas constantemente e com a mesma velocidade se tornam 

obsoletas. Ao fundar o programa de estudos de Mídia do MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) o autor desenvolve as 

bases de observação deste processo de transformação que passa 

a acontecer na sociedade, nessa procura de novas formas de se 

conectar e compartilhar informação, que resulta em uma rede 
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coletiva de participação criação e co-criação de conteúdo.

Neste cenário de grandes mudanças a ideia é que a convergência 

possa estabilizar e unificar a existência das novas e velhas 

mídias, mas isso é algo complexo à medida que ela altera o 

modo de consumir, produzir, e propriedade dos meios. Estes 

modos ganham forma ao colocar o produtor de conteúdo como 

controlador das mídias que tem ao seu alcance, isso desde sites, 

blogs, como atualmente canais de Youtube que passa a criar 

uma nova categoria de produção dos “Criadores de conteúdo” e 

Influenciadores digitais. E isso passa a acontecer: 

À medida que as mídias sociais se tornarem cada 
vez mais expressivas, os consumidores poderão, cada 
vez mais, influenciar outros consumidores com suas 
opiniões e experiências. A influência que a propaganda 
corporativa tem em moldar o comportamento de compra 
diminuirá proporcionalmente. (KOTLER; KARTAJAYA; 
SETIAWAN, 2010, p. 9).

E mais uma vez, este ponto é importante para nossas 

discussões, pois neste exemplo estamos falando de pessoas 

comuns que produzem, editam e compartilham seus conteúdos para 

seus seguidores ou “audiência” sem a necessidade dos veículos 

tradicionais, Rádio e Tevê.

O fato é que estas produções adotam características muito 

próximas da produção das mídias tradicionais, como a ideia de 

grade de programação, com conteúdo especifico em dias específicos e 

até com horários pré-determinados de lançamento. Este talvez seja 

mais um caso da presença de um “modus operandi” televisivo, mesmo 

que fora da televisialidade tradicional em frente à Televisão, 

pois segundo Klaus Bruhn Jensen (1995), não só a tevê pode operar 

em um sentido de fluxo, mas outras mídias igualmente oferecem 

este potencial quando “[...] também oferecem a experiência de 

uma sequência de segmentos mais ou menos relacionados” (JENSEN, 

1995, p.108). Desta forma a convergência dá ao público uma nova 

forma de se relacionar com as mídias, mais ainda, de ter espaço 

e participar na produção desta cultura convergente e uma destas 

formas é através das mídias e redes sociais.

Também é necessário fazermos aqui a distinção de Rede 
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e Mídia social afim de buscar uma mais ampla compreensão dos 

termos empregados ao longo deste artigo. De uma maneira simples 

que podemos entender as redes sociais como espaços de relações 

entre indivíduos, que não necessariamente estão no ciberespaço, 

como por exemplo; escolas, grupos de estudo etc. É evidente de 

devido ao desenvolvimento das tecnologias e com a expansão da 

internet a presença física ou o deslocamento espacial perdem 

sua obrigatoriedade, mas não as relações de seus agentes, como 

mostra Raquel Recuero (2005) “As redes, de acordo com esta 

visão, são assinaturas de identidade social - o padrão de 

relações entre os indivíduos está mapeando as preferências e 

características dos próprios envolvidos na rede.” (WATTS, 2003, 

apud RECUERO, 2005, p. 24). Já as mídias sociais até mesmo com 

a cultura participativa da convergência podem ser dividias 

sendo que “Uma é composta pelas mídias sociais expressivas, 

que incluem blogs, Twitter, YouTube, Facebook, [...] e outros 

sites de networking social. A outra categoria é a das mídias 

colaborativas, que inclui sites como Wikipédia, Rotten Tomatoes 

e Craigslist” (KOTLER, 2012, p.7). Podemos assim concluir que 

espaços de interação social, as redes, mediados pela presença 

de tecnologia em um veículo “on-line” propiciam uma comunicação 

pulverizada com ampla penetração, as mídias sociais. Partamos 

agora a compreender especificamente o estudo de caso que estamos 

desenvolvendo neste artigo, o Instagram.

O INSTAGRAM E SUA ATUALIZAÇÃO STORIES 

  

O aplicativo Instagram surge em 2010, da parceria do norte-

americano Kevin Systrom e do brasileiro Mike Krieger, com a 

premissa de criar uma rede social onde os usuários podem tirar 

fotos e compartilhar com seus seguidores, a ideia é tirar 

uma foto à partir de um dispositivo móvel do “Instante” que 

quer compartilhar, o diferencial deste aplicativo para os já 

existentes Blogs, que são plataformas de publicação de imagem e 

texto é que no Instagram é possível aplicar filtros, e de alguma 

forma manipular a fotografia, além disso o projeto dos seus 

idealizadores e simular o formato de fotográfico de proporção 4:3, 

algo que lembra as fotografias analógicas da das câmeras Polaroid. 
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Existe também a compatibilidade de usar tais fotografia em outras 

redes sociais disponível nos diversos sistemas operacionais para 

celular. Logo após o lançamento o aplicativo em 3 meses alcança 

a marca de um milhão de usuários. Em 2012 a funcionalidade 

de postagem de vídeos passa a fazer parte do aplicativo e 

expande assim as possibilidades de produção e compartilhamento 

de conteúdo. A funcionalidade de vídeos, surge de outros três 

concorrentes que já existiam essas funções, o Twitter, o Facebook 

e o Vine, este último lançado em janeiro de 2013 tornando-se 

um destaque entre os aplicativos pelas múltiplas manipulações 

de criação de vídeos curtos. Mas antes de continuar abordando 

este panorama histórico do Instagram, precisamos contextualizar 

um outro aplicativo que está diretamente ligado a criação do 

Stories do Instagram, o Snapchat.

Lançado em 2011 por criação de Evan Spiegel e Bobby Murphy 

para os sistemas operacionais Apple e Android. O Snapchat vem 

seguindo uma das demandas da convergência cultural das mídias, a 

conversa entre os usuários através de imagens. Nesta proposta é 

possível conversar instantaneamente com outros usuários através 

de fotos instantâneas e micro vídeos, de no máximo 10 segundos. 

Mas mais uma vez o destaque neste novo aplicativo é a possibilidade 

do desaparecimento desta informação, sendo assim o usuário se 

comunica, envia alguma imagem ou vídeo que pode durar até 10 

segundos e que é ao destinatário, onde este abre esta mensagem, 

uma vez lida, desaparece ou é deletada automaticamente. Outra 

opção eram as fotos ou vídeos postados para todos os seguidores, 

está opção diferentemente da anterior não era enviada para alguém 

especifico, mas sim para todos os “amigos” que estavam em sua 

rede. Esta “Narrativa efêmera” (BARROS, 2017) da imagem torna o 

Snapchat um sucesso entre os usuários, onde nada estaria exposto 

por muito tempo e isso permitiria uma intimidade entre as trocas 

de informação e uma falta de preocupação com a permanência 

destas informações, sendo que opiniões e crenças são voláteis 

nos tempos atuais. Outro ponto importante é o uso de vídeos na 

vertical, uma tendência que só vem aumentando e colocando em 

alta a discussão da horizontalidade e o consumo de imagens nos 

dias atuais (SANTAELLA, 2012). A influência dos vídeos verticais 

trazidos pelo Snapchat é percebida ao dizer que: 
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O Snapchat, por exemplo, tem transmitido mais de 7 
bilhões de vídeos por dia, muitos deles na vertical-
principalmente pelas funções nativas do aplicativo 
para este formato - e os anúncios na vertical tem 
nove vezes mais visualizações concluídas que os 
horizontais. (COSTA, BRASIL, 2016, p. 5).

Vendo a plena ascensão do Snapchat, Mark Zuckerberg, CEO 

da rede social Facebook faz uma oferta “a tentativa de compra 

do Snapchat por US$ 3 bilhões pelo Facebook” (ROCHA, PEREIRA, 

SOARES, 2017 p. 188). Onde a mesma foi recusada por parte dos 

acionistas do Snapchat. Neste cenário Zuckerberg lança o Stories 

uma atualização que é comumente entendida como uma “copia” do 

Snapchat, seja em suas funcionalidades ou conceito de vídeos e 

fotos instantâneas com prazo de exibição. O Stories é lançado 

em agosto de 2016, como uma resposta a negativa de compra por 

parte de Zuckerberg, e com franco crescimento a atualização “em 

janeiro de 2017, 150 milhões de usuários diários. Tal alcance 

havia sido apresentado pelo Snapchat em junho de 2016, que vinha, 

até então, crescendo exponencialmente desde dezembro de 2015, 

quando já alcançava 110 milhões de usuários diários.” (BARROS, 

2017, p. 42). Desta forma a atualização deixa sem concorrente 

para trás e se mostra a principal mídia digital de conteúdo com 

o conceito de “efemeridade”.

O FLUXO NO STORIES

 Partindo para uma conclusão deste artigo e de alguma 

forma convergindo as ideias aqui expostas podemos entender que 

neste período de convergência de mídias, as novas e antigas 

formas de se consumir e produzir conteúdo estão cada vez mais 

tênues. Não recebemos de maneira passiva as informações vindas 

das mídias tradicionais, e da mesma forma, produzimos nossos 

conteúdos, mas mesmo assim tendo como referencial tais mídias. 

Esses conteúdos que se relacionam assim, e são a conquista deste 

espaço dos agentes desta cultura da convergência. São esses 

mesmos agentes que produzem e compartilham seus conteúdos, 

informações e produções para sua rede social e também mídia 

digital. A frequência e continuidade destas produções criam por 

parte de seus criadores de conteúdo uma “grade” de produção, 
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como já supracitado, com horários, temas e modos de produção que 

em muito se assemelham a estética televisiva.

 Se ampliarmos aqui as formas de televisualidade, que se 

deslocam da simples presença a frente de uma televisão, e 

ressaltam uma estética, um discurso e um texto característico, 

podemos encontrar produtos televisivos em outras “telas” como 

notebooks, tablets e celulares. Desta forma as narrativas 

televisivas podem ser encontradas em mídias digitais sendo uma 

referência estética para seus criadores. E uma vez produzidos 

esses conteúdos, reiteramos a ideia de sequência de imagens, ou 

de programas, mesmo que de curto período. Estas sequências são 

agrupadas em um fluxo de sequencial, mediadas previamente pela 

escolha do próprio usuário em quais perfis seguir, de uma certa 

forma, que sequencias deseja assistir. 

 Diferente da tevê aberta que tem uma grade pré-definida e tenta 

abranger o maior número de pessoas, faixas etárias e estilos, nos 

perfis é possível segmentar seus gostos e preferencias, algo que 

também se assemelha aos canais privados de conteúdo especifico. 

O fato é que o usuário não só recebe o conteúdo produzido por 

outro, mas também tem a possibilidade de produzir e compartilhar 

com outros, esse coletivo de conteúdos mais uma vez reforça a 

ideia de fluxo. Mas como nós já vimos eles não precisam ter uma 

relação “vertical” entre eles, mas uma possibilidade de sentido 

“horizontal” onde segundo as especificações do Stories os vídeos 

postados de no máximo 10 segundos, mas ilimitados quanto a 

possibilidade de se postar um após o outro de um mesmo perfil. 

Já há casos em que um vídeo maior é gravado externamente e 

depois “fatiado” em vídeos curtos do tamanho de 10 segundos e 

compartilhados um após o outro, criando uma “macro” narrativa.

 Algo que também comunga com a ideia de fluxo é a não mediação 

por aparte do produtor ou do espectador em definir um ponto 

inicial ou final de sua narrativa, o fluxo de vídeos aparecem 

sequencialmente independente de quem as produziu, claro que 

ela obedece uma ordem cronológica e separada por usuário, mas 

esta separação por usuário só existe externamente, antes de se 

habilitar a opção de assistir o conteúdo produzido, uma vez 

assistindo as sequencias, as mesmas são exibidas constantemente, 

passando de um usuário para outro sem que seja necessário nenhuma 

ação por parte do espectador, a menos que espectador queira 
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passar conscientemente para um próximo conteúdo, daí então ele 

pode passar para o próximo perfil exibidor de conteúdo, como no 

Zappinng, mais uma vez emulando algo que já existe na televisão.

 Da mesma forma que com a tevê, em janeiro de 2017 o 

Instagram Stories passa a inserir propaganda, esta produzida 

por anunciantes e inserida durante a exibição das narrativas. 

a propaganda cria “separações” entre os conteúdos ou entre os 

perfis de usuários, algo que é amplamente explorado pela televisão 

com os reclames, o espaço publicitário de propaganda. Tanto na 

Televisão quanto nos Stories o usuário não tem a opção de não 

ver estas propagandas, tendo como única alternativa caso não 

queria ver, sair do modo de exibição e voltar para a time-line 

do Instagram. Estes anúncios podem ser patrocinados e seguir 

perfis e algoritmos específicos do público-alvo (usuários), assim 

como os comerciais de televisão que se diferenciam em regiões 

ou horários e em canais para atingir uma audiência potencial.

 Por fim, podemos dizer que a grande questão desta analise 

conceitual comparativa é que as mídias sofrem transformações 

e alterações, hoje é possível observar uma presença maior de 

conteúdo mobile, exibido na televisão, algo que seria impensado 

a anos atrás. Mesmo assim a própria televisão ao passar de 

seu desenvolvimento, precisou assimilar e absorver referenciais 

de outras mídias, como a fotografia com o “registro” in loco, 

do cinema com a narratividade, da literatura, do jornalismo 

entre outras. Com isso é possível acompanhar os desdobramentos 

da história da televisão assim como observar como ela passa 

a ser um referencias estético e produtivo para outras mídias 

deslocamentos de uma televisualidade ou experiência televisiva 

para outras plataformas.
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O PAPEL DAS MÍDIAS SOCIAIS NA CONSTRUÇÃO DE 
NARRATIVAS INTERATIVAS NA WEB – UM ESTUDO DE CASO
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo investigar como o uso de 

mídias sociais pode contribuir com a participação de leitores e 

ampliação da interatividade em obras em ambiente digital e web. 

Iremos analisar o caso da webcomic interativa Homestuck (2009 

– 2016). A história vai além dos limites do website que está 

hospedada, demandando que seus fãs transitem por redes sociais 

como Instagram, Snapchat e Deviant Art para terem uma compreensão 

completa da trama, o que exige do leitor uma postura ativa. 

Visamos assim tecer algumas considerações sobre as possibilidades 

que o ciberespaço desvela para leitores e autores, assim como 

discutir os papéis exigidos dos mesmos diante desta realidade, 

e refletir sobre as alternativas disponibilizadas pelas novas 

tecnologias e suportes para a criação e contação de histórias.

PALAVRAS-CHAVE

Webcomics; Intertatividade; Mídias Sociais; Convergência 

Midiática; Homestuck.

ABSTRACT

This paper aims to investigate how social media can contribute to 

the participation of reader and the enhancement of interactivity 

in digital and web works of art. It will be analyzed the 

case of the interactive webcomic Homestuck (2009 – 2016). This 

story goes beyond its hosting website limits, demanding that 

its readers surf through social networks such as Instagram, 

Snapchat and Deviant Art so as to achieve a full understanding 

of its plot, which, in its turn, demands an active role from its 

audience. We will make some points regarding the possibilities 

that cyberspace discloses for readers and authors, as well as 

discussing the roles one shall assume facing this reality, 

pondering on the alternatives given by the new supports and 
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technologies for story creation and telling.

KEYWORDS

Webcomics; Interactivity; Social Media; Media Convergence; 

Homestuck.

INTRODUÇÃO

 A internet surgiu como uma ferramenta de comunicação militar 

na década de 1960, em plena Guerra Fria. A rede, a qual fora 

criada pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA), 

tinha como objetivo  permitir a circulação de dados sem que 

houvesse o risco dos mesmos se perderem em caso de uma guerra 

nuclear. Como aponta Manuel Castells (1999), a rede mundial 

de computadores fez sua estreia no uso doméstico somente duas 

décadas depois, entre 1980 e 1990, e, mesmo assim, o acesso 

era restrito a uma elite cultural e financeira. Sua penetração 

em grupos minoritários deu-se com o passar do tempo, e ainda 

não se encontra concluída – o que levou o teórico a afirmar que 

“a velocidade da difusão tecnológica é seletiva tanto social 

quanto funcionalmente” (CASTELLS, 1999, p. 52).

 Essa maior aderência à internet começa a ser observada, em 

alguns lugares, como no caso de países como o Brasil, à partir 

dos anos 2000, inicialmente com a internet discada, seguida 

da popularização da banda larga, até que se chegasse, mais 

recentemente, à internet móvel. Juntamente a esse movimento de 

democratização do acesso à rede mundial de computadores, há o 

surgimento e popularização das chamadas redes sociais – redes de 

interação social e relacionamentos, em websites ou aplicativos 

dedicados a esse fim, os quais permitem a comunicação entre seus 

membros através de postagens de textos, vídeos e imagens, por 

exemplo. 

Luís Mauro Sá Martino as define como “um tipo de relação 

entre seres humanos pautada pela flexibilidade de sua estrutura e 

pela dinâmica entre seus participantes” (MARTINO, 2015, p. 55). 

Há inúmeros exemplos de casos recentes que demonstram a força e 

alcance das redes, tanto positiva quanto negativamente. Dentre 

eles, é válido citar as mobilizações como a Revolução Egípcia ou 

o Occupy Wall Street, nos Estados Unidos da América  - movimentos 
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que o próprio Castells analisa em sua obra Redes de Indignação 

e Esperança (2017) -  os quais tiveram as redes sociais como um 

dos principais instrumentos para mobilização e organização; e, 

mais recentemente, o papel que fake news vêm desempenhando em 

contextos políticos delicados, como a eleição de Donald Trump 

nos Estados Unidos da América, em 2016, o prebicito que deliberou 

pela saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, em 2016, 

e as eleições presidenciais brasileiras de 2018. Como pontua 

Castells, “as redes de poder o exercem sobretudo influenciando a 

mente humana (mas não apenas) mediante as redes multimídia de 

comunicação em massa. Assim, as redes de comunicação são fontes 

de construção do poder.” (CASTELLS, 2017, p. 22)

 De qualquer modo, é inegável que tais redes vêm ganhando 

espaço e relevância na vida da população com acesso a internet. 

Nunca se foi tão fácil e rápido acessar uma informação – assim como 

também nunca se foi tão fácil manipulá-las As audiências passam 

a interferir, diretamente e em tempo real, nas mais diversas 

situações. As narrativas ficionais não se encontram excluídas 

dessa nova dinâmica: fãs de livros, séries televisivas, filmes 

e quadrinhos têm acesso a um canal de comunicação direto com 

os autores (e outras agentes envolvidos no processo de difusão 

dessas obras, como editoras, canais televisivos e afins), a quem 

apresentam diretamente suas demandas, pensamentos e sugestões a 

respeito do destino de suas tramas de personagens preferidos.  

Como lembra o estadunidense Henry Jenkins (2012) em 

Convergence Culture, essas novas audiências, empoderadas pelas 

novas tecnologias, demandam cada vez mais um papel ativo na 

determinação dos rumos das narrativas que consomem. A arte e 

histórias criadas por fãs (fanart e fanfiction) sempre existiram 

– o próprio Jenkins dedica um capítulo de seu livro a explorar o 

caso das fan adventures de Star Wars, gravadas e produzidas por 

fãs. A internet, com sua rapidez de transmissão de dados e sua 

facilidade para a criação e veiculação de conteúdos autorais, 

acaba agindo como um agente catalisador nesta equação, acelerando 

o processo e dando aos fãs, mais do que nunca, a possibilidade 

de se colocarem, também, como autores.

 Entretanto, o papel das redes sociais não se restringe 

apenas ao de facilitar a comunicação entre as metades do processo 

criativo (pensando em autor e audiência). As redes sociais 
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colocam-se, também, como uma possibilidade para a ampliação das 

possibilidades criativas para narrativas transmídia, multimídia 

e intermídia. As próprias tecnologias digitais, por si só, já 

desvelam um amplo leque de opções para a criação de narrativas 

hipertextuais, as quais lançam mão dos recursos do novo suporte 

para experimentar e inovar no que diz respeito ao aspecto formal 

das narrativas. Expandir os limites de tais obras para além do 

site que as hospedam, ocupando perfis em redes sociais, seria, 

assim, o próximo passo natural para artistas que optaram pelo 

suporte digital.

 Sendo assim, no escopo deste artigo, exploraremos um caso 

de uso de perfis em redes sociais como recurso para se contar uma 

história: o da webcomic interativa Homestuck. A obra, publicada 

inicialmente no website www.mspaintadventures.com, acompanha 

as aventuras de um grupo de amigos que, ao iniciar uma partida 

de um jogo virtual chamado Sburb, se vê envolvido em uma trama 

apocalíptica, entremeada por linhas do tempo alternartivas e 

romances juvenis. A narrativa, que se configura fortemente como 

uma obra na qual é perceptível a intermedialidade – fenômenos “que 

diz respeito não só àquilo que nós designamos ainda amplamente 

como ‘artes’ (...) mas também às mídias e seus textos” (CLÜVER, 

2006, p. 18) -  a qual congressa convenções e características 

de diversas artes em sua composição, fora publicada entre 2009 

e 2016, e conta com mais de onze mil unidades de leitura (ou 

lexias, de acordo com a proposta de George P. Landow (1997) para 

designar cada parte que compõe um hipertexto). 

A obra tem como público alvo jovens e jovens adultos, 

muitos dos quais já nasceram inseridos em uma realidade de amplo 

uso de tecnologias digitais – os chamados nativos digitais. 

Logo, pressupõe-se que tais leitores apresentem domínio e 

familiaridade com o ambiente virtual, navegando com facilidade 

pelos diversos quadros, textos, vídeos e jogos em flash que 

compõem a obra. Além disso, trata-se de uma obra sobre e feita 

para a internet, a qual parodia e ressignifica diversos conceitos 

da mesma ao longo da narrativa. Em diversos momentos, os limites 

do website são testados e extrapolados. Desses momentos, o 

acesso a supostos perfis pessoais de alguns personagens mostra-

se como um dos casos mais interessantes. No caso, os sites que 

o leitor deve visitar são o Deviant Art do personagem Caliborn, 

http://www.mspaintadventures.com
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o Instagram da personagem Vriska Serket e o Snapchat oficial do 

site MS Paint Adventures. Deste três casos, os dois primeiros 

fazem parte da trama da história, enquanto o último configura-se 

como um epílogo da mesma.

 Ao longo deste artigo, analisaremos três ocorrências de 

uso de perfis em redes sociais por seu autor, Andrew Hussie, para 

a composição de partes da trama, apresentando como a inserção 

fora feita e como a mesma se integrou à narrativa de Homestuck em 

si. Ao final, apresentaremos algumas considerações a respeito da 

experiência de Hussie, apontado quais seriam as implicações do 

uso de redes sociais como um possível suporte para narrativas.

O DEVIANT ART DE CALIBORN: FANARTS E CÂNONE SE MISTURAM

A publicação de Homestuck na página MS Paint Adventures 

foi feita, sem periodicidade definida, entre os anos de 2009 e 

2016. Entre alguns trechos da história, há intervalos de alguns 

meses, carinhosamente chamados pelos fãs por nomes como “mega 

pause” ou “giga pause”. Em 2014, quebrando o jejum de uma dessas 

pausas, o layout do site, geralmente dominado pelas cores preta 

e cinza, aparece tomado por tons de verde escuro. Uma voz que 

não a do narrador usual – identificado na figura de seu autor, 

Andrew Hussie, o qual chega a revelar-se em pontos da narrativa 

com um avatar magro e comprido – toma conta das caixas de texto 

que acompanham os quadros da trama. 

Trata-se da dominação simbólica das rédeas da narrativa 

pelo personagem Caliborn, identificado como um ser da raça 

alienígena querubim, o qual possui uma personalidade agressiva 

e violenta, além de uma incansável defesa de sua masculinidade. 

Em quadros anteriores, em um claro exercício metanarrativo, 

Caliborn mata o avatar de Hussie, o autor/narrador, tomando ele 

próprio, personagem, o controle do fio narrativo. Considerando que 

muitos dos personagens da trama, em clara alegoria, representam 

arquétipos de usuários da rede, tal movimento vai além de 

uma mera piada: Caliborn representa o leitor impaciente, que 

reclama que a trama se arrastava por páginas a fio, e o qual não 

tem tanta paciência para os tantos detalhes que a narrativa de 

Hussie possui. Tal qual profetizara Roland Barthes, a morte do 

autor implica no nascimento do leitor. E é isso que, de fato, o 
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personagem faz, principalmente considerando que o mesmo passa a 

contar a história de sua maneira – o que, neste caso, significa 

sem meias palavras e sem enrolações.

Caliborn é uma das figuras mais interessantes da obra de 

Hussie não somente por ser uma paródia ao leitor impaciente e 

estressado com o andamento da narrativa. Caliborn, dentro do 

universo criado pelo autor, é também o grande vilão da trama, 

sendo ele a versão jovem do perverso viajante do tempo Lord 

English, o qual desloca-se no tempo-espaço da história destruindo 

grupos de jogadores de Sburb, a fim de, assim, descontar suas 

próprias frustrações. O personagem, cujo nome nos remete a 

Caliban, personagem da peça A Tempestade, de William Shakespeare, 

conspira contra seu criador, tal qual o personagem do dramaturgo 

inglês, o qual conspira contra Próspero.

Com a quebra de meses de silêncio sem publicações no site, 

a volta de Homestuck não veio desacompanhada: os fãs também 

foram contemplados com a possibilidade de navegarem por uma 

página recém criada no site Deviant Art, o qual é usados há mais 

de uma década como plataforma para diversos artistas, amadores 

e profissionais, postarem seus trabalhos. A página, cujo nome de 

usuário era “I AM YOUR LORD” (“Eu sou o seu senhor” em inglês, 

lembrando que Caliborn adota, na trama, o nome de Lord English 

ao se consolidar como vilão), apresenta-se como um suposto perfil 

do personagem na rede, na qual ele se apresenta como “MAN GAKA 

EXTRAORDINAIRE” (o fato de destacar a palavra “man”, “homem” em 

inglês, é um dos vícios de escrita do personagem, e ressalta a 

defesa que o mesmo faz de sua frágil masculinidade) (Figura 1). 



V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS .455

Figura 1 – Andrew Hussie, 2014, arte digital. Print da página original. Fonte: 
www.deviantart.com/i-am-your-lord

Mangakás são, na prática, autores de quadrinhos japoneses, 

os mangás. A escolha pelo título não se dá somente pelo trocadilho 

supracitado, mas também pelo fato de que a página dispunha onze 

imagens, desenhadas com traços simples, senão grosseiros, em um 

estilo que remete a produções em softwares de edição de imagem 

menos sofisticados, como o famoso e finado Microsoft Paint, em um 

estilo que remete a aquele encontrado em publicações orientais, 

com olhos grandes e expressivos e rostos finos e triangulares. 

Nas ilustrações, é possível identificar diversos personagens de 

Homestuck nas fanarts do personagem. Além disso, todas contêm uma 

marca d’água, prática comum entre artistas que disponibilizam 

suas obras online, cuja finalidade é impedir o uso indevido de 

suas por terceiros. O ponto alto de seus desenhos, cujos títulos 

são números que vão de 1 a 11, está no último, o de número onze 

(número pelo qual o personagem em questão tem fixação): nele, 

está um autorretrato. Entretanto, a imagem que aparece não é 

exatamente uma reprodução da aparência do personagem, mas sim 

como ele se veria: ao invés dos traços reptilianos e a pele de 

colocação verde escura (a qual pode ser verificada, na figura 1, 

no suposto “retrato” do personagem, na metade direita da figura), 

a figura no desenho apresenta traços humanos e porte que remete 

à beleza e a padrões estéticos vigentes.

O autorretrato de Caliborn, entretanto, não se trata 
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somente de uma projeção de como o personagem se veria: trata-

se de uma paródia de uma fanart publicada anos antes no próprio 

Deviant Art, quando leitores de Homestuck ainda não haviam sido 

apresentados à aparência de Lord English e confabulavam sobre 

sua possível aparência. Há um comentário da conta do personagem 

na arte original, na qual ele atribui a “coincidência” ao fato 

de que poderia ser sua autora, também, uma viajante do tempo, 

tal qual ele o é.

A página de Caliborn causou grande comoção entre os fãs de 

Homestuck usuários da rede social Deviant Art. O grande acesso à 

sua página ocasionou que diversas de suas artes figurassem entre 

os destaques do Deviant Art na semana em que foram descobertas 

pelo público – fato o qual causou grande estranhamento entre 

usuários da rede não familiarizados com a obra de Hussie. Esse 

fato nos remete a algo já sinalizado por Jenkins (2012): grande 

parte dessas obras acaba sendo destinada a uma audiência de 

nicho. Por mais que Homestuck tivesse milhares de fãs fervorosos, 

há uma parcela de usuários da rede que nunca ouviram falar da 

obra, e choca-se no momento em que a mesma intersecciona algum 

espaço onde antes ela não figurava. 

De qualquer modo, os leitores de Homestuck viram-se não 

apenas convidados, mas compelidos compulsoriamente a visitar o 

perfil de Caliborn no Deviant Art, uma vez que suas ilustrações e 

suas respectivas legendas integravam parte da narrativa naquele 

momento. Uma vez que a trama, já polifônica em sua concepção, 

era narrada por uma nova voz – a voz de seu vilão – parte do 

desenrolar da história passa por sua página na rede social 

de artistas. Logo, sua leitura faz-se parte necessária da 

experiência de leitura da obra. Homestuck é uma obra hipertextual 

– entendendo aqui hipertexto, tal qual lembrado por Landow (1997), 

como um texto que se ramifica, permitindo escolhas ao leitor, 

dispensando a leitura linear e que apresenta suas diversas 

partes interligadas entre si através de links. Tais links podem 

levar para trechos dentro ou fora dos limites da obra. Neste 

caso, trata-se de um trecho fora, em outra plataforma que não 

o site www.mspaintadventures.com. A leitura pode ser feita sem 

que se acesse o perfil; entretanto, não fazê-lo acabaria por 

prejudicar a compreensão de pontos importantes da narrativa.

http://www.mspaintadventures.com
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O INSTAGRAM DA PERSONAGEM VRISKA SERKET

O Instagram é uma rede social criada no ano de 2010, 

cujo objetivo inicial é a postagem de  fotos produzidas pelos 

próprios usuários, os quais podem também comentar e curtir 

fotos uns dos outros. Com o tempo, a rede ganhou fama e passou 

a agregar outras possibilidades, tais como a postagem de vídeos 

e de posts que somem após vinte e quatro, sendo uma das redes 

sociais mais utilizadas da atualidade. A ideia por trás do 

Instagram, tal qual seu nome sugere, é o compartilhamento de 

momentos da vida dos internautas. Mesmo que hoje em dia exista 

um grande número de empresas e autônomos que o utilizam com fins 

profissionais, sua pretenção original é a de ser uma ferramenta 

para compartilhamento de fotos instantâneas, retratando o 

cotidiano dos usuários.

Em 2015, a fim de marcar o retorno da personagem Vriska 

Serket à trama de Homestuck, é lançado um perfil da mesma na 

rede social Instagram. O mesmo pode ser visto na figura 2, em 

sua versão para web. 

Figura 2 – Vários autores, 2015. Print do website original. Fonte: www.
instagram.com/thevriskaserket.

 O perfil conta com quarenta e nove postagens e cinco mil, 

duzentos e noventa e um seguidores. As supostas fotos da personagem 

são, na verdade, colaborações com artistas fãs de Homestuck, 

muitos dos quais costumavam postar fanarts em páginas próprias. 

No enredo de Homestuck, a personagem Vrsika havia morrido, e sua 

morte acarretara numa série de eventos catastróficos, os quais 
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culminavam na morte do grupo de heróis e na subsequente derrota 

em sua partida de Sburb. Uma das jogadoras, a personagem Terezi 

Pyrope, vislumbra que a única chance do grupo vencer o jogo e 

o já mencionado vilão Lord English seria se Vriska não tivesse 

morrido. A fim de salvá-la, Terezi dá uma série de instruções ao 

protagonista da trama, John Egbert, o qual, ao adquirir poderes 

que o permitem transitar livremente pelas diversas linhas do 

tempo que compõem a narrativa, solto (unstuck) nos fios da trama, 

é o único do grupo com a capacidade de reverter a morte da 

jogadora. 

 Vriska aparece, desde o princípio, como uma figura 

controversa. Pertencente a uma raça alienígena extremamente 

violenta, os trolls (assim denominados em alusão aos usuários 

da rede de comportamento antissocial), ela aparece como uma 

personagem egoísta e arrogante, preocupada somente com seu bem-

estar, em detrimento do de seu grupo. Entretanto, trata-se de 

uma das personagens mais inteligentes e poderosas, tanto que 

seu intelecto foi um dos pontos cruciais para a elaboração de um 

plano vencedor ao final da trama. Sua ausência, em pleno alusão 

a um efeito borboleta, em que um detalhe muda diversos outros 

maiores com o passar do tempo, teria sido a responsável por 

ocasionar problemas menores entre os jogadores, como a depressão 

da própria Terezi, uma vez que as duas mantinham uma relação de 

amizade que acabaria por afastá-la de influências negativas. 

  A narrativa de Homestuck é marcada por diversas linhas do 

tempo alternativas, as quais ocasionalmente são reveladas ao 

leitor através do acesso às bolhas de sonho (dream bubbles) que 

ocupam os pontos mais longíquos do “tabuleiro” do jogo jogado 

pelos protagonistas, nas quais habitam os fantasmas de jogadores 

já mortos – o que inclui o de Vriska. A volta da personagem 

à trama principal acarreta uma reescritura de aproximadamente 

três anos de narrativa e de eventos, muitos dos quais Hussie não 

dispunha de tempo ou espaço para elaborar em seu site principal. 

Ao se considerar que os personagens jogavam um jogo online, e se 

comunicam através de mensagens e aplicativos de texto (enviadas 

de celulares, no caso de alguns), nada mais natural do que uma 

das personagens ter uma conta de fotos numa rede social tão 

famosa.

 As quarenta e nove fotos, assim, ocupam-se de descrever como 
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fora o dia a dia da personagem desde o momento em que a linha do 

tempo em que morria é substituida pela em que vivera. Os posts, 

iniciados e encerrados em 22 de abril de 2015, mostram-na sendo 

salva junto de seus companheiros de partida, confraternizando 

com outros personagens em uma espécie de nave espacial na qual se 

esconderam por três anos, fugindo de Lord English e dirigindo-

se a uma outra partida do jogo, na qual se juntariam a um outro 

grupo de jogadores para que, de fato, pudessem derrotar o grande 

vilão. Todo intervalo de três anos em que a personagem estivera 

morta – fictícios e reais – é reconstruido através das postagens 

na rede social, as quais contam, no formato de instantâneos, 

como se deram os fatos da história com a presença da personagem. 

 A narrativa construida pelas fotos, postadas em uma suposta 

ordem cronológica, não pussui legendas ou quaisquer outras 

formas de texto, sendo exclusivamente composta de imagens. Cabe 

ao leitor, mais uma vez, a fim de se compreender esse trecho 

significativo, que é reconstruído e modificado pela presença da 

personagem, que acompanhe as imagens e preencha, através de 

sua leitura, o que seria uma imensa lacuna na narrativa. Mais 

uma vez, não se trata de uma conteúdo extra ou bônus, mas sim 

um capítulo da história veiculado fora de seu site original. 

Ignorado signifca perder aspectos importantes para a narrativa.

O EPÍLOGO EM FORMA DE SNAPCHAT

O Snapchat pode ser definido como um aplicativo multimídia 

de troca de mensagens, usada globalmente, e criado por Evan 

Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown em setembro de 2011. A 

ferramenta permite a troca de vídeos curtos, fotos e textos 

pelos usuários, os quais deletam-se no período de vinte e 

quatro horas. A efermeridade das postagens é o que tornava 

o aplicativo, na época de seu lançamento, tão peculiar; caso 

alguém, de alguma forma, salvasse psotagens de terceiros, esses 

eram notificados do mesmo. O aplicativo chegou a ser um dos mais 

populares entre jovens, permitindo que postassem imagens de seu 

cotidiano, teoricamente, sem edição ou elaboração. Entretanto, 

após o lançamento de uma ferramenta semelhante no Instagram, a 
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popularidade do Snapchat foi lentamente decaindo. 

De qualquer modo, a queda do Snapchat na preferência do 

público jovem e jovem adulto – o mesmo público leitor de Homestuck 

– foi posterior ao encerramento da obra, em abril de 2016. 

Uma vez que a história fora finalizada, com a trama concluída 

e os protagonistas vivendo em paz, foi postado no MS Paint 

Adventures, alguns meses depois, uma imagem contendo um código 

que permitia o acesso à uma conta do Snapchat oficial do site. 

A imagem foi postada por Hussie juntamente da mensagem de que 

ele esperava que os jovens leitores soubessem o que fazer com 

aquilo. Assim, em Outubro de 2016, foram postados os primeiros 

onze snaps – como se chama cada postagem na rede – contendo 

uma espécie de “cenas pós-créditos” da trama, mostrando como 

a vida dos diversos personagens se desenrolava após o término 

da história, tal qual podemos ver na Figura 3, que mostra os 

personagens humanos Dave Strider, de vermelho, e Jade Harley, 

de preto, abraçando outros dois personagens que, originalmente, 

eram NPCs (ou personagens não-jogáveis) de Sburb. 

Figura 3 – Andrew Hussie – sem título. 2016, arte digital. Fonte: http://
mspaintadventures.wikia.com/wiki/MSPA_Snapchat
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As postagens seguiram nos dias seguintes e meses, mostrando 

o grupo de amigos festejando o Halloween, o dia de ação de graças 

e o Natal, indo a um restaurante, dentre outras atividades 

corriqueiras e que implicavam que, uma vez encerrado o jogo, o 

grupo encontrava paz e uma vida normal. Em 2017, houve uma única 

postagem na conta, desta vez um vídeo do criador da história, 

convidando todos a conhecer o jogo baseado na trama da mesma, 

entitulado Hiveswap. A imagens não podem mais ser visualizadas 

na conta de Snapchat da MS Paint Adventures pois deletam-se em 

vinte e quatro horas; entretanto, diversos fãs fizeram registros 

das mesmas, sendo elas assim de fácil acesso para um leitor que 

não acompanhou a narrativa simultaneamente a seu lançamento.

Diferentemente dos casos anteriores, os snaps constituem 

um conteúdo extra e não acrescentam detalhes necessários para a 

compreensão e leitura da obra original, servindo como um epílogo 

da narrativa. Tal fato evidencia-se por terem sido postados em 

uma plataforma que não permite o armazenamento, ao contrário do 

Deviant Art e do Instagram, cujas contas e postagens atribuídas 

aos personagens em questão ainda estão ativas e constituem 

trechos importantes da obra. Além disso, as imagens não têm uma 

autoria atribuída a nenhum personagem em particular, o que pode 

nos levar a crer que representem um olhar de fora do grupo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Ao longo deste texto, pudemos vislumbrar três exemplos 

retirados da webcomic interativa Homestuck referentes ao uso de 

redes sociais como possíveis suportes para narrativas digitais. 

No caso analisado, as redes não representam a totalidade da 

trama, a qual está hospedada em um site a parte (inicialmente o 

MS Paint Adventures e, posteriormente, em um site próprio, www.

homestuck.com), mas sim dois trechos da narrativa e um epílogo. 

Há casos de webseries construídas e veiculadas integralmente 

em redes sociais, ou ainda casos de artistas que utilizam as 

redes sociais como uma plataforma complementar, postando suas 

obras em um site próprio e também em páginas do Facebook ou do 

Instagram.  

 No caso analisado, vimos como a inserção dessas redes na 

http://www.homestuck.com
http://www.homestuck.com
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trama, bem como a utilização de suas linguagens, pode ser feita 

de maneira não artiificial. Não se trata da primeira experiência 

de convergência midiátia que visa introduzir elementos de uma 

mídia em uma outra como recurso narrativo; isso vem sendo 

feito há tempos na literatura impressa, por exemplo, ou em 

programas televisivos. Entretanto, neste caso, não se trata de 

uma reprodução de convenções e elementos que remetam a uma rede 

social: a própria rede social torna-se parte da narrativa, parte 

essa cuja não leitura acarreta na não compreensão de aspectos 

importantes da mesma. Neste ponto, consideramos a experiência 

de Hussie bem sucedida. 

 Homestuck, tal qual várias outras obras concebidas e 

executadas no meio digital, tem um forte componente experimental. 

Seu caráter hipertextual (ao combinar diferentes elementos como 

sons, imagens, textos, vídeos e afins, de forma não linear) 

e intermídia (ao misturar diferentes mídias e artes em sua 

composição, caracterizando-se como híbridas) evidencia a 

abertura para tal experimentação com as possibilidades formais 

que o meio oferece. Sendo assim, ao extrapolar os limites 

da página virtual na composição da narrativa, explorando as 

possibilidades do meio digital, expande-se a narrativa para 

além de seus limites originais.

 Diante dessas novas possibilidades, deve-se notar, uma 

nova postura é exigida tanto do autor, que procura utilizar 

as novas ferramentas que o meio digital apresenta, quanto do 

leitor. A experiência da leitura no meio digital exigem um nova 

postura corporal, um novo olhar e a capacidade de se depreender 

o sentido de fontes múltiplas, sendo capaz de construir relações 

intertextuais e hipertextuais entre os diversos fragmentos que 

compõem o texto como um todo. Obras como Homestuck demonstram como 

a recepção dessas novas obras exige novos tipos de leitores: a 

capacidade de desempenhar um novo tipo de exercício de leitura. 

Não mais a leitura cerrada (close reading) que tanto fez escola 

nos estudos literários durante o século passado; mas, sim, uma 

leitura hipertextual, que pede um olhar difuso e, ao mesmo 

tempo, atento, capaz de construir o significado e ordernar os 

eventos da narrativa através da junção de fragmentos dispersos 

não somente em diferentes pontos da obra, mas para fora dela 

também, em um claro exercício de transmídia.
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RESUMO

Desde a sua criação em 2012, o grupo teatral Transeuntes, 

inserido no programa de Extensão “Urbanidades: Intervenções 

na Cidade” (UFSJ), investiga modos de interferência dos corpos 

dos performers no cenário urbano, formulando diferentes trocas 

de materialidades com o espectador transeunte a partir da 

efetivação do estreitamento físico. Desse modo, a formação 

do programa em questão – tema da tese recém-concluída - está 

intrinsecamente ligada ao trânsito entre teoria e prática, na 

construção significativa de territórios discursivos, objetivando 

contribuir para o conhecimento artístico contemporâneo. Neste 

contexto, surge, em 2016, o projeto do espetáculo Soft Porn, 

com o intuito de investigar procedimentos artísticos em espaços 

públicos. Sendo assim, o presente texto irá fazer uma breve 

análise acerca de tal espetáculo. 

PALAVRAS-CHAVE

Intervenção Urbana; performatividade; violência contra a mulher.

ABSTRACT

Since its creation in 2012, the Transeuntes, theatrical group, 

inserted in the “Urbanidades: Intervenções na cidade” Extension 

program (UFSJ), investigates modes of interference of the 

performers’ bodies in the urban scenario, formulating different 

materialities exchanges with the passerby effective physical 

narrowing. In this way, the formation of the program in question 

- theme of the newly concluded thesis - is intrinsically linked 

to the transit between theory and practice, in the significant 

construction of discursive territories, aiming to contribute 

to the contemporary artistic knowledge. In this context, in 

2016, the project of the show Soft Porn appears, with the 

intention of investigating artistic procedures in public spaces. 
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Therefore, the present text will make a brief analysis about 

such a spectacle.

KEYWORDS

Urban Intervention; performativity; violence against women.

INTRODUÇÃO

Inicialmente, o objetivo do projeto1 de extensão “Urbanidades: 

Intervenções” era realizar ações em diversas regiões da cidade. 

Interessava ao projeto as micropolíticas que os cidadãos faziam 

em seu cotidiano, as formas de driblar os discursos de poder que 

apareciam na cidade, as microfeituras, etc., constituindo outras 

possibilidades de vivência. Nesse sentido, Transeuntes atuou 

em tal projeto de extensão, na busca da união entre pesquisa 

acadêmica e extensão universitária. Desse modo, houve uma 

retroalimentação entre o grupo de pesquisa e as suas atividades 

extensionistas, extrapolando o âmbito do recinto universitário 

para alcançar as diversas esferas da cidade: 

Os espaços utilizados para as ações em diferentes 
instâncias passam a ser vistos como estruturas 
performáticas para ações coletivas que permitem 
encontros e diálogos entre vários níveis sociais. Em 
todas as atividades prima-se para que o reconhecimento 
da cidade não aconteça somente por sua importância 
econômica, nem por sua historiografia oficial, e sim, 
por uma visão feita por seus habitantes, em que cada 
pessoa tem um nome e uma história capaz de renovar 
a visão sobre a cidade. Sendo assim acreditamos que 
nosso propósito de conceber o espaço como lugar de 
ação e construção de ambientes simbólicos, por meio 
de materiais de circulação e produção de práticas 
que estimulem novas formas de apreensão do mundo, 
particularmente, no campo da percepção estética, e 
da recepção das obras sejam articulados. O intuito é 
fazer com que o projeto Urbanidades, juntamente com 
seu núcleo de pesquisa Transeuntes, tenha um impacto 
na formação do estudante participante do projeto, 
que se torne sujeito engajado na construção de sua 
própria rede de conhecimentos, além das propostas de 
impactos na comunidade sanjoanense (GASPERI; LINKE, 
2012). 

Sobre os trechos citados acima, pode-se dizer que uma das 
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primeiras intenções do projeto de extensão foi tentar compreender 

conceitualmente alguns aspectos acerca de “tradição” que São 

João del-Rei traz. Para isto, seria necessário compreender um 

pouco mais sobre alguns hábitos da população da “cidade sagrada” 

que perpassaram os séculos caminhando até à contemporaneidade. 

Além disto, algumas conceituações de Certeau acerca da Invenção 

do Cotidiano foram importantes ao projeto, auxiliando no maior 

entendimento acerca da inter-relação entre o hábito/costume como 

responsável de uma parte importante do sentido de pertencimento 

do cidadão sanjoanense em relação à sua cidade:

O projeto de extensão URBANIDADES é um projeto de 
artes que visa atuar no contexto ampliado da cidade 
e trabalhar as instâncias de percepção, discussão 
e divulgação de aspectos sociais e políticos de 
diferentes espaços de São João del-Rei por meio de 
intervenções artísticas desenvolvidas através de uma 
abordagem participativa e interdisciplinar. [...]. 
Em primeira instância, o projeto parte da realidade 
cotidiana e da memória pessoal de moradores da cidade 
e demais participantes para criar um repertório 
de materiais e pontos de partidas para as futuras 
ações. Serão realizadas experiências de imersão 
através de intervenções performáticas por parte dos 
estudantes, bolsistas e voluntários que entrarão em 
contato direto com os transeuntes, moradores, nosso 
público alvo neste projeto. (GASPERI; LINKE, 2012).

Referente à parte da realidade cotidiana que, no caso de 

São João del-Rei é, muitas vezes, associada à noção de tradição, 

pode-se trazer Giddens (1995), visando ilustrar melhor esta 

questão. Tal autor vem salientar que uma sociedade tradicional 

é uma sociedade cuja tradição é um fator dominante sobre os 

modos de ser e de se viver em conjunto. Com isto, podemos dizer 

que os enunciados de poder circulam pela cidade por diferentes 

motivos, seja pela sua força de “tradição” institucionalizada, 

seja por sua propagação dentro do cotidiano, em seu constructo 

histórico, político e social. Visando compreender um pouco 

sobre a força que o passado histórico exerce ainda hoje nas 

relações sociais da cidade, o projeto de extensão “Urbanidades: 

Intervenções” pretendeu criar, em meados de 2012: 

[...] interações entre atividades cotidianas e ações 
culturais, uso e espaço, universidade e cidade, 
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periferia e centro, entre outras, por meio de 
encontros e intervenções nas ruas da cidade. Visa-se 
desenvolver intervenções urbanas e ações artísticas 
com alunos-bolsistas, voluntários e moradores. Nesses 
lugares, o morador e o cidadão transeunte se tornarão 
parceiros necessários para o desenvolvimento das 
ações e intervenções, que dependem do encontro entre 
os alunos e os espectadores. (GASPERI; LINKE, 2012).

A cidade “sagrada” de São João del-Rei, marcada pela 

conexão entre o passado histórico católico e a modernidade, 

entre a noção de localidade e de globalidade, entre o equilíbrio 

do hábito e as inovações tecnológicas, também traz padrões 

comuns de qualquer cidade capitalista contemporânea. Todavia, 

ainda preserva características locais que os mecanismos de 

globalização ainda não conseguiram incorporar em suas práticas. 

A cidade mercadologizada pelo turismo exacerbado, devido aos seus 

artefatos, arquiteturas, monumentos históricos, também propôs 

ao projeto “Urbanidades: Intervenções” uma reflexão analítica 

acerca dos processos de modernização e/ ou de conservação de 

seus espaços de vivência, de lazer e de trabalho. As reflexões 

iniciais poderiam ser mais efetivadas no projeto ao se colocar 

os transeuntes em diversos estágios do processo, e não apenas 

em alguma fase mais elaborada do mesmo: 

Acreditamos que, ao incluir o público desde as 
primeiras experimentações, potencializamos nosso 
fazer teatral.  Essa coautoria, que considera o 
público antes mesmo da formalização ou elaboração 
mais aprofundada das cenas, verticaliza o encontro tão 
necessário ao fazer teatral. Atentamos também sobre 
como as experimentações, ocorridas em diferentes 
bairros da cidade, alimentaram o trabalho. Ao 
relacionarmos as práticas com diferentes camadas 
da cidade, confrontamos tais partes e seu cunho 
comercial, oferecendo outras perspectivas para se 
viver a cidade. (GASPERI et al., 2015, p. 8). 

A melhor compreensão estrutural da cidade, ou seja, como ela 

parcialmente funciona em seu cotidiano possibilitou ao projeto 

o melhor direcionamento sobre os locais de ação do grupo, na 

circulação entre diferentes espaços – entre as periferias e 

centro da cidade – pressupondo as noções de compartilhamento. 

Pode-se dizer, que a rua como espaço propenso ao diálogo foi um 
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dos motes do projeto. O meio urbano que abarca pessoas de todas 

as classes sociais poderia ser a plataforma de demonstrações 

cênicas, de procedimentos performativos, de micro-cenas, de 

exercícios improvisacionais, etc., possibilitando dar aos 

transeuntes outras possibilidades de pertencimento na cidade, 

pequenas experiências frente aos códigos do cotidiano, já 

internalizados socialmente. 

 Sendo assim, “Urbanidades: Intervenções” nasceu como um 

projeto extensionista para o cidadão que estaria indo trabalhar, 

ou voltando de um almoço, ou pegando filhos na escola, ou 

visitando as instâncias turísticas da cidade, entre tantos outros 

afazeres: “Além da democracia de acesso para qualquer indivíduo 

que esteja na rua, o grupo se preocupa em colocar em cena 

questões políticas que são sempre polêmicas em nossa sociedade” 

(GASPERI et al., 2015, p. 13). Então, tal projeto foi aprovado 

em 2012 pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), no Programa de 

Extensão da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), 

sendo consecutivamente aprovado até à atualidade. Um projeto 

nascido da união entre um grupo de pesquisa e colaboradores, 

tais como os transeuntes, professores, estudantes, etc. 

METODOLOGIA

O método em que o projeto se baseou foi a construção de 

cenas (de cunho performativo) a partir de materiais coletados 

no cotidiano da cidade, assim como recortes de jornais sobre 

diversas temáticas na mídia local, materiais histórico-

nacionais, materiais coletados por revistas, livros, etc., cujos 

assuntos fossem atuais e de cunho social. A partir de diversos 

temas, o projeto pretendeu investigar o processo artístico 

juntamente ao público formado por transeuntes desavisados, 

por vezes espectadores convidados, e também, por apoiadores 

da pesquisa. O grupo desejava realizar rodas de discussões 

acerca dos trabalhos previamente apresentados juntamente com os 

espectadores, formados em sua maioria, por pessoas de diferentes 

classes sociais. Assim, o objetivo do grupo foi aprofundar as 

questões referentes à aproximação entre espectador e a cena 

contemporânea, assim como as temáticas desenvolvidas. Desse 

modo, o projeto caminhou ao encontro da conscientização de 



.470 V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS

formação de público, constituído por moradores da cidade de 

São João del-Rei, turistas2, estudantes3, etc., tendo a rua e 

demais espaços públicos como locais privilegiados da recepção. 

Com a criação do grupo, os professores proponentes do mesmo – 

Ines Linke e Marcelo Rocco – construíram projetos que pudessem 

dialogar com as ações do grupo, como também dialogar com outras 

ações no âmbito urbano que implicassem em políticas culturais 

apoiadas pela UFSJ, estendendo diversas propostas à comunidade 

sanjoanense. 

DESENVOLVIMENTO

Nas reuniões do programa há leituras sequenciais de autores 

modernos e contemporâneos que discutem as relações sociais, 

políticas, econômicas e culturais. Autores que ajudam a fomentar 

as práticas e ampliar as discussões acerca da sociedade atual. 

Ademais, os membros do programa estudam autores que discutem as 

noções de performance e de performatividade, no amplo espectro 

da cena contemporânea, tais como: Hans Thies Lehmann, Josette 

Féral, Richard Schechner, entre outros. No entanto, o oposto 

também ocorre. Ou seja, há certas práticas que determinam ou 

que mostram a necessidade de maior aprofundamento teórico, 

possibilitando a continuidade da pesquisa. Isto cria outros 

modos de direcionamento investigativo dos coletivos, ou seja, 

as ações práticas promovem também o encaminhamento teórico que 

o programa irá percorrer. Essa retroalimentação visa eliminar a 

dicotomia entre o campo teórico e o campo prático das pesquisas, 

revelando que ambos os campos andam lado a lado nas investigações 

do programa. 

Basicamente, a pesquisa teve como principal objetivo 

investigar as propostas de estreitamento entre a cena 

contemporânea e o espectador transeunte nas ruas de São João 

del-Rei, visando analisar a inserção das obras cênicas work 

in process nas ruas e em espaços públicos. A ideia, ainda bem 

incipiente, era a realização de uma série de ações artísticas e 

provocativas pautadas nas propostas artaudianas de aproximação 

física entre ator e espectador, sem a divisão palco-plateia. 

Ou seja, o projeto surgiu a partir da procura da diluição de 

barreiras que pudessem diminuir os diálogos físicos e sensoriais 
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entre performer e transeuntes nos espaços públicos.

Seguindo as concepções artaudianas de teatro que, grosso 

modo, teatro e vida se confundem em uma realidade de exploração 

do risco físico (ARTAUD, 1999)4, o projeto de extensão buscou 

pesquisar diferentes formas percepções sobre o fazer artístico 

a partir dos espaços públicos oferecidos pela cidade de São João 

del-Rei, estabelecendo um contato estreito com os passantes. A 

performance art e os elementos constituintes da performatividade 

caracterizam as linguagens artísticas deste projeto. Juntamente 

a estas linguagens, se configuraram no projeto, as instalações 

temporárias nas ruas, as intervenções que criam e expressam 

jogos efêmeros com o público desavisado. 

Dessa forma, o projeto dispôs-se a investigar a inserção 

de certos procedimentos artísticos em espaços não preparados 

previamente para uma ação, criando obras dispostas a estabelecer 

relações flexíveis e diretas com o público, caminhando em 

sentido oposto à rigidez dos processos encerrados em si. 

Logo, o projeto do grupo consistiu – e ainda consiste – em 

realizar experimentações que inserissem o espectador das ruas, 

na construção dos processos criativos, a partir das temáticas 

referentes às abordagens atuais. Neste caso, o espectador foi 

considerado um coparticipante da estrutura das experimentações, 

sendo parte da feitura performativa. Ou seja, o grupo se 

orientaria a partir da premissa do espectador como colaborador, 

em uma ou mais instâncias do projeto. 

Logo, os territórios de produção do grupo poderiam ser 

qualquer espaço da cidade, desde que possuísse algum fluxo de 

pessoas, independentemente da quantidade de transeuntes. As 

ruas como “artérias da cidade” (LEITE, 2007) pareciam permitir 

as apropriações dos performers em suas ações, sendo o suporte, a 

plataforma para as ideias do grupo. Com isto, a problematização 

já demonstrada acerca dos usos dos espaços públicos seria, 

também, um ponto trabalhado. As cenas do cotidiano sanjoanense, 

em que algumas práticas comuns são de visitação aos espaços 

tombados pelo IPHAN, de circulação de pessoas casa-trabalho, 

da relação entre compra e venda de produtos, entre outras, 

poderiam edificar algumas subversões de uso, causando incômodo, 

ruídos sonoros e visuais no tecido urbano. 

As transgressões, embora frágeis, incipientes, poderiam 
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criar discussões acerca das destinações de utilização espacial. 

A distinção entre os lugares demarcados para um fim já usual – 

cujas forças do hábito operam – e as possíveis alterações nos 

sentidos de uso e de vivência na cidade de São João del-Rei, 

contribuíram para o percurso inicial do grupo: de questionar e 

problematizar ambientes que, aparentemente, trazem percepções 

rígidas acerca de seu uso. Lugares em que as práticas de consumo 

pareciam inalteráveis indicaram a potência de certas práticas 

de resistência à globalização do capital. O grupo poderia criar 

pequenas transgressões, ligeiros desvios no comportamento 

usual de cidade. Assim, o espetáculo Soft Porn vem alicerçar 

sua discussão acerca das construções sobre a figura da mulher 

na atualidade – e de outras identidades que se identificam 

com tais construções devido à exclusão sistemática diante dos 

discursos de poder. A indagação de Judith Butler – em seu livro 

“Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade” 

(2015) – parece trazer um paralelo às questões apresentadas: 

“Ser mulher é um ‘fato natural’ ou uma performance cultural, ou 

seria a ‘naturalidade’ constituída mediante atos performativos 

discursivamente compelidos, que produzem o corpo no interior 

das categorias de sexo e por meio delas?” (BUTLER, 2015, p. 9). 

Butler toma como parte de seus estudos a questão acerca das 

construções de gênero, focando nas complexidades dos conceitos 

que circundam esses estudos. A autora aborda, entre outras 

problemáticas, a subjetividade acerca das construções dos 

corpos, o estranhamento e/ou o reconhecimento perante o corpo 

do outro, as construções acerca do sujeito “mulher”, advindo 

de criações históricas, políticas e sociais, caminhando para 

muito além do fator biológico. Declarando o gênero como algo 

que independe do sexo, Butler eleva as conceituações feministas 

a outros níveis de discussão. A autora mostra que os discursos 

sobre os corpos, ou seja, sobre os ideários acerca do corpo 

feminino, revelam escolhas, práticas discursivas recortadas/

editadas pelo poder. Sara Salih diz que Butler “[...] argumenta 

que o sexo e o gênero são discursivamente construídos e que não 

há nenhuma posição de liberdade tácita para além do discurso” 

(SALIH, 2012, p. 69). Isto contraria as supostas cristalizações 

que ordenam o pensamento sobre o feminino ao longo dos séculos. 

Nesta grande área temática, Soft Porn se configura em 
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diferentes campos: a construção sobre o que é “ser mulher” 

e sobre o que é “ser homem” em meio às lutas feministas; os 

discursos de poder sobre os corpos das minorias, tais como os 

homossexuais; as distinções entre (identidade de) gênero, sexo, 

sexualidade (orientação sexual) são extensos suportes de pesquisa 

que abarcam diversos caminhos de investigação dos núcleos. 

Ademais, esses grandes leques não são apenas pesquisados, mas 

também vivenciados, uma vez que estamos em pleno século de 

discussão e da visibilidade social, política e midiática desses 

fenômenos culturais. 

Soft Porn revisita clássicos da literatura infantil, trazendo 

o medo e o terror como motes da montagem. A força da montagem 

está na tensão entre o que é dito e os crimes sem testemunha, nem 

acusação. Tal encenação investiga a performatividade em um espaço 

alternativo: um bosque sem qualquer luminosidade no Campus Dom 

Bosco (UFSJ), aproximando o trabalho às noções de site specific. 

O foco temático é a violência contra a mulher, entre outras 

problemáticas agregadas a este tema, tais como a subjetividade 

acerca das construções dos corpos, o estranhamento e/ou o 

reconhecimento perante o corpo do outro e as construções acerca 

do sujeito “mulher”. Vale ressaltar que os eixos norteadores 

deste projeto são, a saber: 1- As noções de Intervenção Urbana; 

2- As noções de performatividade; 3- Os conceitos operativos da 

performance art. 

Atualmente, o feminismo tem ganhado grande força e 

conquistado grandes aliadas e inimigos raivosos, o que só mostra 

o quanto é válido o movimento. Podemos dizer que a luta das 

mulheres é forte e persistente devido ao cansaço de aguentar 

uma vida cheia de intromissões masculinas em seus pensamentos, 

ações e, principalmente, em seus corpos. Quando o machismo age, 

de qualquer forma que seja, o que ele quer mostrar é que possui 

total controle sobre os corpos femininos. Tem-se que seguir uma 

cartilha de como ser uma mulher aceitável na sociedade, como 

foi muito bem descrito pela revista Veja ao se referir à Marcela 

Temer, a primeira-dama do país: “bela, recatada e do lar”. 

Quando Jair Bolsonaro diz que a deputada Maria do Rosário “não 

merece ser estuprada” ou quando 30 homens estupram uma jovem de 

16 anos, é mostrada a posse e o entendimento sobre estes corpos 

que eles julgam possuir. E, de algum modo, possuem, porque é 
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permitido. Quando homens abusam do seu corpo sem consentimento, 

não agem por desejo (mesmo assim não seria justificável) e sim 

para mostrar que possui poder sobre você e sobre sua sexualidade. 

E, como são silenciadas, seguem vendo agressores por todos os 

lados completamente impunes.

A violência é algo que acompanha a vida de todas mulheres, 

seja ela física, psicológica, sexual, verbal, patrimonial 

ou simbólica. O espetáculo Soft Porn retrata, sob diversos 

aspectos, como o abuso atinge, machuca e silencia. As mulheres 

sofrem todos os tipos de agressões todos os dias, desde os ditos 

mais leves até os mais irreversíveis. Isto Modifica suas vidas, 

ao mesmo tempo em que são ensinadas a aceitar e não denunciar, 

porque estas atitudes são vistas como algo naturalizado. Neste 

sentido, homens são vistos como os seres que detém o poder e a 

força, enquanto mulheres são frágeis e passivas.

No espetáculo, temos a personagem Garota da capa, que mostra 

esse tipo de violência como um ciclo, lutando pela sobrevivência 

em uma floresta que pode ser vista também nas cidades, nas áreas 

rurais, nos ambientes familiares ou todo e qualquer lugar em 

que uma mulher corre o risco de ser violentada. Além desta 

personagem, diferentes corpos femininos são mostrados nesta 

mesma situação de abuso como bonecas sexuais humanas e corpos 

prostituídos.

Há também duas personagens femininas em certa posição 

de poder, mostrando que mulheres também reproduzem discursos 

violentos. Isto não é necessariamente culpa delas, e sim da 

sociedade machista e misógina em que vivemos, ensinando-as a se 

cegarem ou a aceitarem que sejam cegadas pelo patriarcado sem 

questionarem o papel e posição perante a sociedade. Ou seja, 

uma das personagens possui mais poder do que as outras garotas, 

porém, não deixa de ser submissa diante de qualquer outro 

personagem masculino. 

Ampliando tal assunto, pode-se dizer que a mídia é forte 

influenciadora de ações violentas contra a mulher, além de ser 

grande responsável por parte das romantizações de histórias 

abusivas e por encobrir, propositalmente, fatos reais, sempre com 

uma visão que beneficia e justifica pelos agressores e culpabiliza 

as vítimas. No espetáculo, quando a Garota da Capa se depara com 

uma apresentadora televisiva sensacionalista, ela literalmente 
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não tem voz – é sempre cortada, ridicularizada e culpabilizada 

pelas violências que sofreu ao longo da narrativa, além de ter 

seu corpo exposto, sendo chamada por nomes pejorativos.

Para além do feminicídio e do abuso, o espetáculo retrata 

também a pedofilia, uma vez que a personagem principal tem 13 

anos e o texto inicial conta sobre as bonecas sexuais humanas 

– meninas no início da puberdade que são transformadas em 

brinquedos sexuais a partir de diversos tipos de mutilações, 

desde membros cortados até o estourar de seus tímpanos. Segundo 

o IPEA, 70% das vítimas de estupro no Brasil são crianças e 

adolescentes. Em metade das ocorrências envolvendo crianças, 

há um histórico de estupros anteriores. 70% dos estupros são 

cometidos por parentes ou conhecidos da vítima.

Não se sabe se os números de abusos aumentam a cada dia 

ou se o que realmente cresceu foi a coragem dessas mulheres 

de denunciar seus agressores. De qualquer forma, os dados são 

assustadores. Ainda segundo o IPEA, 76% das mulheres são alvo 

de violência física e sexual durante a vida. No Brasil, a cada 

12 segundos uma mulher é violentada, a cada 10 minutos uma 

mulher é estuprada e a cada 90 minutos uma mulher é assassinada. 

Aproximadamente 40% de todos os homicídios de mulheres no mundo 

são cometidos por um parceiro íntimo. Uma vez não denunciada, a 

violência vai se tornando mais banalizada, criando um conformismo, 

além de extrema falta de autoestima por parte da vítima. Grande 

parte dessa culpa é sentida pela mulher pelo pensamento de que 

aquilo só acontece com ela porque a mesma fez algo de errado com 

o parceiro, então merece tal violência.

A violência de gênero não é individual e, sim, algo que 

atinge todas as esferas da sociedade, desde suas formas mais 

sutis e psicológicas até a agressão física e/ou sexual. Ainda 

assim, o conservadorismo consegue dominar o pensamento sobre 

o que é normal e quando tentamos mostrar o outro lado da 

história as mulheres são vistas como loucas, desequilibradas, 

problemáticas ou até “mal-comidas” - o que retoma a questão da 

sexualidade. 

Mulheres feitas para a satisfação pessoal e sexual do homem, 

o que dá direito a eles de sexualizarem os corpos femininos 

em todos os momentos possíveis. O que não acontece com homens. 

Pelo contrário: ao invés de serem difamados quando expostas 
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suas vidas sexuais, são parabenizados e incentivados. Mulheres 

não têm essa mesma chance de poder falar abertamente sobre o 

assunto, sem que sejam lidas como possíveis margens para abusos 

“merecidos”. 

Lembrando que não só homens, individualmente, agridem as 

mulheres, como também grupos, instituições e o Estado. Não há 

um único espaço em que as mesmas são tratadas como seres humanos 

iguais aos homens. Mulheres podem ser tão ou mais fortes, boas 

líderes, inteligentes, capazes, poderosas do que homens, pois 

essa diferenciação entre os gêneros é meramente social. Tudo 

isso cria uma desumanização do gênero que é o maior foco de 

combate na luta feminista.

CONCLUSÃO

Na perspectiva vista, a feitura artística nas ruas assume 

um tempo menos rígido. Uma ação não enquadrada em modelos 

prévios de durabilidade, ou de algum efeito sobre o espectador, 

como também, não pede os aplausos já convencionados pelo 

teatro tradicional, uma vez que as obras são fragmentadas, não 

wagnerianas, sem os arranjos e/ou narrativas aristotélicas, 

cujas realizações exigem a totalidade de começo, meio e fim. 

Neste aspecto, pode ser que o transeunte que comece a assistir 

a obra não chegue, necessariamente, até o final da mesma. Pode 

ser também que o transeunte chegue diante de uma obra que 

esteja em pleno curso, perdendo trechos anteriores, fragmentos 

iniciais. Isto pode fazer com que o espectador monte suas peças 

de quebra-cabeça, possibilitando que o mesmo traga a sua bagagem 

cultural, a sua leitura de mundo, para tentar, assim, fisgar os 

signos do trabalho em processo que se apresenta na frente dele, 

colaborando com a obra em pleno movimento. 

NOTAS

1  Agora transformado em programa.

2 Já que se trata de uma cidade histórica com grande contingente de visitação 
diária de turistas, advindos de regiões do Brasil e de várias partes do 
mundo.

3 Em grande parte, são moradores temporários da cidade.

4  As concepções artaudianas foram os primeiros direcionamentos do projeto, 
não sendo mais o foco atual dos trabalhos.
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CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DA PERSONAGEM KATNISS EM 
JOGOS VORAZES

Débora Luísa Vieira dos Santos UFSJ)
Iolanda Pedrosa Borges UFSJ)
William José de Carvalho (UFSJ)

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar, a partir do 

conceito de identidades híbridas, as várias identidades assumidas 

pela personagem Katniss Everdeen ao longo da trilogia Jogos 

Vorazes. Ainda, como o cinema - entre outros produtos culturais 

- pode refletir na construção de identidades e seus estigmas na 

sociedade vigente, reforçando ou modificando cada um. Diante da 

Trilogia Jogos Vorazes, que se passa em uma realidade distópica, 

o estudo parte da narrativa que o cinema não é só um produto 

cultural feito para o entretenimento, ele tem a capacidade 

de proporcionar a seu público reflexões filosóficas e sociais, 

reforçar ou transformar padrões normativos, ser um reflexo do 

próprio contexto vigente.

PALAVRAS-CHAVE

Identidades híbridas; Gênero; Indústria Cultural; Cinema; Jogos 

Vorazes.

ABSTRACT

The objective of the present work is to analyze, from the 

concept of hybrid identities, the multiple identities assumed 

by the character Katniss Everdeen throughout “The Hunger Games” 

trilogy. In addition, how cinema – among other cultural products 

– may reflect in identity construction and its stigmas in current 

society, strengthening or reshaping each individual. In front 

of The Hunger Games trilogy, which takes place in a dystopian 

reality, the study starts from the narrative that cinema is 

not a cultural product made only for entertainment; it has the 

capacity to provide its public with social and philosophical 

reflections, to reinforce or change normative patterns, to be a 
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reflex of the own current context.

KEYWORDS

Hybird Identities; Gender; Cultural Industry; The Hunger Games

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Trilogia Jogos Vorazes foi escrita, entre 2008 e 2010, 

pela estadunidense Suzanne Collins. O enredo foi adaptado para 

o cinema em 4 filmes, sendo que os 3 primeiros arrecadaram cerca 

de 8,8 milhões de reais em bilheteria e o último, só no final de 

semana de estreia, obteve 247 milhões de dólares no mundo.

Jogos Vorazes se passa em uma realidade distópica na 

qual, após guerras devastadoras e desastres naturais, há o 

desaparecimento de parte da porção continental do planeta, 

surge Panem. Nela, os 12 distritos abastecem o centro do poder e 

o regime totalitário do Presidente Snow. Depois de uma rebelião 

contra a Capital (Dias Escuros), os cidadãos dos distritos foram 

obrigados a oferecer tributos para o reality jogos vorazes. Em 

uma mistura de entretenimento e terror, a população de Panem 

permanece sob o controle de Snow.

Jogos Vorazes não é só um produto cultural feito para o 

entretenimento. Ele tem a capacidade de proporcionar a seu 

público reflexões filosóficas e sociais. Como exemplo do potencial 

crítico do enredo, os sinais apresentados no filme foram usados 

em protestos na Tailândia contra o golpe militar sofrido pelo 

país em 2014.                

As identidades são construídas e adquirem sentido a partir 

da linguagem e dos sistemas simbólicos que as representam, 

sendo esta representação simbólica, o meio pelo qual a realidade 

é construída. As identidades não são unificadas, pode haver 

diferenças conflitantes entre as mesmas de acordo com cada 

situação (HALL, 2006). O presente trabalho pretende abordar as 

especificidades da identidade de Katniss, protagonista de Jogos 

Vorazes. 

Katniss é uma jovem forte que desde a morte do seu pai teve de 

se encarregar do sustento da família. Todas suas características 

se aproximam do convencionado como características masculinas, 

o que rompe com o paradigma de mulher como “sexo frágil” e se 
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aproxima das lutas e conquistas feministas rumo à equidade de 

direitos e liberdade.

As discussões de gênero trazidas à tona pelo movimento 

feminista põem em xeque as diferenças “naturalizadas” entre 

homens e mulheres, embasadas em diferenças biológicas (AMÂNCIO, 

1993; COLLING, 2009; SCOTT, 1990). A identidade constantemente 

associada ao gênero feminino remete, na realidade e na ficção, 

ao “sexo frágil”, ao cuidado, emoção, associada à presença de 

um parceiro romântico; enquanto a masculina remete a razão, 

força, coragem, entre outros. Essa diferenciação participa da 

construção do que é ser homem e o que é ser mulher, de modo 

opressor e desigual. Atributos esses reforçados e transmitidos 

também pelos produtos culturais, como o cinema (GUBERNIKOFF, 

2009). 

Esses estereótipos e padrões normativos do que é ser 

“mulher” vem sendo frequentemente quebrados socialmente, sendo 

essa mudança também refletida nos produtos culturais, como nos 

filmes. Na saga “Jogos Vorazes”, a personagem principal é Katniss 

Everdeen, uma heroína capaz de representar essa transformação 

nas identidades que constituem masculino e feminino, rompendo 

com a ideia de identidades coesas e embasadas em sistemas de 

dominação. Contudo, será que isso se sustenta ao longo da 

trajetória da heroína?

Para responder a essa pergunta, será feita uma Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 2011) dos principais momentos de Katniss no 

enredo e quais identidades ela aciona baseado nas diferenciações de 

gênero. Será observado as principais características associadas 

à personagem e seu desenrolar ao longo da trilogia.

QUESTÕES IDENTITÁRIAS E A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA REALIDADE

Atualmente, tornou-se um desafio falar sobre identidade 

por vivermos em um mundo no qual os recursos comunicacionais 

e informacionais se mostram tão diversos e ao mesmo tempo 

tão híbridos, tão mesclados. Discorrer sobre este tema se 

torna importante cada dia mais devido às mudanças nas quais 

a sociedade contemporânea vem sofrendo, especialmente, após o 

processo de globalização encadeado pelos avanços tecnológicos, 

no qual proporcionou uma quebra de fronteiras, que antes eram 
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delimitadas por distâncias geográficas, mas que hoje se supera 

através das mídias sociais (HALL, 1997; WOODWARD, 2005).

Em uma sociedade tradicional, como nos aponta Giddens (2002), 

a identidade social dos indivíduos é limitada pela própria 

tradição, pelo parentesco, pela localidade. A modernidade, 

caracterizada como uma ordem pós-tradicional, ao romper com as 

práticas e preceitos preestabelecidos, enfatiza o cultivo das 

potencialidades individuais, oferecendo ao sujeito uma identidade 

“móvel”, mutável. É, nesse sentido, que, na modernidade, o “eu” 

torna-se, cada vez mais, um projeto reflexivo, pois aonde não 

existe mais a referência da tradição, descortina-se, para o 

indivíduo, um mundo de diversidade, de possibilidades abertas, 

de escolhas. O indivíduo passa a ser responsável por si mesmo e 

o planejamento estratégico da vida assume especial importância.

Para Stuart Hall (1997), o que antes bastava para a compressão 

de identidade por meio da perspectiva essencialista como um 

conjunto cristalino, autêntico e perene de características 

comuns aos que partilham de determinada identidade, já não basta 

para este sujeito pós-moderno. O autor aponta que as culturas 

nacionais são construídas pelo discurso de pertencimento ao 

local de origem, e a formação de um sentimento de identidade e 

lealdade à ideia de nação, que é representada no interior das 

transformações sociais e políticas. Porém, as velhas identidades 

que por tanto tempo estabilizaram o mundo social estão em 

declínio. Novas identidades estão surgindo, deixando o indivíduo 

moderno fragmentado.

Hall (1997) argumenta que este sujeito pós-moderno vive 

identidades distintas em diferentes momentos e que estas não 

são unificadas ao redor de um eu coerente. O autor sugere que a 

identidade plenamente unificada é um discurso que trata de um 

simulacro histórico, pois o mundo está em constante modificação e os 

sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, 

o que faz o sujeito se confrontar com uma multiplicidade 

desconcertante e cambiantes de identidades possíveis. 

A identidade é, na verdade, relacional, e as diferenças 

são estabelecidas por uma marcação simbólica relativamente a 

outras identidades (na afirmação das identidades nacionais, por 

exemplo, os sistemas representacionais que marcam a diferença 

podem incluir um uniforme, uma bandeira). No caso da identidade 
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regional, as marcas estão na fala com sotaque, na vestimenta, 

em hábitos e atitudes e até mesmo, na produção de conteúdo. 

O conceito de identidade pode estar ligado às representações 

(WOODWARD, 2005).

Neste contexto, a concepção de “descentramento do sujeito” 

ganha sentido, pois, diante desses intensos fluxos produzidos/

introduzidos nas paisagens culturais, estas se fragmentam/

pluralizam e com elas e a partir delas também o sujeito. Assim, o 

sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos da 

sua história. O indivíduo fragmenta-se em várias identificações 

e papéis que são moldados conforme a evolução do homem na 

sociedade. 

A realidade é construída socialmente através dos processos 

comunicativos e as relações interpessoais, através dos sistemas 

simbólicos, capazes de gerar o consenso e disseminar padrões 

normativos (BERGER e LUCKMANN, 2007; BOURDIEU, 1989). 

“O poder simbólico é um poder de construção da realidade que 

tende a estabelecer uma ordem gnoseológica: o sentido imediato 

do mundo (e, em particular, do mundo social)” (BOURDIEU, 1989, 

p. 9). Todavia, esse poder só pode ser exercido em acordo com 

aqueles que o exercem e se deixam dominar. Ou seja, esse poder 

deve ser reconhecido e legitimado pelo grupo social, para que 

tenha seu efeito sobre os atores sociais. Além disso, esse poder 

participa da construção do imaginário social e da cultura, 

naturaliza ideologias e cria símbolos.

Os sistemas simbólicos cooperam para assegurar a dominação 

de uma classe sobre a outra – violência simbólica1 – dando reforço 

para a domesticação dos dominados. Esse tipo de violência, para 

Bourdieu (1997), é exercida nas relações sociais e também nas 

relações de comunicação da mídia, reforçando os sistemas de 

opressão e dominação do masculino sobre o feminino.

Os meios de comunicação interferem nesse processo à medida 

que disseminam e reforçam padrões culturais e de comportamento, 

contribuindo para o consenso entre as ideias e unificação social. 

Como também, contribuem para a formação da subjetividade e 

identidade dos indivíduos. Esses meios são uma ferramenta que 

não busca apenas garantir a propagação de informações e a 

comunicação entre indivíduos, mas é também capaz de exercer 

influência sob a forma como o leitor pensa e age. 
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Como foi abordado que  identidade do indivíduo se faz a 

cada dia, a cada identificação que esse sujeito realiza no meio 

em que vive (GIDDENS, 2002; HALL, 1997), a mídia, com seu papel 

fundamental na veiculação de notícias, canoniza como conectivos 

de acesso a visões de mundo e construção de identidades, levando 

em consideração que as formações discursivas fragmentárias dos 

grupos sociais são culturais e históricas. 

É esta identidade criada pela interação do homem com a 

sociedade que faz perceber a presença da identidade no processo 

de mudança, visando a adequação do homem ao ambiente no qual 

está inserido.

GÊNEROS: EXPRESSÃO CULTURAL DA DIFERENÇA SEXUAL

O termo gênero foi acionado pelo movimento feminista 

estadunidense como forma de referir-se a uma organização social 

da relação entre os sexos, como forma de rejeição ao determinismo 

biológico (SCOTT, 1990). Esse termo questiona os papéis sociais 

e expõe a assimetria presente nas representações de feminino 

e masculino, capazes de, ainda hoje, regularem suas posições 

sociais (AMÂNCIO, 1993; COLLING, 2004).

A representação mental entre feminino e masculino baseada 

em uma diferenciação biológica, como fator relevante na formação 

da identidade dos sujeitos foi historicamente utilizada para 

reduzir o gênero a um perfil de personalidade, uma identidade 

binária a qual se baseia nas diferenças. Ao homem esteve atribuído 

as características que se relacionam à razão e vida pública; 

às mulheres a emoção e a vida privada do lar. Essas visões 

foram construídas a partir de um ponto de vista unilateral 

(COLLING, 2004). “Nestas relações os homens detêm o monopólio 

da interpretação das coisas humanas, e estabelecem seu poder 

ao mesmo tempo em que o legitimam com fundamentos mitológicos, 

religiosos, ideológicos, filosóficos ou conflitos.” (COLLING, 2004, 

p. 19).

Para Simone de Beauvoir (2009), ninguém nasce mulher, 

torna-se. A autora acredita que o feminino teve sua condição 

de liberdade limitada por sua fertilidade e capacidade de gerar 

uma vida. Essa capacidade geradora fez com que o feminino 

fosse associado ao cuidado, amor, maternidade e fragilidade. O 
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masculino, em oposição, esteve associado ao mundo da política, 

força, independência. A mulher que fosse pública, seria 

desqualificada ou que tivesse alguns desses atributos ditos 

masculinos, seriam “masculinizadas”. Características essas que 

servem para perpetuar sistemas de opressão, travestidos de 

normalidade e naturalidade. A discussão de gênero, portanto, 

desvelou esse modelo de identidade como mera representação 

social. Entretanto, uma mulher que portar-se com características 

que não são do seu meio “natural” necessita de um esforço de 

explicação e de justificativa, que não ocorre no caso do homem 

(AMÂNCIO, 1993; COLLING, 2004). As mulheres passaram a encarar 

a si mesmas por meio dos olhos masculinos (GUBERNIKOFF, 2009). 

Contudo, para Beauvoir (2009), essa conformação não passa de 

uma construção da própria sociedade.

A história é o resultado de construções, interpretações 

e representações, fruto das relações de poder. Portanto, uma 

história das mulheres contada pelas mulheres é relativamente 

nova, pois sempre foi contada com suporte dos homens, o que mais 

uma vez contribuiu para a construção e conservação de estigmas 

relacionados ao ser feminino. Com as conquistas do movimento 

feminista na luta pela equidade, as mulheres puderam sair para o 

mercado de trabalho, decidir sobre sua vida e seus corpos. Essa 

ruptura de paradigmas com a “mistura” de papéis, gera insegurança 

(COLLING, 2004) e altera as estruturas do patriarcado.

A palavra estigma foi usada pelos gregos para designar 

pessoas que possuíam “sinais corporais com os quais se procurava 

evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau sobre o status 

moral de quem os apresentava” (GOFFMAN, 1988, p. 11). Esses 

sinais se manifestavam em forma de cicatrizes, por exemplo, 

imprimidas no corpo como indício de que a pessoa marcada deveria 

ser evitada, principalmente, em locais públicos. Todavia, o 

estigma não refere-se somente às marcas corporais (cicatrizes, 

deformações, etc), ele também pode referir-se a algo invisível. 

“Atualmente, o termo é amplamente usado de maneira um tanto 

semelhante ao sentido literal original, porém é mais aplicado à 

própria desgraça do que à sua evidência corporal” (GOFFMAN, 1988, 

p. 11). A partir disto, uma pessoa possuidora de um dado estigma 

tem ele incorporado à sua biografia e pode ser considerada como 

se não fosse completamente humana, fosse diferente das demais. 
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A aprendizagem da pessoa estigmatizada ocorre das seguintes 

formas: aprendizagem do ponto de vista dos normais (das 

características consideradas comuns/naturais); aprendizagem 

de que ele está desqualificado por possuir um dado estigma; 

aprendizagem de como lidar com o tratamento que receberá dos 

normais; e aprendizagem do encobrimento, de como ser discreto 

e disfarçar/amenizar seu estigma nas relações sociais. E, a 

partir dessa socialização, o indivíduo forma sua identidade e 

assume diferentes papéis sociais quando necessário (GOFFMAN, 

1988).

As características tidas como femininas foram, por vários 

momentos da história, utilizadas para desqualificar e oprimir 

as mulheres. Incorporando em sua identidade certa incapacidade, 

habilidades tidas como “menores” se comparadas às dos homens. 

Como se sobrasse para as mulheres, as características que não 

se encaixam nos homens.

INDÚSTRIA CULTURAL E IDENTIDADE DE GÊNERO

O conceito de Indústria Cultural, criado por Adorno e 

Horkheimer (1985), referiu-se a uma produção cultural em série, 

seguindo padrões de produção em escala. 

Desde o começo do filme já se sabe como ele termina, 
quem é recompensado, e, ao escutar a música ligeira, 
o ouvido treinado é perfeitamente capaz, desde os 
primeiros compassos, de adivinhar o desenvolvimento 
do tema e sente-se feliz quando ele tem o lugar como 
previsto. (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 118)

Essa produção em escala industrial é capaz de gerar 

identificação e a ilusão do mundo da ficção ser um prolongamento da 

realidade, sem rupturas (ADORNO e HORKHEIMER, 1985; GUBERNIKOFF, 

2009). 

O cinema possui efeitos ideológicos devido à aproximação 

com a realidade. A linguagem cinematográfica, seus efeitos, 

montagem e narrativa são elaborados para construir significados, 

que contribuem para disseminar, propagar e reforçar ideias e 

valores. Esse fator corrobora para sistemas de dominação e 

reforça estereótipos, como as características que são codificadas 

como tipicamente masculinas ou femininas. “São atitudes e 
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comportamentos balizados por imagens amplamente divulgadas no 

cinema e que serviam e servem de modelo a todas as mulheres.” 

(GUBERNIKOFF, 2009, p. 68).

O cinema americano convencionou uma série de códigos de 

linguagem, resumindo em uma narrativa aceita pelo público 

(GUBERNIKOFF, 2009). De acordo com a teoria feminista do cinema, 

desenvolvida nos Estados Unidos na década de 1970 e no Brasil a 

partir do final dos anos 1980, a posição das mulheres no cinema 

sempre foi a do outro, jamais de sujeito da narrativa. A imagem 

do feminino sempre foi estereotipada e idealizada, de acordo 

com o sistema de opressão, na qual o papel social da mulher 

sempre esteve reprimida.

As personagens apresentadas na narrativa cinematográfica 

passaram a ser vistas como exemplos a serem seguidas, havendo 

ainda uma comercialização da imagem feminina. O exemplo a ser 

seguido, o corpo a ser visto, bem como, fazê-la conhecer o seu 

lugar, enquanto dona de casa e do lar. Uma função narrativa 

ligada sempre à ótica masculina, reforçando as características 

femininas como atração sexual (GUBERNIKOFF, 2009).

Todavia, nas últimas décadas, isso tem mudado. Personagens 

femininas têm assumido o protagonismo do enredo, assumindo 

papéis de heroína, dotados de coragem, força e ocupando cada 

vez mais o espaço público, sejam eles baseados em histórias 

reais ou não. Filmes como “Mulher-Maravilha” (2017), “Estrelas 

Além do Tempo” (2017), “A Dama de Ferro” (2011). Essa mudança 

chegou até mesmo aos filmes infantis, como “Mulan” (1998) e, 

mais recentemente, “Frozen: Uma Aventura Congelante” (2013). Na 

saga “Divergente” (2014), a personagem principal também é uma 

mulher, dotada de coragem e capaz de transformar sua realidade, 

como a heroína de “Jogos Vorazes”. 

METODOLOGIA

O trabalho visa investigar quais são as características 

apresentadas pela protagonista e como elas convergem ou se 

afastam dos padrões pertencentes ao feminino ou masculino. Como 

as identidades são constituídas por aquilo que elas não são, 

podendo ser contraditórias entre si e se alterar dependendo 

das situações dentro do enredo, ou se adaptar às expectativas 
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de seus espectadores. Para isso, será utilizado como aporte 

metodológico a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011) aplicada aos 

principais momentos da heroína durante os filmes que compõem a 

franquia. Este tipo de abordagem parte da pré-análise, com a 

organização do material a ser analisado (corpus), seguindo para 

o tratamento dos resultados e, a partir disso, a codificação e 

inferência sobre os dados encontrados.

Tomou-se como base de análise os 4 filmes da saga Jogos 

Vorazes e os comportamentos e ações adotados pela personagem 

Katniss Everdeen, personagem principal da saga. Utilizou-se 

como classificação as características adotadas como femininas 

(associadas à emoção, cuidado e vida privada) e masculinas 

(associadas à razão, independência e vida pública). Aplicando-

as diretamente à narrativa da heroína. Para isso, torna-se 

relevante compreender um pouco mais sobre a história de Katniss.

De acordo com Bardin (2011), o processo de Codificação pode 

partir da personagem como unidade de registro, tendo o quadro de 

análise estabelecido em função das características ou atributos 

da personagem, do mesmo modo, pode-se investigar uma obra de 

ficção a partir de seus personagens.

SOBRE A HEROÍNA

Em Jogos Vorazes, durante a Colheita, a personagem principal 

e heroína, Katniss Everdeen, assume o lugar da sua irmã mais 

nova, Prim, como voluntária para participar da 74ª edição do 

reality. Neste momento, Katniss ganha o respeito de todo o 

Distrito 12, sendo cumprimentada com o signo antigo do distrito 

– o beijo nos três dedos médios da mão e sua elevação aos céus 

– e começa a jornada na construção do seu papel de heroína que, 

mais a frente, se tornará signo de uma nova revolução contra a 

Capital. Além disso, é nesse momento que Katniss recebe o broche 

de Tordo, que será usado no seu traje de batalha.

Ao longo de sua jornada nos jogos vorazes, Katniss é 

constantemente monitorada e tem de representar um romance com 

seu companheiro de distrito Peeta, após o mesmo confessar em uma 

entrevista que a amava. O casal ficou conhecido como “os amantes 

desafortunados do Distrito 12” e isso fez com que conquistassem 

não só o público, patrocinadores e a sobrevivência, mas também 
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o ódio do totalitarista Snow.

Além disso, a heroína toma certas atitudes vistas como 

transgressoras ao sistema vigente, como forma de demonstrar que 

não é apenas uma peça no jogo da Capital. 

Esses primeiros atos de rebeldia foram vistos ainda na 

arena de batalha, como quando Katniss canta para Rue, sua aliada 

no jogo, enquanto morre e depois enfeita o corpo da menina com 

flores. E o principal de todos: dividir amoras venenosas com 

Peeta, após o anúncio de que nos jogos não poderiam haver dois 

vencedores, contradizendo a nova regra anunciada anteriormente. 

Atos estes que, após televisionados, tornaram-se fagulhas para 

uma rebelião nos distritos, começando pelo 11, o qual Rue 

pertencia.

No segundo filme “Jogos Vorazes: Em chamas”, Katniss e 

Peeta fazem a viagem dos vitoriosos aos demais distritos e 

pela Capital, para promover a vitória no jogo. Enquanto isso, o 

levante tem início em Panem. Ainda, em comemoração aos 75 anos 

do reality, é realizado o 3º Massacre Quaternário e os tributos, 

escolhidos na Colheita, serão a partir dos vitoriosos vivos dos 

jogos, como forma de retaliação de Snow aos dois sobreviventes 

da temporada anterior dos Jogos Vorazes. Dessa forma, Katniss 

e Peeta são obrigados a voltar à arena, ainda representando o 

casal desafortunado e fazem novas alianças. Alianças que não 

buscam somente a sobrevivência nos jogos, mas uma forma de 

derrotar a Capital. 

No filme “Jogos Vorazes: A Esperança”, dividido em duas 

partes, Katniss assume a figura de Tordo – signo da revolução 

contra a Capital – e, além de gravar propagandas em favor 

dos rebeldes para conseguir mais apoiadores, a heroína luta 

bravamente com seu arco e flecha contra as armadilhas da Capital, 

até derrubar o regime totalitarista de Snow.

ANÁLISE

Parte-se do aporte teórico e do “senso comum” do que é ser 

homem ou mulher. Aqui relacionaremos as características tidas 

como femininas ligadas à feminilidade e vaidade, cuidado, do lar, 

emoção, fragilidade, privado, amor romântico e maternidade. As 

características masculinas, por sua vez, relacionam-se à força, 
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coragem, independência, vida pública e sustento da casa.

AS CARACTERÍSTICAS DA PERSONAGEM AO LONGO DO ENREDO

As características associadas pelo senso comum às identidades 

assumidas por homens e mulheres foram analisadas sobre a ótica 

da trajetória da personagem no quadro a seguir:

Característica Comportamento/ação

Feminilidade e vaidade (feminino)

O único momento pode ser 

relacionado à essa característica 

seriam as entrevistas antes e 

depois dos jogos vorazes, nas quais 

a personagem teve de usar vestidos, 

maquiagens e se arrumar para parecer 

mais feminina. Entretanto, foi 

apenas uma aparência destinada ao 

espetáculo destinada ao público, o 

que não condiz com a personalidade 

de Katniss.

Cuidado (feminino)

Diferente de sua irmã, 

Primrose, Katniss nunca teve uma 

inclinação voltada para o cuidado.

Do Lar (feminino)

Katniss também não destinava 

suas atividades meramente às 

domésticas, como cozinhar, lavar, 

etc. Sempre esteve mais ligada à 

caça e esperteza para que pudesse 

sobreviver e ajudar sua família.

Emoção (feminino)

Katniss nunca teve suas 

emoções expressadas com facilidade. 

Isso passou a ocorrer depois que 

voltou dos jogos vorazes e se 

lembrar de todos os horrores que 

presenciou e teve de cometer, como 

assassinar participantes. Emoções 

expressadas mais pelo trauma, do 

que pela própria natureza.
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Fragilidade (feminino)

Katniss teve de caçar e 

burlar leis desde a morte de seu 

pai, para conseguir sustentar sua 

família. Teve de ser forte para 

sobreviver e vencer os jogos. Sua 

força vai além da força física, 

Katniss possui uma força psíquica 

e esperteza que a levaram à vitória 

na arena. Essa característica não 

condiz com a trajetória da heroína.

Mundo Privado (feminino)

Desde muito cedo, a personagem 

teve de sair de casa para obter 

alimento e subsídios para a 

sobrevivência. Ao assumir como 

símbolo da revolução, Katniss vira 

o rosto da esperança e da liberdade, 

tendo seus gestos e ideias 

espalhados para todos os distritos 

de Panem. Essa característica não 

condiz com sua trajetória.

Amor romântico (feminino)

Katniss nunca se importou em 

encontrar um parceiro. Sempre esteve 

preocupada em cuidar e sustentar 

sua família, na ausência de seu 

pai. Simulou um romance na arena, 

em Jogos Vorazes, para garantir 

sua sobrevivência e audiência do 

público. Seu amor por Peeta foi 

construído em meio as adversidades 

enfrentadas e as fragilidades de 

ambos no pós-reality. Ao fim da 

saga, ela e Peeta vão viver juntos, 

ajudando um ao outro a superar os 

fantasmas vivenciados na arena.

Maternidade (feminino)

Katniss e Peeta formam uma 

família, com dois filhos, ao fim de 

toda a narrativa.
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Força e coragem (masculino)

Esses atributos são as 

principais características da 

personagem ao longo de toda a saga. 

Katniss, a garota em chamas, é o 

brilho da esperança de Panem. O 

que significa que sua força para 

vencer os obstáculos e coragem para 

proteger sua família a qualquer 

custo e desafiar o regime vigente 

foram cruciais para a derrubada do 

totalitarismo de Snow.

Independência (masculino)

Por mais que Katniss se 

preocupasse com o bem-estar de 

sua irmã e mãe, ela sempre foi 

independente. Esse fator fez com 

que ela sobrevivesse na arena, 

enfrentasse os conflitos contra 

o exército de Snow e apagou o 

romantismo de sua vida, sendo que 

isto nem era uma preocupação para 

a personagem.

Vida pública (masculino)

Katniss ingressa na vida 

pública fortemente após os jogos 

vorazes, uma vez que passa a ser 

o símbolo da revolução. Suas falas 

e ações são veiculadas por toda a 

Panem com intuito de enfraquecer o 

poder de Snow e de angariar mais 

rebeldes para a causa.

Sustento da casa (masculino)

Katniss, após a morte de 

seu pai quando ela tinha apenas 

11 anos, assumiu o compromisso de 

manter viva sua família. Fator esse 

que a motivou a caçar para obter 

alimento e entrar nos jogos, como 

ato de coragem para proteger sua 

irmã da morte.

Tabela de análise dos comportamentos e ações de Katniss | Fonte: Autoria Própria
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Esses comportamentos e ações assumidos pela personagem 

principal rompem com o paradigma de características exclusivamente 

femininas ou masculinas. Katniss é formada por um conjunto de 

características comuns aos dois gêneros, como qualquer indivíduo, 

sendo essas características também fruto da sociedade na qual 

ela se formou e de sua trajetória de vida. Katniss teve de se 

adaptar à morte de seu pai e assumir o papel de porto seguro de 

sua família.

Todavia, ao final da saga e como em qualquer filme da Indústria 

Cultural, a personagem se rende ao amor romântico e constitui 

uma família com seu companheiro de reality e de distrito, Peeta. 

Inclusive torna-se mãe de dois filhos. Final este muito associado 

aos “happy endings” dos filmes estadunidenses e que fazem parte 

ainda do enredo do cinema.

KATNISS: UM SUJEITO PÓS-MODERNO

Katniss Everdeen representa o sujeito pós-moderno, sua 

identidade é fragmentada e se altera de acordo com as situações, 

mesmo estando em torno de um “eu” coerente. Além disso, ela 

representa os questionamentos levantados pelas questões de gênero. 

Não se nasce mulher, com os atributos psíquicos relacionados 

diretamente às diferenças biológicas de genitália; torna-se 

mulher, por meio das interações, códigos normativos e imposições 

de um sistema de dominação masculina. A heroína de Jogos Vorazes 

representa essa quebra de paradigma e a luta das mulheres por 

serem vistas como seres humanos, dotados das mesmas capacidades 

que os homens. Sendo essas capacidades desenvolvidas, ou não, 

de acordo com a sociedade em que se vive e trajetória pessoal 

de vida.

Em Panem, as diferenças de gênero parecem não ser tão 

relevantes quanto na sociedade real, o que demonstra essa 

revolução provocada pela teoria feminista do cinema, na qual o 

gênero e o papel das personagens femininas são questionados. 

Comumente, ainda no século XXI, têm-se produções nas quais as 

mulheres são apenas coadjuvantes, sempre escondidas atrás da 

figura masculina e/ou ainda recorrem ao amor romântico como 

único caminho para a felicidade e aceitação plenas. Katniss 

rompe com essa falácia, ao colocar em primeiro a segurança e 
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sustento da sua família, seguida da luta pela mudança de Panem. 

O amor nunca foi uma preocupação para a personagem, na verdade, 

os personagens masculinos do enredo pareceram se preocupar mais 

com esse fator, como Peeta e o amigo de infância da heroína, 

Gale.

Katniss nunca esteve escondida atrás de uma figura masculina. 

Ela sempre esteve lutando, lado a lado, com as mesmas competências 

e potencialidades, sendo protagonista do enredo e da sua própria 

história. Desconstruindo, mais uma vez, o senso comum que coloca 

a mulher como “sexo frágil”. Na verdade, a saga Jogos Vorazes 

traz outras figuras femininas para romper com esse paradigma, 

dentre elas a Presidente do Distrito 13 e idealizadora do 

levante, Alma Coin.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A saga Jogos Vorazes contribui para a desconstrução do 

comumente enquadrado como feminino ou masculino, apresentando 

uma mistura das características e sendo formada de acordo com a 

sociedade na qual cresceu. A narrativa ainda coloca a mulher como 

protagonista tanto da história quanto de suas ações, o que rompe 

com os clichês hollywoodianos e as formas como as sociedades 

patriarcais ainda veem a figura feminina. Jogos Vorazes é um 

reflexo das transformações e conquistas sociais vivenciadas na 

realidade e Katniss, como outras personagens femininas da saga, 

personifica essa desconstrução de padrões.

Diante do presente estudo, torna-se possível observar que 

a heroína oscila em diferentes personalidades, aproximando-

se, em sua maioria, das características tidas como tipicamente 

do gênero masculino (coragem, força, razão, independência). 

Entretanto, numa tentativa de dar um happy end à heroína, Katniss 

tem o seu final associado ao da maioria dos filmes hollywoodianos: 

casamento e maternidade, retomando a identidade associada ao 

gênero feminino. Isto desvia da identidade construída durante a 

trajetória da própria personagem ao longo do enredo. O que pode 

caracterizar essa figura do sujeito pós-moderno, de identidade 

fragmentada e adaptativa. Deste modo percebe-se que o cinema, 

enquanto produto ficcional e meio de comunicação, revela-se como 

um reflexo de sua época de produção e participa da construção, 
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reforço ou mudança da sociedade.

NOTAS FINAIS

1 “A violência simbólica é uma forma de violência exercida com a 
cumplicidade tácita dos que a sofrem e também, com frequência, dos que 
a exercem, na medida em que uns e outros são inconscientes de exercê-
la ou de sofrê-la.” (BOURDIEU, 1997, p. 22).
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RESUMO

Em “Totem e tabu”, Freud faz menção a um pai mítico – Urvater – 

que simbolicamente aponta para um homem originário que pode ser 

inferido como um pressuposto mítico desde o qual será proposto 

um modelo de homem. Frente a isso, questionamo-nos: quais seriam 

os pressupostos “mitológicos” da psicanálise desde os quais 

se tornou admissível pensar a mulher freudiana? Objetivamos 

identificar, na obra de Freud, quais seriam estes pressupostos 

“mitológicos” que se formulariam frente ao indecidível das 

origens, da teoria ou da clínica servindo como recurso de 

proposição do modelo feminino. Assim, seria pertinente levantar 

a questão pelos pressupostos míticos em jogo na proposição do 

feminino como um modelo que permaneceu indecidível, na intenção 

de tentar, dessa forma, problematizar o recurso freudiano de 

pensar a sexualidade feminina como oposto incontornável da 

sexualidade masculina.

PALAVRAS-CHAVE

Freud; mulher; psicanálise; sexualidade feminina.

ABSTRACT

In “Totem and Taboo,” Freud makes mention of a mythical father - 

Urvater - who symbolically points to an original man who can be 

inferred as a mythical presupposition from which a model of man 

will be proposed. In the face of this, we ask ourselves: what are 

the “mythological” presuppositions of psychoanalysis from which 

the Freudian woman has become admissible? We aim to identify, 
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in Freud’s work, what these “mythological” presuppositions 

would be formulated before the undecidable origins, theory or 

clinic serving as a resource for proposing the female model. 

Thus, it would be pertinent to raise the issue by the mythical 

presuppositions at stake in the proposition of the feminine as 

a model that remained undecidable, in order to try, in this way, 

to problematize the Freudian resource of thinking of female 

sexuality as the unavoidable opposite of masculine sexuality.

KEYWORDS

Freud; woman; psychoanalysis; feminine sexuality. 

INTRODUÇÃO

O que significa admitir pressupostos no interior de um 

pensamento? Trata-se de um gesto de investigação que tenta 

precisar os elementos imaginários e metodológicos que fundamentam 

concepções das mais sutis, além de precisar um conjunto de ideias 

determinantes de uma época e que, por vezes, escapa à própria 

percepção de um dado autor. Do ponto de vista da proposição de 

uma teoria ou pensamento, os pressupostos são os encaminhamentos 

que tornam melhor delineado os valores que vão se associar 

aos fatos que irão compor seu conteúdo axiomático, ou seja, 

são pontos de partida da teoria, não pontos de chegada. Desse 

modo, quando definimos: pressupostos míticos, estamos fazendo 

menção a um segmento específico da investigação, significando que 

partimos do pressuposto de que Sigmund Freud teria se servido 

da mitologia como recurso de avanço teórico. 

Neste sentido, investigar estes pressupostos implicaria 

em considerar que no conjunto da obra freudiana haveria 

elementos míticos para precisar melhor sua posição com relação 

ao indecidível de um modelo feminino. Em partes, já temos um 

primeiro encaminhamento para justificar o caráter indecidível e 

aberto deste modelo: no avanço da proposição mítica (Édipo) Freud 

pensa o feminino (passivo) por oposição ao masculino (ativo). 

Em face a este encaminhamento, cabe a esta pesquisa precisar 

o que exemplifica mitológica, clínica e metodologicamente esta 

posição.
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Assim, ao pesquisarmos sobre a mulher freudiana torna-se 

fundamental considerar como o discurso de Freud se posicionou 

em relação ao lugar da mulher no contexto social e cultural 

de sua época. O gesto freudiano de devolver a voz às mulheres 

de sua época marca seu encontro com figuras femininas que, 

possivelmente, desconstruíram seu ideal feminino, forjado em 

uma Áustria do século XIX marcadamente conservadora que se 

alicerçava na família como núcleo da sociedade. A prática clínica 

levou Freud a se deparar com sofrimentos de mulheres que, ainda 

que não fossem dito por palavras, representavam no corpo desejos 

que iam além de uma vida doméstica e contrariavam as imposições 

de uma sociedade patriarcal, linguagem nada discreta que Freud 

aprendeu a escutar. É nesse contexto em que o discurso histérico 

questiona o modelo de mulher de uma época que surge a clínica 

do desejo. 

Sabemos que o mito para Freud sempre funcionou como 

premissa, tanto que ele desenvolveu “Totem e tabu” (1913[1912-

13]/1996) nessa perspectiva mitológica para explicar a origem 

da relação do homem com a lei e da liberdade individual e 

coletiva que cerceava determinada sociedade. Além de servir 

como pressuposto mítico para propor um modelo simbólico de 

homem que pode ser inferido da posição de cada homem frente 

à castração. Frente a isso, questionamo-nos: quais seriam os 

pressupostos “mitológicos” da psicanálise desde os quais se 

tornou admissível pensar a mulher freudiana? Acreditamos que os 

mitos tenham socorrido Freud mediante a falta de fundamento para 

responder a pergunta que ele se fez sobre o que quer uma mulher. 

Assim, objetivamos identificar, na obra de Freud, quais seriam os 

pressupostos “mitológicos” femininos que se formulariam frente 

ao indecidível das origens, da teoria ou da clínica.

Para tanto, utilizamos a investigação teórica com enfoque 

nos textos “Uma criança é espancada – uma contribuição ao estudo 

da origem das perversões sexuais” (1919/1996) e “A psicogênese de 

um caso de homossexualismo numa mulher” (1920/1996) de Sigmund 

Freud, sem dispensar a leitura de alguns de seus comentadores. 

Tal investigação se faz necessária, pois a teoria freudiana 

desponta-se como referência fundamental na compreensão do 

feminino. Portanto, a leitura de seus pressupostos pode nos 

fornecer elementos para uma leitura-escuta de seus textos de um 
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lugar outro, possibilitando certos avanços teóricos sobre essa 

temática que é tão cara à psicanálise e extremamente atual no 

contemporâneo.

UM MÉTODO EPISTÊMICO FREUDIANO: ENTRE MITOS E CASOS CLÍNICOS OU 

SEU INVERSO 

 Ao percorrer a obra de Freud rapidamente verificamos que em 

inúmeros momentos ele lança mão dos mitos a fim de esclarecer 

ideias referentes ao terreno indizível do universo psíquico para 

pensar os fundamentos de sua clínica. Portanto, não é incomum que 

em diversos momentos da teoria psicanalítica nos deparemos com 

referências e metáforas mitológicas que possibilitam ilustrar 

impasses teóricos, assim como preencher lacunas estruturais 

que parecem ultrapassar a formalização conceitual (Winograd & 

Mendes, 2012). O que nos permite pensar que a psicanálise, como 

propõe Azoubel Neto (1993, p. 15), “redescobriu o mito, retomou 

o seu estudo e fê-lo através de um método de trabalho próprio, 

um método que constitui em si um processo de resgate. Localizou 

a presença do mito como uma condição real, atuante e atual no 

inconsciente”.

 Para Gorresio (2005, p. 49-50), “[...] carrega vários 

significados: palavra com sentido, aviso, narrativa, história, 

mito, fábula, lenda etc. Mas o que [...] salta aos olhos é a 

diferença sutil entre mito e verdade, e a distinção entre mythos 

e lógos [...]”. Se compreendermos que na antiguidade clássica o 

mito se opunha ao lógos, ou seja, ao discurso da razão, não se 

torna difícil entender as razões que levaram Freud, por vezes, 

a se apoiar no discurso mitológico, apesar de ser abertamente 

um férvido defensor do lógos, tal como nos é possível ler em seu 

elogio feito ao lógos por oposição à figura do acaso/necessidade: 

Ananke (Freud, 1927/1996). Mas não sem razão, para Freud a 

mitologia (mythos e lógos) dispunha de um recurso que poderia 

funcionar como fundamento para se pensar os impasses do sujeito 

que ele se dispunha a investigar, já que a razão mítica poderia 

fazer frente ao discurso da razão vigente em sua época, a saber, 

a medicina localizacionista, mecanicista e fortemente marcada 

pelo viés determinista e reducionista do sofrimento humano.

É nesse entremeio que encontramos o discurso psicanalítico 
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e sua prática como pontua Mano, Corso e Weinmann (2018, p. 

79), independente das narrativas míticas “terem sido extraídas 

de tragédias gregas, de costumes polinésios, das escrituras 

judaicas ou da demonologia cristã, o instaurador do discurso 

analítico conferiu-lhes tratamento razoavelmente uniforme, 

utilizando-as para ilustrar, sustentar e expandir seus achados 

clínicos”. Assim, Freud (1908[1907]/1996) assinala que os mitos 

seriam “vestígios distorcidos de fantasias plenas de desejos 

de nações inteiras, os sonhos seculares da humanidade jovem” 

(p. 142, grifo do autor). Isso porque o mito seria uma “[...] 

conjunção entre uma e-vidência de fora e uma in-vidência de 

dentro. Esse encontro produz um efeito de redobro, ressonância 

em eco no espaço de dentro. [...] constitutivo da revelação 

[...] de um devir da realidade humana” (Gusdorf, 1993, p. 779).

É nesse sentido de pensar um dentro fora da psique que 

Freud em 1897 a uma carta a Fliess profere: “Pode imaginar 

o que são “mitos endopsíquicos”? [...] A obscura percepção 

interior de nosso próprio mecanismo psíquico estimula ilusões 

de pensamento, que são naturalmente projetadas para o exterior 

e, de modo característico, para o futuro e o além-mundo” (Freud, 

1913[1912-13]/1996, p. 15).

Esta qualificação do mito como endopsíquico marca a posição 

epistemológica de Freud como propositor de uma visão de ciência 

fortemente marcada pelo regime das ciências naturais, nesta 

perspectiva o mito seria resultado de formulações psíquicas 

como consequência da exigência de trabalho imposto pelo corpo 

à psique. Esse modo de conceber os mitos carrega a marca da 

originalidade que os mitos assumem na obra de Freud, uma vez 

que o mito endopsíquico faz menção ao modo como o sujeito admite 

perceber o mundo. Nessa esteira de pensamento, os mitos seriam 

histórias que seriam determinadas por nossa condição biológica/

corporal em sua complexa relação com o psíquico. Assim, não 

seria difícil admitir o uso metodológico que Freud virá a fazer 

dos mitos, nem tão pouco a hipótese de seu uso como pressuposto 

frente às suas formulações teóricas.

Dito isso, podemos destacar no mínimo três eixos mitológicos 

interessantes que perpassam a obra freudiana. O primeiro encontra-

se no texto “A interpretação dos sonhos” (1900/1996) e figura o 

mito como um modo de compreensão dos processos inconscientes. O 



V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS .501

segundo está em “Totem e tabu” (1913[1912-13]/1996) diz respeito 

ao mito da horda primitiva construído por Freud “para introduzir 

a ideia de uma passagem histórica da natureza para a cultura, 

da horda primitiva para a sociedade humana organizada por leis” 

(Winogrand & Mendes, 2012, p. 237). E o complexo de Édipo como 

terceiro eixo, mito que Freud utiliza para falar da constituição 

do sujeito e da emergência do supereu.

Partindo da ideia de que Freud produziu modelos conceituais 

com suas construções teóricas, percebemos que o mito da horda 

primeva faz menção a um homem originário – Urvater: o pai 

primevo – que pode ser inferido da posição de cada homem frente 

à castração. Assim, é possível a Freud traçar os caminhos da 

sexualidade masculina e seus impasses. Por esse motivo, Urvater 

e o Édipo podem ser definidos como mitos de origem do homem ou 

como “[...] um retrato bem conservado de um primitivo estágio 

de [seu] desenvolvimento” (Freud, 1913[1912-13]/1996, p. 21).

Ao que tudo indica essa lógica se estende também à compreensão 

freudiana do universo feminino que, desde sempre se constituiu 

enquanto enigmático nas muitas esferas do saber. Fato é que dos 

percalços de Antígona contados por Sófocles na tragédia grega 

aos de Madame Bovary narrados por Gustav Flaubert ou seus casos 

clínicos, evidenciamos o encontro de Freud com os impasses 

do sofrimento da mulher às voltas com sua condição. Assim, 

nosso interesse nesse momento é rastrear possíveis pressupostos 

“mitológicos” que apontem para um modelo de mulher freudiana. 

Para tanto, valer-nos-emos dos caminhos, por vezes, sinuosos da 

fantasia e da sexualidade feminina, trilhados por Freud em 1919 

e 1920. 

MULHER FREUDIANA: DA INFERÊNCIA DE UM PRESSUPOSTO MASCULINO AO 

SEU OPOSTO

 Ao que tudo indica o texto de 1919 aborda as incursões de 

Freud pelas veredas do masoquismo como ele próprio anuncia à 

Ferenczi em uma carta datada de 24 de janeiro de 1919. O que 

nos possibilita pensar como James Strachey, tradutor das obras 

freudianas do alemão para o inglês, comenta na nota do editor 

que se trata de um complemento ao artigo “Três ensaios sobre a 

teoria da sexualidade” de 1905, texto em que Freud sustenta uma 
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teoria sobre a sexualidade descentrada das propostas teóricas 

anteriores representadas pela opinião predominante dos cientistas 

de sua época. 

Se em um primeiro momento, ele aborda as aberrações 

sexuais, a sexualidade infantil e as metamorfoses da puberdade, 

de maneira geral, posteriormente, ele começa a buscar as 

diferenças que expliquem a distinção sexual dos homens e das 

mulheres, mas para além de uma concepção estritamente biológica 

da sexualidade, pensando em uma compreensão psíquica da mesma. 

Freud (1905/1996) termina por afirmar que somente a vida sexual 

dos homens “[...] se tornou acessível à pesquisa. A das mulheres… 

ainda se encontra mergulhada em impenetrável obscuridade” (p. 

273). É nesse contexto que o criador da psicanálise, no texto 

de 1919, aborda detalhadamente as diferenças psíquicas nas 

fantasias de espancamento dos meninos e, principalmente, das 

meninas, evidenciando inclusive o que ele nomeou de uma posição 

feminina no homem representada por uma “relação erótica passiva 

em relação ao pai” (Quinodoz, 2007, p. 191). 

Após se justificar com relação ao que seria essa fantasia 

de espancamento e qual sua importância para a constituição 

psíquica, Freud (1919/1996) afirma que arriscará descrever tais 

fantasias somente nas mulheres, visto que, a maioria dos casos 

que tinha acesso era de meninas. Assim, na garotinha, ele propõe 

três tempos para a fantasia de espancamento: 1) “meu pai está 

batendo na criança que eu odeio”; 2) “estou sendo espancada pelo 

meu pai”; 3) “os meninos desconhecidos estão sendo espancados 

pelo meu pai”. 

O terceiro tempo evidencia o que Freud (1919/1996) entendeu 

como um complicador, em que, as meninas, ao afastarem-se do amor 

incestuoso do pai, “abandonam com facilidade o papel feminino. 

Põem em atividade o seu ‘complexo de masculinidade’” (p. 204). 

Já “a fantasia do menino é [...], passiva desde o começo e 

deriva de uma atitude feminina em relação ao pai” (p. 211). 

Essas explicações de Freud parecem apontar para a associação 

masoquismo-feminino-passivo em oposição ao sadismo-masculino-

ativo. 

Rapidamente percebemos que Freud não permanece fiel a 

sua proposição de abordar somente a fantasia de espancamento 

nas meninas. Ainda que inicie a descrevendo, ele termina por 
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buscar um correlato com as fantasias nos meninos. Assim, o que 

verificamos é uma tentativa de traçar um paralelo opositivo entre 

as fantasias femininas e masculinas. Porém, Freud (1919/1996) 

se depara com alguns obstáculos que o levam a constatação de 

que “[...] era enganosa a expectativa de haver um paralelo 

completo” (p. 209).

 Apesar de Freud (1919/1996) afirmar no final do artigo que 

“a relação paralela que esperávamos encontrar entre as duas 

[fantasia feminina e masculina], deve ser abandonada, em favor 

de um caráter comum de outra natureza. [...] sua origem numa 

relação incestuosa com o pai” (p. 211). Ao que tudo indica, 

ele permanece buscando traçar esses paralelos no texto de 1920, 

referente ao caso da jovem homossexual, texto importante que 

aborda o último caso clínico publicado por Freud (Quinodoz, 

2007) e que demarca a consideração mais aprofundada de Freud 

(1920/1996, p. 149) por “toda a questão da sexualidade nas 

mulheres”. 

 Para além da evolução do caso clínico, chama-nos atenção o 

modo como Freud (1920/1996) descreve sua paciente, apresentando 

características femininas em oposição às masculinas. Assim, se o 

homem possui feições agudas, atributos intelectuais perspicazes 

e objetivos, pois não é dominado pela paixão, a mulher, ao 

contrário, tem feições suaves, intelectualidade pouco objetiva 

e, fortemente, dominada pela paixão. Porém, ele diz que “essas 

distinções são antes convencionais que científicas” (p. 158), 

pois o que importa mesmo à psicanálise é o modo pelo qual cada 

um investe libidinalmente em seu objeto de amor.

 A alusão de Freud a uma posição feminina e masculina 

mediante ao objeto de amor remete ao pensamento de Rousseau 

(1992) em que as essências do homem e da mulher são opostas, 

complementares e, principalmente, imutáveis. Nessa lógica, a 

mulher fica numa posição de sujeição ao desejo do homem, por 

isso, ele assume uma posição ativa diante do objeto, uma vez 

que ele é o ser amante e à mulher cabe a posição passiva de ser 

amada. 

Freud (1920/1996, p. 165, grifos do autor) menciona que 

“no caso do tipo masculino de escolha de objeto derivado da mãe 

é condição necessária que o objeto amado seja, de uma maneira 

ou outra, sexualmente ‘de má reputação’ [...] [para despertar 
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o] ímpeto de ‘resgatar’”, próprio dos homens. Tais fantasias 

parecem habitar as narrativas desde a antiguidade com mitos 

como o rapto de Perséfone. Apesar de Freud não ter feito menção 

direta a esse mito, verificamos, com frequência, em sua obra 

a colocação da mulher nessa condição de Perséfone, ser que 

necessita ser resgatada, primeiramente, de sua mãe por seu pai 

para entrar no complexo de Édipo; posteriormente, de si mesma 

por um homem que a faça sentir amada e; por fim, de sua condição 

de castrada por um filho que fantasisticamente lhe daria o falo 

“tão sonhado”.

Essas fantasias de resgate novamente nos remetem à posição 

ativa do homem e passiva da mulher que Freud (1920/1996) 

aponta mais uma vez no final do artigo: “[...] a masculinidade 

desvanecendo-se em atividade e a feminilidade em passividade, 

[...]. Uma mulher que já se sentiu ser um homem e amou à maneira 

masculina, dificilmente permitirá [...] desempenhar o papel de 

mulher, [...] [renunciando] a toda esperança de maternidade” 

(p. 175). Aqui, Freud (1920/1996) fala em um papel de mulher que 

parece associar à maternidade, talvez influência da preocupação 

acirrada da sociedade do século XIX “em adestrar o corpo e a 

sexualidade feminina, com vistas à procriação e ao casamento” 

(Nunes, 2011, p. 106).

Nesse ínterim, a maternidade emerge como característica 

do ser mulher ou como propõe Zafiropoulos (2009, p. 19), o ser 

mãe torna-se o “ideal das próprias mulheres” na obra freudiana. 

Portanto, em Freud, a figura da mãe é primária na constituição 

psíquica do indivíduo, dito de outra forma, ela assume o posto 

de primeiro objeto de amor tanto dos meninos quanto das meninas, 

a diferença dos destinos desse amor aparece nas diferentes 

formas que assume para os sexos. Porém, essa relação com a mãe 

é o que dá o tom às demais relações. 

Portanto, ao que tudo indica, ela (a mãe) insiste em 

permanecer nesse lugar de exclusividade mesmo quando a figura 

paterna tenta instituir a lei. Tal situação pode ser depreendida 

do pequeno texto intitulado “Grande é Diana dos efésios”, de 

1911, em que Freud (1911/1996) nos oferece uma alusão à adoração 

de uma figura feminina e sua elevação ao status de deusa da caça, 

da colheita, do parto e, consequentemente, da fertilidade. Desse 

modo, percebemos como a figura da mulher associava-se à imagem 
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de mãe pura e “virginal” que rondava o imaginário de Freud até 

então. 

No texto “O tema dos três escrínios” de 1913, Freud apresenta 

as Parcas, as Moiras, as Normas e as Horas como representações 

do feminino que figuram a ideia de mãe e rondam o homem. Na 

análise de Freud (1913/1996, p. 323), “[...] as três inevitáveis 

relações que um homem tem com uma mulher - a mulher que o dá à 

luz, a mulher que é a sua companheira e a mulher que o destrói; 

[...]”.

Freud (1940[1922]), em “A cabeça de Medusa”, faz uma 

associação entre o corte da cabeça e a castração. É nesse contexto 

que o medo que a figura da Medusa evoca estaria relacionado ao 

medo da castração oriundo da visão dos genitais femininos que 

denunciam a falta de um pênis. Portanto, essa figura mitológica, 

em Freud (1940[1922]/1996) não é somente feminina, mas faz 

alusão aos genitais femininos e ao horror que os mesmos geram. 

Retomando a figura da mãe, na obra freudiana, verificamos que 

ela ocupa um lugar de destaque não somente na vida do homem, 

mas também na arqueologia do tornar-se-mulher, visto que além 

de conduzir a vida do menino, ela participa da constituição 

psíquica da menina, na medida em que circunscreve seus destinos 

possíveis de amor. Afora surgir como resposta ao ser mulher. 

Mas a que tipo de mãe Freud se refere? A figura materna envolve 

várias facetas na teoria freudiana, dentre elas, destacamos: 

a mãe objeto de amor, em que a lógica se resume em ser ou não 

ser o falo, como vemos no mito de Clitemnestra e seu esposo 

Agamenon, a mãe fálica que necessita de uma filha dependente de 

seus cuidados, semelhante à Deméter e sua jovem Perséfone e 

uma mãe castrada como Medeia que mata os filhos para punir seu 

amado Jasão. A primeira, ao matar seu esposo acaba por matar 

sua condição de mulher, a segunda, tampona sua condição de 

castrada com a filha e a terceira, ao matar os próprios filhos, 

simbolicamente, desatrela a figura de mãe da figura de mulher. É 

nesse contexto que Lacan (1966/1998, p. 761) atribui à Medeia o 

status de “Uma mulher verdadeira na sua inteireza de mulher”. 

 Assim, as histéricas do século XIX pareciam protestar, com 

seus sintomas, denunciando a Freud a insatisfação com a fixação 

de suas vidas ao lar e à maternidade. Ainda sim, ele parece 

ter permanecido preso, até esse momento, a essas representações 
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sociais da mulher de dependência extrema que Assoun (1993) 

pondera ser aprisionamentos em redes familiares e espaços 

domésticos. Nos dizeres de Zafiropoulos (2009, p. 16, grifo do 

autor), “a fêmea seria ‘desde sempre’, segundo Freud, uma mãe, 

uma mãe a serviço da instituição familiar, lutando até contra a 

cultura ou contra as outras instituições sociais que exigem dos 

homens que eles saiam de seu lar”.

Esse destino de mulher-esposa e guardiã do lar faz emergir 

outra figura mitológica, a saber, Penélope, mulher caracterizada 

por Homero (1978) como, mãe ansiosa, esposa fiel, chefe de uma 

casa real de grande dimensão, objeto do desejo de uma multidão 

de jovens pretendentes e arteira guardiã da imagem de Ulisses, 

seu esposo. É nesse sentido, que a figura de Penélope é, muitas 

vezes, utilizada como padrão mitológico de referência de esposa 

ideal, que permanece a espera de seu marido, uma vez que essa 

é a “face mais citada (e elogiada) de Penélope”, segundo muitos 

mitólogos (Dumith, 2012, p. 34).

Os fragmentos aqui expostos evidenciam que as representações 

de mulher que circundam muitas das teorias freudianas retratam, 

de forma tenaz, as figuras de mãe e esposa, o que nos possibilita 

pensar em consonância à Klipan (2013, p. 572) que “Freud é filho 

de seu tempo. [...] como tal, pode sofrer as mesmas resistências 

deste. No caso do feminino [...], vemos [que buscavam] refrear 

[...] as mil faces do desejo que o feminino tão bem podia 

exprimir”. Nesse impasse entre a cultura de seu tempo, com seu 

modelo de ideal de mulher, e sua escuta aguçada que se depara 

com a histérica, uma figura que fugia aos padrões de mulher de 

sua época, Freud eleva à mulher a condição de enigma. Assim, 

temos a Esfinge como representação da condição enigmática do 

feminino defrontado por Freud. 

Conforme Brandão (1997), na tragédia de Sófocles, “Édipo 

Rei”, a Esfinge se apresenta como um monstro feminino, erótico 

e devorador. Ela devorava a todos que não lhe respondesse ao 

enigma. No caso de Freud, mais importante que responder ao enigma 

proposto pela Esfinge (a histérica), era responder o enigma a que 

a Esfinge em si constituía. Tal situação, talvez o tenha levado a 

compreender como Lévi-Strauss (1978), que um enigma em um mito 

funciona como “uma questão que é postulada enquanto não tendo 

resposta” (p. 22). Por isso, Freud (1933[1932]/1996) remete aos 
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poetas a tarefa de interpretar os cantos da Esfinge.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verificamos que o criador da psicanálise, nesse momento, 

utiliza-se de seu modelo de sexualidade masculina para pensar como 

seu oposto a sexualidade feminina. Nesse contexto, a sexualidade 

masculina surge enquanto norma, portanto, visto como universal 

e o feminino, antiteticamente, acena para o particular. No 

tocante aos pressupostos míticos da mulher, verificamos que 

inúmeras representações do feminino se precipitam de várias 

figuras mitológicas desde deusas do amor e da fertilidade como 

Diana, figuras sedutoras e paralisantes como Medusa até monstros 

que assombram como a Esfinge. Essa multiplicidade de figuras 

mitológicas, que Freud utiliza para ilustrar determinadas facetas 

da mulher, parece nos indicar que ainda que fosse do desejo dele 

fechar um modelo como fez com o homem, ele não consegue, o que o 

leva a constatar que as mulheres se apresentam como um universo 

multifacetado, sedutor e, não raro, doloroso. 

Portanto, essa teorização às avessas parece não ter 

sido suficiente para dar conta da sexualidade feminina e, 

consequentemente, fechar o que poderíamos chamar de um modelo de 

mulher freudiana. Visto que, ainda que em um primeiro instante 

Freud tenha tentado abordar a saga do feminino enquanto um par 

de opostos do universo masculino, ao se enveredar pelos (des)

caminhos da feminilidade, ele constata que é preciso que ela se 

torne uma mulher e esse ato pode levá-la a trilhar uma infinidade 

de caminhos. Nesses termos, “Freud expressou bem a necessidade 

de uma reconstituição das ‘camadas’, a serem ‘datadas’ com 

exatidão, de uma ‘arqueologia’ do tornar-se-mulher” (Assoun, 

1993, p. V, grifos do autor).
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O CORPO FEMININO NEGRO SOB O OLHAR POÉTICO DE 
CRISTIANE SOBRAL

Cristiane Veloso de Araujo Pestana
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RESUMO

O corpo da mulher sempre foi alvo de abusos, sejam eles de 

ordem física, sexual ou simbólica. Há décadas as mulheres, 

apoiadas pelo feminismo, vêm buscando alternativas de coibir 

tais violências seja através de movimentos políticos, artísticos 

ou performáticos, quanto por meio da literatura. No tocante à 

mulher negra, as demandas são ainda mais justificáveis, tendo 

em vista o nosso passado de escravização da população negra e 

o uso do corpo dessa mulher como objeto de posse, luxúria e 

dominação. A luta dessas mulheres perpassam várias áreas da 

cultura, da arte e da educação. Um bom exemplo dessa militância 

é a escritora e atriz Cristiane Sobral, que traduz em sua arte 

literária e performática, as denúncias e apelos de um grupo 

cansado de sofrimento, crueldade e desvalorização. 

PALAVRAS-CHAVE

Literatura feminina; Mulheres negras; Corpo e sexualidade; 

Cristiane Sobral.

ABSTRACT

The woman’s body has always been abused, whether physical, 

sexual or symbolic. For decades, women, supported by feminism, 

have been seeking alternatives to curb such violence whether 

through political, artistic or performative movements, or 

through literature. With regard to the black woman, the demands 

are even more justifiable in view of our past enslavement of the 

black population and the use of the woman’s body as an object of 

possession, lust, and domination. The struggle of these women 

permeates various areas of culture, art and education. A good 

example of this militancy is the writer and actress Cristiane 

Sobral, who translates into her literary and performance art 
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the denunciations and appeals of a group weary of suffering, 

cruelty and devaluation.

KEYWORDS

Female literature; Black women; Body and sexuality; Cristiane 

Sobral.

INTRODUÇÃO

O preconceito racial é um problema grave em nossa sociedade, 

porém, quando se trata da mulher negra, o estigma é maior e bem 

mais feroz, historicamente a mulher negra sempre foi tratada 

na sociedade como símbolo erótico, estereotipado, desprovido 

de sentimentos e de humanidade. Miriam Alves (2010) afirma que 

o corpo da mulher negra é um corpo vitimado que necessita se 

libertar das marcas de sexualização, racialização e punição 

nele inscritas, para redefini-lo numa ação de autoafirmação de 

identidade.

As mulheres negras são uma parcela da população 
para a qual as determinações sociais se impõem de 
forma mais agressiva, dificultando a autoestima, as 
relações, e fomentando a ideia de que são seres 
hierarquicamente de menor valor social. (BITTENCOURT, 
2018, não paginado)

O período da escravidão sustentou o poder de um grupo sobre 

o outro, sobretudo o poder dos senhores donos de escravos sobre 

a mulher negra. Relação esta, extremamente erotizada e violenta, 

onde o corpo da mulher negra foi associado a uma inferioridade, 

no qual era visto como mercadoria, desumanizados e objeto a ser 

explorado com base em seus atributos físicos. Vale ressaltar 

que o imaginário sobre o corpo da mulher negra foi construído 

aliando sexo e trabalho. O prazer era destinado ao Senhor, 

possuidor desse corpo. Possuidor no sentido de ter a posse e ao 

mesmo tempo de tomar posse. Haja vista os inúmeros relatos de 

estupros e violência sexual existentes no período escravista.

A instituição da escravidão construiu para os negros, 
a representação segundo a qual eram seres que, pela 
sua “carência de humanização” (...) inscreviam-se 
na escala biológica num ponto que os aproximava dos 
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animais e coisas, seres esses que, legitimamente, 
constituem objetos de posse dos “indivíduos humanos”. 
(NOGUEIRA, 1999, p.42)

É importante analisar que o papel dessa mulher foi desenhado 

sob um olhar machista, numa sociedade chefiada por homens e onde 

predominava o regime escravocrata. As relações de gênero se 

deram de forma excludente, autoritária e perversa, o que deixou 

marcas profundas em nossa sociedade.

A questão de gênero é uma construção social e histórica, 

que varia de cultura para cultura, e que implica na formação 

das identidades e no comportamento da sociedade. E é, portanto, 

através da construção de gênero e de todas as implicações que 

permeiam este fato que se sustentam os preconceitos.

O processo do racismo, dentro de uma perspectiva de gênero, 

“coisificou” a mulher negra e deu-lhe uma inferioridade que 

justificou, durante muito tempo, (e ainda justifica) os abusos 

domésticos e de origem sexual. Para a pesquisadora Isildinha 

Nogueira, o corpo da mulher negra, “historicamente destituído 

de sua condição humana, coisificado, alimentava toda sorte de 

perversidade sexual que tinham seus senhores” (NOGUEIRA, 1999, 

p.44). De acordo com o pensamento de bell hooks (1995, p.468) 

“perpetua uma iconografia de representação da mulher negra que 

imprime na consciência cultural coletiva a ideia de que ela está 

neste planeta principalmente para servir aos outros”.

Para a professora e feminista Kimberlé Williams Crenshaw, 

o termo interseccionalidade explica bem este lugar da mulher 

negra no mundo. 

A interseccionalidade é uma conceituação do problema 
que busca capturar as consequências estruturais e 
dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos 
da subordinação. Ela trata especificamente da forma 
pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão 
de classe e outros sistemas discriminatórios criam 
desigualdades básicas que estruturam as posições 
relativas de mulheres, raças, etnias, classes e 
outras. Além disso, a interseccionalidade trata 
da forma como ações e políticas específicas geram 
opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo 
aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento.
(CRENSHAW, 2002, p.177)
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Este conceito, originalmente, foi proposto por Crenshaw 

para tentar abarcar as demandas de raça, classe e gênero das 

mulheres negras, que não eram contemplados no movimento feminista 

tradicional. A teoria, conceito ou posicionamento político-

social, tenta explicar a relação dessas mulheres e suas demandas 

específicas com a sociedade, ele também situa a necessidade de 

uma luta política da mulher negra por reconhecimento e espaço. 

No Brasil, o termo é retomado por feministas negras como Luiza 

Bairros e Lélia Gonzalez.

No poema Pérola Negra, a escritora, atriz e educadora 

Cristiane Sobral exemplifica bem essa luta para acabar com os 

estigmas que foram impostos às mulheres negras. Além disso, ela 

mostra como a mulher é capaz de vencer esses estereótipos usando 

de sua coragem e inteligência. No poema a mulher utiliza sua dor 

como arma e escudo e promove a receita do bem viver, se torna 

feliz, dona da sua vida e do seu prazer. 

 

Pérola Negra

Cresci como planta assustada

Arrancada precocemente da raiz

Nunca fui tratada com respeito

Nem sei como vinguei

Com todo mundo querendo pegar

Apertar meu peito

Bater na minha bunda

Nunca fui tratada com respeito

Gritavam comigo a todo instante

Não respondiam aos meus porquês

Sentia frio, fome e solidão

Nunca fui tratada com respeito

Nunca fui amada

Beijar que nada

Eu não era digna

Zombavam da minha pele preta

Debochavam das minhas coxas grossas

Puxavam o meu cabelo denominado “ruim”
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Batiam na minha cara por qualquer motivo

Eu me alimentei das minhas ausências

Nem sei como venci todas as minhas urgências

Consegui fazer brotar os meus frutos

Renasci

Triturei minha dor

Comi minhas próprias cinzas

Mas deixei um pouco para forjar uma nova pele

Eu me vinguei sendo muito mais negra

Eu me vinguei sendo mais sábia

Eu me vinguei sendo muito mais feliz

Hoje sou dona dos meus caminhos 

Tatuei as minhas cicatrizes como quem borda ninhos

Tenho as chaves do meu prazer

Sou pérola negra

Aprendi a receita do bem viver. (SOBRAL 2014, p.40)

A LITERATURA COMO REPRODUTORA DO PRECONCEITO

As pesquisas de Eduardo Assis Duarte em torno de algumas 

obras clássicas descrevem a forma como as mulheres negras eram 

representadas na Literatura Brasileira. Duarte aponta que, em 

O Guarani de José de Alencar, podemos encontrar a mulher loura 

associada à figura angelical, ligada a Deus e ao céu, enquanto 

a mulata era vista como “moça morena, lânguida e voluptuosa” 

ligada aos prazeres terrenos. Tal comparação se dá no contraste 

entre as personagens Ceci e Isabel. (ALENCAR apud DUARTE, 2009, 

pag. 8). Descrições como “uma mulatinha de 18 a 20 anos, (...) 

peito alteado, cintura fina, pés pequeninos, (...) lábios grossos 

e úmidos, os dentes alvíssimos...” (ALMEIDA apud DUARTE, 2009, 

pag.9), podem ser encontradas na obra de Manoel Antônio de 

Almeida Memórias de um sargento de milícias. Já na obra O 

cortiço de Aluízio Azevedo, a mulata Rita é comparada ao diabo, 

tentação, que surge para destruir o lar, pois é “feita de 
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pecado”. De acordo com o pesquisador Cristian Souza de Sales “a 

literatura nacional se tornou o principal veículo de divulgação 

de estereótipos raciais e sexuais ao construir figurações para o 

corpo feminino negro” (SALES, 2011, não paginado)

Duarte observa, de forma muito intrigante, que mesmo com 

a intensa atividade sexual das mulheres negras narradas na 

Literatura, não se mencionam casamento nem gravidez. Tal situação 

também foi observada e discutida por Conceição Evaristo. Isso 

comprova, mais uma vez, a objetificação do corpo feminino negro, 

utilizado somente para satisfazer as necessidades dos seus 

senhores e capatazes. 

É importante destacar que até aqui, os imaginários sobre 

o corpo da mulher negra se baseavam em valores construídos 

historicamente, mais precisamente a partir do processo de 

escravidão numa perspectiva superficial e inferiorizante. De 

acordo com SILVA (2009, p.71) “Sobre elas recaem tanto as 

representações em relação ao uso de seu corpo enquanto objeto 

sexual como aquelas que o vêm adequado ao trabalho doméstico”.

Saindo do século XIX e entrando no século XX, podemos 

lembrar as “mulatas assanhadas” de Jorge Amado, objetos de desejo 

masculino, que vem reforçar o preconceito, pois a mulher que 

não fosse branca era sempre carregada de estereótipos racistas. 

De acordo com Miriam Alves (2010), enquanto as sinhazinhas 

brancas tinham que manter a virgindade como símbolo da pureza, 

as mulheres negras vivenciavam a violência sexual cometida pelo 

Senhor de escravo e pelo capataz.

Sobre esta perspectiva de que há um controle, um poder e 

um domínio exercido no corpo da mulher negra por seu senhor, 

e que este corpo é destinado tanto ao trabalho forçado quanto 

para o sexo sem consentimento, podemos estabelecer relação com 

o pensamento do filósofo Michel Foucault:

O poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez 
de se apropriar e de retirar, tem como função maior 
“adestrar”; ou sem dúvida adestrar para retirar e 
se apropriar ainda mais e melhor. [...] A disciplina 
“fabrica” indivíduos; ela é a técnica específica de 
um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo 
como objetos e como instrumentos de seu exercício. 
(FOUCAULT, 2011, p.164)
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Tais fatos retratados na Literatura refletem o pensamento 

machista da época, endossado pelo racismo e pela ideia de 

inferioridade da população negra (ideia difundida pelas pesquisas 

científicas de Gobineau2). Pensamentos estes migraram para uma 

prática violenta que se sustenta até os dias de hoje através da 

cultura do estupro. 

A herança da sociedade patriarcal está impregnada 
no imaginário social, e atua consciente e 
inconscientemente nas relações de poder, é 
alimentada todos os dias das mais variadas formas 
de opressão, por isso é necessários que haja uma 
compreensão de denominadores comuns que atuem como 
via de fortalecimento e legitimação de políticas de 
igualdade. (LOPES, 2015, p.8)

Ao mesmo tempo em que a Literatura “apenas refletia” essa 

prática machista, também endossava e eternizava tais práticas 

através de seus escritos. Desta forma, podemos observar o peso 

que possui a linguagem. Em cada uma dessas obras, o sentido 

atribuído aos signos carrega uma ideologia profundamente 

entranhada no imaginário da sociedade, muito difícil de ser 

contida ou reparada. 

Portanto, se faz urgente repensar e reescrever a história 

dessa mulher negra, desfazendo traços culturais de marcas e 

estereótipos, que a condenam à marginalidade, à erotização 

exacerbada e à subserviência. Para Bittencourt (2018) é 

importante pesquisar e demonstrar como as mulheres desafios os 

valores estéticos e ressignificam a feminilidade negra através 

de seu corpo.

DESCONSTRUINDO INVERDADES E RECONSTRUINDO IDENTIDADES

Para que seja possível romper com paradigmas e posturas 

consolidadas numa sociedade, é preciso muita coragem. Coragem 

para se posicionar de forma contrária ao esperado, criando 

uma nova rota, um caminho de fuga, que aqui é a criação de 

novas possibilidades e novos sujeitos. Talvez seja algo que 

Nietzsche chamou de vontade de potência, uma vontade criadora 

que transforma e move o indivíduo, “todo acontecimento, toda 
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mudança, é uma luta não pela vida, mas pela potência”. (DIAS, 

2001, p.37).

E é numa perspectiva criadora, que os poemas de Cristiane 

Sobral desconstroem uma estética padronizada da Literatura, 

gerando uma força propulsora para a criação de uma nova Literatura 

afro-brasileira. Com estilo próprio, ousado e moderno, os poemas 

abordam questões como o corpo, a sexualidade, o trabalho, o 

amor, a maternidade, a beleza da mulher negra contemporânea, 

num resgate de um passado estigmatizado onde sua verdadeira 

essência e identidade foram nitidamente deturpados. 

A partir do olhar de Sobral, as mulheres negras assumem 

o poder seu próprio corpo, podendo escolher seus parceiros 

sexuais, tendo direito ao prazer (que sempre lhe foi negado) 

e participando ativamente da construção social e econômica do 

país.

No poema abaixo, a autora aborda a sexualidade feminina de 

forma bem interessante, numa tentativa de descontruir o sexo 

agressivo e a violência doméstica, ela sinaliza que o prazer 

feminino não depende apenas do falo masculino, mas de sua 

fala, de sua conduta e seu “conteúdo”, aqui o prazer feminino 

é descrito sem pudor contrapondo toda a literatura canônica 

machista onde o único prazer possível era o do homem.

Eu falo

Gosto do falo intumecido

de um corpo negro com conteúdo

que sussurra ao invés de gritar

da fala certeira do falo em chamas

Gosto do falo a invadir

o negrume do espaço entre minhas pernas

do falo decorado pelos neurônios

Falo sem falácias

O falo fica bem na boca

É fonte suprema e sagrada refeição

Gosto do falo mudo de tesão

A me deixar sem fala. (SOBRAL, 2017. p.47)
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Ser mulher negra e pobre foram condições essenciais que 

fomentaram a necessidade de lutar e resistir. Tais lutas podem 

ser travadas através da escrita, da militância ou pela imposição 

de seus corpos livres pela cidade. Os poemas de Sobral buscam 

claramente inspirar as mulheres negras a lutarem por seus sonhos 

e por sua dignidade. No poema abaixo, intitulado Resistência, a 

autora faz referência à maternidade negada durante muito tempo às 

mulheres negras escravas, não apenas nos relatos literários, mas 

também, se referindo aos filhos que foram brutamente arrancados 

de suas mães e vendidos como mercadorias para outros donos. A 

essas mulheres restou apenas a obrigação de amamentar e cuidar 

dos filhos brancos de suas patroas. Outra leitura possível faz 

alusão ao número exorbitante de jovens negros mortos, vítimas 

de um sistema assassino e violento, que lhes negou o direito 

de crescer e progredir, que lhes abandonaram à própria sorte e 

fizeram tantas mães chorarem e devolverem seus frutos a terra. 

Sobral clama essas mulheres a buscarem a alegria da vida através 

da resistência.

Resistência

Amanhã, estaremos vivas

Com as unhas pintadas de vermelho

Os lábios rubros beijando nossos pretos

em praça pública

Com prazer

Protestando contra a violência

Que reine a resiliência

Porque vamos encher a terra com nossos filhos

Até que cesse o choro

Pelos outros filhos, assassinados.

Seremos as loucas que sabem sorrir

As bruxas que sabem brotar diante do mal

Mulheres inteiras que sabem gozar

Sabem gostar da vida. (SOBRAL, 2017, p.73)

Para Gomes (2002), o corpo fala a respeito do nosso estar 

no mundo e as manifestações corporais podem ser exaltadas ou 

inibidas. É através da relação com o corpo, a subjetividade e a 

cultura que podemos construir uma identidade negra, uma identidade 
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que passa pela aceitação, pelo controle do seu próprio corpo e 

pelo empoderamento. E é congregando todos estes elementos que 

Cristiane Sobral recupera e reconstrói a identidade feminina 

negra e promove reconhecimento e valorização. 

Nessa perspectiva de empoderamento feminino, Sobral 

apresenta em seus textos uma mulher corajosa, guerreira, que 

busca dignidade, autonomia e respeito. O corpo feminino negro 

é apresentado livre das amarras do machismo, visto que o poder 

sobre este corpo foi plenamente recuperado pelas mulheres. 

Vejamos um exemplo disto a partir do poema abaixo:

Na Direção do Sonho

A partir de hoje

Ninguém poderá insinuar

Que devo parir

Quando devo gozar

Escolho conduzir

A vida que escolhi

Conquistei o meu direito de ir e vir

A partir de hoje

Sigo pelo caminho a espreitar o retrovisor

Com as mãos no volante

Para não derrapar no instante

A partir de hoje

Ninguém poderá dizer se devo ficar ou sair

Quando eu estiver a sonhar poderei me dirigir

Imediatamente na direção do sonho

A partir de hoje

Sigo o meu destino

Sem medo da madrugada

Nem das tempestades ao longo do caminho

Voo com o vento

A sussurrar liberdade na estrada. (SOBRAL, 2014, p.117)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Para a pesquisadora Kia Caldwell, é notório que no 

Brasil o padrão de beleza considerado é o eurocêntrico, que 

se caracteriza pelos tons de pele mais claros e cabelo liso 



V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS .521

(considerado cabelo bom). Para ela tal padrão se legitima e 

ganha um ar de superioridade através de condutas advindas 

da própria sociedade brasileira, que fazem piadas, músicas 

e brincadeiras desfavorecendo as características físicas da 

mulher negra. Tudo isso serve para incentivar uma espécie de 

violência simbólica contra essas mulheres. “As intersecções de 

raça, gênero, classe e sexualidade contribuem para marginalizar 

multiplamente as mulheres de descendência africana” (CALDWELL, 

2004 apud BITTENCOURT, 2018, não paginado).

Numa perspectiva bem próxima a de Caldwell, Nogueira 

(1999) afirma que mesmo quando a mulher negra encontra outras 

condições de vida, não consegue de desvincular do lugar de 

objeto, principalmente no tocante à sexualidade. Para a autora, 

negros e negras ainda são “aprisionados” em alguns lugares 

determinados pelo passado histórico: a sambista, a mulata e a 

doméstica. Nos atrevemos a incluir aqui a condição de amante. 

 
Por mais que atualmente as mulheres negras venham 
construindo outras representações para si, ainda 
carregam em seu corpo o estigma que representa o 
corpo negro, associado ao repertório do desprezível 
e contrário aos atributos morais e intelectuais 
considerados naturais ao seu oposto, o homem branco. 
Por conta disso, ainda hoje se mantém aprisionadas, 
no imaginário social, a um lugar relacionado à 
prostituição, à subserviência e à incapacidade. 
(BITTENCOURT, 2018, não paginado).

 Entendamos que, mesmo num cenário democrático, onde as 

mulheres ganharam espaço e cidadania, a fatia destinada às 

mulheres negras ainda é bem insignificante. Seja na política, 

nas mídias, em cargos de prestígio ou até mesmo como escritoras, 

encontramos uma certa rejeição à mulher negra. Atualmente muitas 

dessas mulheres são chefes de família, engrossam o mercado dos 

produtos de beleza e estão no cenário econômico como trabalhadoras 

autônomas ou assalariadas, porém o respeito e a valorização 

desta classe ainda precisa se consolidar. 

Concluímos que, através da literatura feita por mulheres 

negras, para mulheres negras, através de poemas como os de 

Cristiane Sobral, é possível transformar medo em coragem, dor 

em felicidade, violência em amor e sofrimento em empoderamento. 
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O que podemos perceber através do poema abaixo:

Brisa

É preciso resgatar 

Das mulheres a delicadeza

A flor mais preciosa e perfumada

Transformar em suave canto

O grito grudado na garganta

O anseio inesperado

A fúria desmedida

Nas águas repousar o corpo

E entregar os caminhos. (SOBRAL, 2014, p.102)

 

A escrita de Sobral é uma resposta à literatura de 

preconceitos historicamente conhecida. Seus textos visam 

ressignificar corpo feminino negro e reconfigurar um imaginário 

coletivo equivocadamente construído. 

NOTAS

1Doutorandas em Estudos Literários pelo Programa de pós-graduação em Letras: 
Estudos Literários da Universidade Federal de Juiz de Fora.

2 Diplomata, escritor e filósofo francês, importante teórico sobre o racialismo. 
Segundo ele, a mistura de raças (miscigenação) era inevitável e levaria 
a raça humana a graus sempre maiores de degenerescência física e intelectual
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RESUMO

O presente artigo visa fazer algumas reflexões sobre os métodos com 

que a comunidade acadêmica vem desenvolvendo leituras acerca da 

estética da imagem, e sobretudo, da interpretação e significação 

de tais formas nas artes visuais. A trajetória adotada terá 

início nas investigações iconográficas e iconológicas de Erwin 

Panofsky, para então, à luz desta conceituação, elucidarmos 

como a produção visual do século XX tem se tornado cada vez 

mais complexa com o advento da Arte Moderna e Contemporânea. 

Culminando assim, nas proposições de W.J.T. Mitchell sobre 

uma nova teoria pictórica, que parte da problematização entre 

imagem e texto e da autorreferencialidade da imagem, na medida 

em que é impactada pela era do vídeo, da tecnologia cibernética 

e das novas formas de simulação visual.

 

PALAVRAS-CHAVES

autorreferencialidade, textualidade, literalidade visual, 
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ABSTRACT

The present article propose some reflections on how the academic 

community has been developing readings concerning image 

aesthetics, and above all, its interpretation and significance 

of the art forms. The trajectory adopted begins with the 

iconographic and iconological investigations of Erwin Panofsky, 

and then, under the light of its conception, elucidate on how 

the 20th century visual production has become more complex with 

the advent of the Modern and Contemporary Art. Culminating, 

therefore, in the propositions of W. J. T. Mitchell about a new 

Picture Theory, that begins with the problematization between 

image and text and the self-referentiality of the image, just 

as it suffers the impact of the video age, the cyber technology 

and new forms of visual simulation.



.526 V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS

KEYWORDS

self-referentiality, textuality, visual literacy, picture 

theory, iconology.

 Ainda que a teoria da arte seja para a história da arte, 

o que a poesia e a retórica são para a história da literatura, 

ela se identifica pela necessidade de contemplar e descrever as 

peculiaridades estilísticas como algo que presta testemunho das 

intenções simbólicas. Formular e sistematizar sobre estas questões 

significa transitar entre forma, tema e conteúdo, caracterizando 

assim, aquilo que Erwin Panofsky chama de “situação orgânica”. 

 Panofsky, ao investigar o significado nas artes visuais e 

a perspectiva como forma simbólica, sem dúvida nenhuma, o fez 

a partir de um seleto grupo de obras de arte que nasceram em 

condições históricas específicas, e intimamente relacionado ao 

academicismo. Ao definir-se no campo da filosofia humanística, o 

historiador e crítico de arte afirma que “a história da arte busca 

avivar o que, de outro modo, estaria morto” (2001, pg.44). Para 

ele, toda obra de arte busca apreender seu tempo e refletir a 

realidade. Algo refrisado pela musicista Nina Simone, que dizia 

ser este o dever e a definição do próprio ofício do artista. 

  O fascínio de Panofsky é com a aesthesis, ou seja, a 

forma com que consiste todo objeto ou ação, que agrega sentido 

ou intencionalidade a partir do momento em que o indivíduo 

transforma este objeto com o intuito de exprimir uma determinada 

carga simbólica. A iconografia é, neste sentido, a descrição e 

classificação desta imagem ou objeto, para então, extrair dos 

conjuntos simbólicos o tema ou mensagem em contraposição à 

forma. 

 De acordo com tal método, descreve-se primeiramente sua 

forma em toda riqueza de detalhes, para em seguida, evidenciar 

sua articulação orgânica em relação a sociedade e ao código 

moral que sustenta sua base. Um exemplo do próprio Panosfky, 

bem característico do séc. XVIII, é quando dois cavalheiros 

se encontram na rua. Quando um tira o chapéu como maneira de 

cumprimentar o outro ou ao entrar num estabelecimento fechado, 

este ato traduz um código moral e simbólico que nos permite 



V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS .527

fazer suposições sobre uma nação, um período, uma classe social, 

uma crença religiosa ou filosófica. 

 Este ato certamente pode ser reconhecido por membros da 

cultura ocidental, já que traduz uma certa civilidade, cordialidade 

e respeito entre cavalheiros. Logo, Panosfky, através deste 

método, é capaz de contar a história multidimensional da religião, 

da ciência e do pensamento filosófico ocidental inteiramente a 

partir da figura pictórica, entendido como uma síntese concreta 

do complexo cultural ao qual está inserido, ou daquilo chamado 

por Michel Foucault de “o visível e o articulável”. 

 Contudo, por mais profunda que seja a caracterização 

iconológica a partir da análise iconográfica, há de se reconhecer 

que a literalidade visual, em muitos casos, não podem ser 

inteiramente explicada por sua textualidade. A dinâmica da 

modernidade não permite mais que tais suposições sejam assim 

tão simples. A obra e o artista são hoje impactados pelos mais 

variados acontecimentos em diversas partes do mundo, tornando 

assim, sua produção cada vez mais complexa e elaborada. 

 Esta atmosfera de desterritorialização do artista e o 

paradoxo como algo constitutivo da imagem que parte da relação 

que tenta travar com o observador interfere de tal maneira 

que, inclusive a leitura ou significação destas imagens tornam-

se suscetíveis a sofrer variações, condicionadas portanto às 

demais esferas de sociabilidade em que são assimiladas. 

 Filósofos e pesquisadores proeminentes já anunciavam 

este desafio da imagem enquanto obra aberta. Na Europa, Ludwig 

Wittgenstein denuncia o aparente paradoxo do sentido filosófico 

da imagem ao fazer uma análise da figura do pato-coelho publicada 

pela revista Fliegende Blätter em 18921.
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A Escola de Frankfurt percebia o regime visual das imagens 

em sua associação com a indústria cultural, como defendia 

Theodor Adorno; ou a partir da ameaça da cultura do fascismo, 

como brilhantemente abordou Walter Benjamin. Nos EUA, Charles 

Pierce e Nelson Goodman exploraram as convenções e códigos 

não-linguísticos dos sistemas simbólicos, e Jacques Derrida 

percebeu a linguagem em sua aproximação com a fonética e com a 

materialidade da escrita.

 Estas são algumas das questões resgatadas por William John 

Thomas Mitchell1, que em 1994, reune uma série de artigos com o 

intuito de desenvolver o que ele chama de uma Teoria Pictórica, 

resultante desta problematização entre Imagem e Texto, e da 

imagem em sua significação não-linguística e de sentido aberto. 

De acordo com ele, seja na era do espetáculo como anuncia Guy 

Debord ou da vigilância como alerta Michel Foucault, nós ainda 

não sabemos o que são estas imagens, qual a sua relação com a 

linguagem, como ela impacta observadores ou como a história as 

interpreta. 

 Mitchell apresenta não somente um novo conceito para a 

imagem com base nestas múltiplas interferências, mas acima 

de tudo, uma nova forma de percepção desta imagem.   Em seus 

apontamentos, o crítico e historiador da arte norte-americano 

contribui então com pistas valiosas sobre a moldura conceitual 

do espectador, bem como traz inúmeras reflexões sobre como estas 

imagens foram adquirindo ao longo dos anos uma nova forma de 

relacionar consigo mesma.
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 Segundo ele, a proposta surgiu da publicação de uma crítica 

intitulada Humanidades na América (1988), em que a National 

Endowment for the Humanities2 argumenta que a tradição acadêmica 

ocidental havia se transformado num catálogo de horrores 

políticos. “A questão primordial sobre literatura e cultura 

eram pensadas a partir do gênero, da raça e da classe” (1988, 

pg.12). 

 Certamente, o que Mitchell e agência de fomento pretendiam 

alertar era também o que havia sido elucidado em 1979 por Jean 

François Loytard em A Condição Pós-Moderna, sobre o perigo do 

afogamento das significações visuais em seus problemas sociológicos. 

Na medida em que nós, pesquisadores, frequentemente buscamos 

interpretar as imagens a partir de teorias das ciências sociais, 

da semiótica, da linguística, da filosofia, da psicanálise, da 

antropologia, sem percebê-la como elemento sintomático do que 

ele chama de “virada imagética”.

 A virada imagética é o ponto íngrime desta parábola pois 

ela reflete a dinâmica visual contemporânea, impactada pela era 

do vídeo, da imagem digital, da tecnologia cibernética e das 

novas formas de simulação visual, onde a imagem conquista uma 

importância maior que a dos textos. O paralelo que ele faz é com 

a história da filosofia, que ao longo dos séculos, teve uma série 

de “viradas” como mudanças epistemológicas do discurso, já que 

muitos filósofos viam se deparando com as limitações advindas 

dos modelos de textualidade. “Para uma sociedade acostumada à 

palavra, quando há uma crise na textualidade e uma busca maior 

por imagens, os parâmetros e referenciais decompõem-se, gerando 

medo e desnorteamento público.” (MUANIS, 2018, pg. 146)

 De modo geral, a virada do século trouxe um certo triunfo 

do consumismo e da proliferação de estilos de vida no ambiente 

urbano, rompendo assim, com o sistema de arte acadêmico, em favor 

da emergência dos marchands e dos grandes museus e galerias de 

arte. “As relações do indivíduo com o meio social passam, a 

partir de agora e fundamentalmente, pelos objetos e produtos 

transformados nas expressões mais tangíveis da presença da 

sociedade em seu ambiente, desde o momento em que tomam o lugar 

das coisas naturais.” (MOLES, 1975, pg.12)

 Esta virada epistemológica começa a ocorrer nas artes 

visuais, segundo Thierry de Duve (1985), a partir das reelaborações 
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sobre a pintura e a escultura avant-garde do fin du siécle. É 

a partir da construção estética avant-garde que a produção 

artística começa a virar as coisas para a observação e a imitação 

dos modelos externos, para então, experimentar e inovar seus 

próprios meios de expressão.

 Um artista competente deixa então de ser reconhecido pelo 

seu “talento” - intimamente relacionado à instituição acadêmica 

do qual pertence -, para em seguida ser avaliado de acordo com sua 

habilidade técnica. As regras, convenções e códigos da tradição 

eram sustentados, até este período, pelo padrão de “qualidade” 

centralizado no sistema acadêmico, que não considerava arte a 

produção, agora também industrializada, do artesão. 

Com todas as tradições rejeitadas, a pintura começa 
a ser vista como um tipo de essência, presente 
em todas as pinturas, passado, presente ou futuro, 
como se o meio em sua pureza pudesse estabelecer as 
regras por si mesmo, comandando sobre a habilidade, 
e provendo um vassalo ao talento. Escultura, 
arquitetura, fotografia e inclusive o cinema, se 
tornaram essências similares. (DUVE, 1985, pg.22) 

 Na visão de Clement Greenberg, na medida em que uma sociedade 

se torna incapaz de justificar a disparidade ou a inevitabilidade 

de suas formas particulares, ela passa então a questionar as 

noções aceitas. Perplexo sobre a dificuldade de explicar sobre 

o surgimento dos movimentos de vanguarda e kitsch, Greenberg 

compreende esta multiplicação nas formas de linguagens como 

um fenômeno simultâneo, que participam da mesma cultura, são 

produtos da mesma sociedade, e portanto, manifestações culturais 

que correspondem a um mesmo período histórico.

 De acordo com a cientista social Maria Lucia Bueno (1995), 

estas transformações tornam-se mais evidentes a partir dos anos 

de 1910. Nos EUA, artistas e intelectuais de vanguarda romperam 

com uma linguagem mais próxima com o público com o intuito 

de experimentar a não-objetividade, evitando assim, qualquer 

expressão de vulgaridade do mundo moderno. No continente europeu, 

em contrapartida, o impressionismo francês ainda era submetido 

a um sistema acadêmico, mas inovava a partir da ruptura com a 

representação ou qualquer proximidade com a natureza, criando 

com isso, novas formas e linguagens, intimamente relacionados 
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ao universo da cultura de massa. 

 Esta segmentação característica da modernidade causa um 

verdadeiro frenesi, onde a disputa se localizava sobre qual 

corrente deveria predominar sobre as demais, ou quais normas 

deveria traduzir e simbolizar a estética modernista. A vanguarda, 

portanto, definia seu propósito estilístico:  

Distanciando-se completamente do público, o poeta 
ou artista de vanguarda buscava manter o alto nível 
de sua arte tanto estreitando-a como elevando-a à 
expressão de um absoluto em que todas a relatividades 
e contradições estariam inteiramente resolvidas ou 
seriam irrelevantes. Surge a “arte pela arte” e a 
“poesia pura”, e o tema ou conteúdo torna-se algo a 
ser evitado como uma praga.(2013, pg. 29)

  No cinema, A Queda da Casa de Usher (1928) de Jean 

Epstein certamente traz à tona esta estética vanguardista, na 

medida em que desfoca as imagens e explora as potencialidades 

de luz e sombra, com o objetivo de expressar-se através de 

uma percepção subjetiva da imagem, propondo assim, inúmeras 

experimentações na forma com que ela se lança ao observador. 

Em O Testamento de Dr. Mabuse (1933) de Fritz Lang, o vilão 

da história atua na narrativa cinematográfica a partir da voz. 

Não há personagem ou ator responsável por ele, mas apenas uma 

única cena cuja representação dos contornos fazem uma alusão 

figurativa do que poderia vir a sê-lo.

O Testamento de Dr. Mabuse (1933) de Fritz Lang
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 Antagônico à vanguarda, o kitsch nasce na Alemanha e é 

produto da revolução industrial. Sua linguagem consiste numa 

arte e literatura popular, comercial, de rápido consumo, alta 

circulação, barata, presente em ilustrações, anúncios, histórias 

em quadrinhos, subliteratura, capas de revistas, entre outros. 

Destarte, O kitsch coincide com a expansão da civilização burguesa 

que alcança seu pleno desenvolvimento no período entre 1889 e 

1914 - época em que se constrói um estilo e uma visão de mundo 

como sistema centrado, iniciado em Paris, Londres e Munique, 

para em seguida, espalhar-se por Berlim, Milão, Düsseldorf e o 

restante da Europa. 

 Como movimento artístico, o kitsch envolve ao mesmo tempo 

atitudes funcionais, aquisitivas e estéticas. Os surrealistas 

foram os primeiros a enfatizaram pela via do absurdo a relação 

entre funcionalidade e antifuncionalidade do objeto, buscando 

uma revelação transcendental do homem comum a partir da 

problematização da interindependência relativa entre objeto e 

função. Salvador Dalí pinta o relógio que escorre como queijo 

em A persistência da memória (1931).

  Max Ernst, através de colagens e outros experimentos, 

cria seres imaginários e fantasmáticos a partir do híbrido 

entre homem e animal, isolando assim, a funcionalidade de seu 

sentido fenomenológico. A própria ideia de beleza é substituída 

pelo prazer, aproximando sobretudo de uma filosofia hedonista 

completamente distanciada de qualquer sentido ou conteúdo 

intelectual, como se a antifuncionalidade fosse indissociavelmente 

ligada ao desejo na psicanálise freudiana. 

O cidadão da idade Kitsch recebe e consome os elementos 
artísticos ou culturais do mundo exterior em seu 
tempo livre, e só age sobre o mundo através de um 
trabalho parcelado, desprovido de significações - ou 
seja, de Gestalt de conjunto, de coerência mental - 
trabalho de que está efetivamente separado, e mesmo 
alienado. O processo alienante do Kitsch emerge desta 
relação,  semelhante ao desvio do artesanato em um 
bricolage (do it yourself) desprovido de significação 
econômica e cultural. (MOLES, 1975, pg. 32). 

 

 A própria vanguarda sentiu-se seduzida ao kitsch devido 

aos seus enormes lucros, e assim, muitos escritores e artistas 
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acabaram sucumbido à uma espécie de estética híbrida, já que o 

kitsch não reconhece fronteiras. Um exemplo disso é o filme O 

Amor de Zero (1928) de Robert Florey, que sintetiza justamente 

este hibridismo. A cenografia, o figurino, a constituição dos 

personagens, todos os elementos de produção trazem uma linguagem 

vanguardista mas é possível perceber nas cartelas, a grafia e a 

estética kitsch.

 Esta pluralidade de linguagens reflete diretamente esta 

dinâmica, uma vez que ela abre precedentes para se discutir 

também o lugar do corpo no espaço de representação, as técnicas  

aplicadas às cadeias de produção e a diversificação dos suportes 

e formatos da imagem, como desdobramentos das reformulações 

herdadas pelos movimentos de vanguarda e kitsch. Lembremos ainda 

que a própria constituição do espaço institucional começa se 

diversificar, como é o caso dos museus de território, os museus 

sem paredes, os museus de pessoas, ou a concepção de instalações 

e happenings que podem ser concebidos em espaços abertos - 

dialogando com a natureza, com o complexo arquitetônico, ou com 

os mais variados entornos.

 Ao retomar questões de ordem epistemológica, Mitchell visa 

estabelecer parâmetros para uma teoria pictórica comprometida 

em reconhecer e integrar estas particularidades na leitura da 

obra. Ao analizar a interrelação entre visualidade, aparatos, 

instituições, discursos, corpos e figuralidades, tal método 

permite aferir mais seguramente a respeito do que estas imagens 

procuram dizer, ou fazer analogia. Para tanto, esta empreitada 

requer um esforço reflexivo, já que isto envolve também um 

certo pragmatismo para lidar com as imagens, já que “idolatria, 

iconoclastia, iconofilia e fetichismo não são unicamente fenômenos 

pós-modernos.” (MITCHELL, 1994, pg. 15)
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The Blue Revolution no Museu Mumok em Viena em Março de 2017. Getty Images.

Na obra Azul Monocromático (1961) de Yves Klein, o pintor 

explora o monocromatismo, o conceito material da textura como 

forma de inserção do observador - onde o tato é o aparato 

cognitivo para entendimento da obra, e o caráter imaterial da 

arte. A cor azul também exerce uma função primordial por se 

lançar à visão do espectador isolada de qualquer referencial 

externo, e cuja luz participa diretamente do tema por intrigar 

o ato de olhar na tela.

 O observador que, por algum motivo, não se sentir atraído 

pela profundidade da cor, ou pelas variações de sombra e luz, 

ou ainda por uma deficiência visual que o impede de observar com 

maior rigor a obra, já que é a partir deste aparato que ela 

visa dialogar com seu receptor. A própria fotografia da tela, com 

toda sua verossimilhança, é incapaz de traduzir ou projetar a 

garantia de troca simbólica para com a obra.

 Para refletirmos acerca destas imagens não basta simplesmente 

lançarmos a elas na tentativa de lê-las. “A arte é algo que se 

vê, se dá simplesmente a ver, e, por isso, impõe sua “específica” 

presença. (…) Mas a palavra soltou-se. A ponto de não mais 

abandonar, doravante, o universo teórico da arte minimalista. 

(DIDI-HUBERMAN, 2010, pg. 61) O caráter textual da obra de arte 

não pode mais ser entendido como uma constante no trabalho do 

artista. Nem sempre é um texto, uma mensagem, um argumento o 

modo pelo qual a obra se lança a problematizar os elementos 
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simbólicos e culturais pelo espectador. No caso das vinhetas 

de televisão como Monkey Brian da MTV Brasil, as imagens são 

aleatórias e vem pra dinamizar o fluxo e criando rupturas e 

intervalos entre um programa e outro.3

 Logo, ao invés de nos preocuparmos estritamente com o 

discurso nas artes visuais, faz-se necessário incluir nestas 

investigações os estudos sobre espectatorialidade, já o observador 

não é mais voyeur diante da obra. Com base em suas observações 

sobre a Doutrina das Cores de Goethe, o crítico de arte Jonathan 

Crary  (2012) chama de pós-imagem aquelas em que privilegiam as 

sensações ao invés do estímulo, ocasionando assim, uma série de 

implicações na relação entre experiência sensorial do sujeito e 

seu referencial externo. 

 Em consonância com os estudos óticos de Newton e do 

dispositivo da câmara escura, Crary busca dissolver a distinção 

entre espaço interno e externo do orifício, que se refere tanto 

ao mecanismo do dispositivo ótico quanto à visão ocular do 

observador. 
O importante na exposição que Goethe faz da 
visão subjetiva é a inseparabilidade de dois 
modelos comumente apresentados como distintos e 
inconciliáveis: um observador fisiológico que será 
descrito cada vez mais detalhadamente pelas ciências 
empíricas no século XIX e um observador pressuposto 
por diversos “romantismos”e modernismos ainda em fase 
inicial, na condição de produtor ativo e autônomo 
de sua própria experiência visual. (CRARY, 2012,pg. 
73)

  A experiencia ótica torna-se com isso inseparável do 

sujeito e mais vinculada ao corpo como condição necessária, uma 

vez que apresenta uma ideia de visão que o modelo clássico foi 

incapaz de abarcar. Através desta noção pós-kantiana4, a visão 

subjetiva é tanto produto quando constitutiva da modernidade. 

Segundo Foucault, “o lugar da análise não é mais a representação, 

mas o homem em sua finitude”, e que vai de encontro com outros, 

tal como Henri Bergson, cujos estudos sobre memória privilegiam 

também a experiência ou percepção interior do fato vivido.

 Diante deste fato, pode-se dizer que as formas de 

reconhecimento das cores no dispositivo da câmara escura é 

condicionada pela posição do espectador, e o conceito de visão 
.
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subjetiva trazida por Crary é precisamente o que orienta o 

trânsito do olhar na imagem. Numa imagem digital e híbrida, 

em que se justapõe uma imagem de arquivo preto-e-branco, e 

os bonequinhos de argila como condutores da história, tão bem 

ilustrado no filme A Imagem que Falta (2013) do franco-cambojano 

Rithy Panh, o paradoxo visual se estabelece pela conduta do 

olhar ao se deparar com a imagem. É a partir deste embate entre 

a imagem objetiva do registro fotográfico e a subjetiva de um 

cenário lúdico artesanal que o cineasta desconstroi o discurso 

historiográfico sobre o tema do genocído ao agregar lirismo 

através dos recuos de memória.  

 A dúvida sobre se ‘vês um pato ou um coelho?’, por fim, traz 

inúmeros indícios sobre aquele que observa. O distanciamento com 

relação ao texto, aos referenciais externos como determinante 

da obra, os estudos sobre subjetividade e como ela impacta a 

leitura pelo espectador, a inovação e diversificação dos meios de 

expressão e suportes, e a ênfase no tocante à habilidade técnica 

na produção visual, todos este elementos são imprescindíveis e 

culminam no entendimento sobre as metaimagens, uma vez que ela 

exige uma participação mais ativa do espectador. 

 Para compreendermos sobre como elas se comportam, cabe 

fazer alguns apontamentos sobre sua autorreferencialidade, que 

na Teoria Pictórica (1994) de Mitchell, podem ser estudadas 

em três diferentes categorias. Entretanto, o que é pertinente 

por ora é a sua ambiguidade, multi-estabilidade e hibridismo, 

que enriquece suas possibilidades de interpretação ao serem 

alicerçadas pelo seu caráter paradoxal, ou seja, a sua selvageria. 

A selvageria da metaimagem baseia-se numa imagem 
indomável, não totalizante, que não estabelece 
referenciais estáveis para que o espectador a 
compreenda sem dúvidas. Assim, poderia-se dizer 
que quanto mais as metaimagens carreguem em si 
a imprecisão com relação a si própria, (…) mais 
poder de interrupção, elas aparentemente, possuem. 
(MUANIS, 2018, pg.162)

 

 Ao recuperar este lado selvagem justificado pela autonomia 

e independência com relação aos processos de textualidade, a 

imagem referencia ela própria não com o objetivo de representar, 

mas aproximando-se da imagem moderna que visa aparentemente 
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experimentar sua própria mídia.

Galeria Lygia Pape - Ttéia 1C no Museu de Inhotim. Google Images

A galeria de Lygia Pape em Inhotim intitulada ‘Ttéia 1C’ 

também é um exemplo interessante destas reflexões sobre teorias 

da arte - percebam a não-literalidade do nome. Os fios dourados 

no platot central da galeria exercem um reconhecimento que parte 

do corpo do observador, mesmo que figurativamente. Sua percepção 

ocorre no âmbito da imersão e depende dos jogos de luz e sombra 

para compreender sua dimensão. 

 Ainda que pesquisadores da imagem possam relacionar os fios 

dourados a ondas eletromagnéticas, fazendo em seguida, alusões 

às redes de comunicação de massa, sintetizando assim uma espécie 

de crítica aos conglomerados internacionais como referencial 

externo, ou ainda, se entendidas por musicólogos como ondas 

sonoras que simbolizam o caráter instrumental da música, estas 

tentativas de leitura só existem tomando como base a própria 

moldura conceitual do observador. Não há qualquer indício na 

visualidade, aparato, instituição, nome da obra, ou justificativa 

anunciada pela artista, que justifique ou embase estas leituras.

 Estaríamos, portanto, admitindo uma postura nociva e 

inexorável como pesquisadores se reduzíssemos as possibilidade 

de diálogo e discurso sobre a obra à qualquer outro referencial 

que, modo algum, participam do trabalho artístico. Buscar 

uma interpretação da imagem requer um certo pragmatismo para 

lidar com elas, se reconhecermos que há no ofício uma certa 

responsabilidade de entender-las também como resultante dos 

desdobramento da arte moderna e contemporânea. 

Seria a imagem aquilo que resta visualmente quando a imagem 

assume o risco de seu fim, entra no processo de se alterar, de se 
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destruir ou ainda de se afastar, até desaparecer enquanto objeto 

visível? E para tanto, não será suficiente elaborar sua falta, 

dar forma ao resto, fazer do “resto assassinado” um autêntico 

resto construído? 

 A trajetória adotada por ora, neste trabalho, visam esclarecer 

de uma lado, os princípios que marcaram a produção imagética ao 

longo do século XX, suas influências e condicionamentos advindas 

da experiência social, subjetiva e mercadológica do universo 

da arte. Mas de outro, elucidar também as diversas “viradas” 

no campo epistemológico da Teoria da Arte como estratégias 

de ampliação, por conseguinte, das inúmeras atitudes, cores, 

linguagens, estéticas adotadas pela comunidade artística com o 

objetivo único de simbolizar, em suas mais variadas miríades, a 

imaginação simbólica da modernidade e do espectador do século 

XX.   

NOTAS

1Jastrow, Joseph. The Duck-Rabbit. Fact and Fable in Psychology. New York: 
Houghton Mifflin,1900.
 
2Professor de Inglês e História da Arte da Universidade de Chicago, formado 
em História na Universidade de Columbia nos EUA.
3 Agência de fomento a pesquisa norte-americana (NEH).
 4Ver. Muanis, Felipe. A Imagem televisiva. 2018, pg. 150.

 5Kant defende que o pensamento é construído a partir de duas categorias 
distintas. Há aquilo que recebemos através das impressões sensíveis, mas 
há a nossa capacidade de conhecer e o que ela produz sobre si mesma. Ver. 
Critica da Razão Pura, 2001. 
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“O CORPO CONTRA A MÁQUINA”: A CRÍTICA DE FREDERICO 
MORAIS AO USO DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA A CRIAÇÃO DE 
“OBRAS”

Thamara Venâncio de Almeida
Mestra em Artes Cultura e Linguagens (UFJF)

RESUMO

Utilizando de textos críticos fundamentais para a arte 

contemporânea, este estudo pretende abordar a visão do crítico 

de arte Frederico Morais em relação à utilização dos novos 

media por artistas contemporâneos. Segundo o crítico, o artista 

é uma espécie de guerrilheiro, e ao invés de construir/criar 

obras, ele deve propor situações. Nesse contexto, de proposições 

artísticas efervescentes e de intensa fusão com a vida cotidiana, 

os materiais se tornam cada vez mais precários, e com isso toda 

ideia de obra entra em crise. Pretendemos abordar esse contexto, 

anos 60 e 70, ligado a crítica profícua de Frederico Morais, de 

forma a apresentar seu pensamento e preferências sobre arte, 

assim como os motivos intrínsecos a sua não agradabilidade da 

utilização de novas tecnologias, como o computador e o vídeo, 

por artistas latino-americanos. 

PALAVRAS-CHAVE

Crítica de Arte; Frederico Morais; Arte Contemporânea; Novas 

Tecnologias; Anos 60 e 70.

ABSTRACT

Using critical texts fundamental to contemporary art, this 

study intends to approach Frederico Morais vision of art critic 

in relation to the use of new media by contemporary artists. 

According to the critic, the artist is a kind of guerrilla, and 

instead of building/creating works, he must propose situations. 

In this context, of effervescent artistic propositions and intense 

fusion with daily life, the materials become increasingly 

precarious, and with this every idea of work enters into crisis. 

We intend to approach this context, years 60 and 70, linked to 
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the prolific criticism of Frederico Morais, in order to present 

his thoughts and preferences about art, as well as the reasons 

intrinsic to his unwillingness to use new technologies such as 

computer and video, by Latin American artists.

KEYWORDS

Art Criticism; Frederico Morais; Contemporary art; New 

technologies; Years 60 and 70.

BREVE TRAJETÓRIA E NOÇÃO DE “OBRA” EM FREDERICO MORAIS

Quando intentamos em contar a história das artes dos anos 

1960 e 1970, optamos em contar por determinados pontos de vista. 

Aqui, trabalharemos a visão crítica e o trabalho militante 

do crítico Frederico Morais, agente muito importante para o 

desenvolvimento da arte brasileira desse período. Antes mesmo 

de apresentarmos a sua crítica a utilização de novas tecnologias 

por artistas, nos detemos aqui em apontar seu discurso perante 

a renovação da arte brasileira que ocorreu de modo profícuo em 

meados dos anos 1960, momento em que inicia sua carreira no 

universo das artes.

Foi em 1966 que Morais se mudou da capital mineira, Belo 

Horizonte, para o Rio de Janeiro e assumiu a coluna de Artes 

Plásticas do Diário de Notícias1. A partir desse jornal e em 

contato com muitos artistas, passou a militar em prol de uma 

vanguarda brasileira e carioca. Morais acreditava que a vanguarda 

brasileira estava sediada no Rio de Janeiro e emitia dali suas 

influências para o restante do país. Em 1973 abandona o Diária de 

Notícias, retomando sua crítica em jornais em 1975, ao trabalhar 

para O Globo. (OLIVA, 2017)

No ano em que se despede de sua cidade natal para trabalhar 

no Rio de Janeiro, Frederico Morais realiza a exposição coletiva 

que batizou de “Vanguarda Brasileira”, em que artistas como 

Adriano de Aquino, Ângelo de Aquino, Antonio Dias, Carlos Vergara, 

Dileny Campos, Hélio Oiticica, Lygia Clark, Maria do Carmo 

Secco, Pedro Escosteguy e Rubens Gerchman estavam presentes. 

Sobre a exposição Morais relata o episódio em entrevista a 

Marília Andrés Ribeiro:
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A última coisa que fiz em Belo Horizonte, antes de 
me instalar no Rio de Janeiro, foi a exposição 
Vanguarda Brasileira (1966), no prédio da Reitoria 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
Apesar do título abrangente, ela reuniu apenas 
artistas cariocas ou atuantes no Rio de Janeiro, 
[...] que tangenciavam, com seus trabalhos, a chamada 
nova figuração e/ou a figuração narrativa europeia; 
[...] e, principalmente, [...] que estabelecia uma 
espécie de ponte entre esses novos artistas e o 
neoconcretismo. Para mim essa exposição, a primeira 
que organizei, significou um momento de inflexão e de 
arranque em minha atividade como crítico. [...] A 
mostra da UFMG foi simultaneamente minha despedida 
de Belo Horizonte e minha entrada no circuito da 
Arte Brasileira, via Rio de Janeiro. (MORAIS, 2013: 
p.338)

Pelo trabalho notável realizado através da coluna de Artes 

Plásticas, Morais foi convidado a dar aulas de História da 

Arte no Museu de Arte Moderna, assumindo dois anos depois a 

coordenação do setor de cursos. Já na década de 1970 o seu 

pensamento sobre arte estava bem consolidado. Ainda no início 

de seus textos para a imprensa toma partido das noções de 

vanguarda, experimentalismo e engajamento na arte brasileira, 

sempre se referindo a uma arte “nova, criadora, vitalista”. 

Contra modelos acadêmicos ultrapassados propõe a defesa de uma 

“arte jovem” e “atual”. 

O ano de 1969 para o Brasil, e não menos para as artes, foi 

um ano tenso, atravessado por represálias, medo e confrontos. Das 

produções ou “proposições” de artistas dessa geração, Frederico 

Morais apontou a existência de um novo estágio cultural na arte 

brasileira, nomeando de maneira assertiva como “contra-arte”, 

ou ainda, como “arte de guerrilha”. Segundo o historiador da 

arte Artur Freitas, vista nesse contexto:

[...] a “contra-arte”, assim como a ideia de “arte de 
guerrilha”, foi talvez a mais importante das tantas 
ficções estético-ideológicas de Frederico Morais. 
Com ela, a militância do crítico fez da teoria 
um instrumento legítimo não apenas de avaliação de 
um tempo como, sobretudo, de intervenção direta 
sobre ele. Em termos amplos, não há segredos, o 
crítico, com essa ficção, opunha-se abertamente às 
alienações do “milagre brasileiro” e do imperialismo 
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tecnológico de Primeiro Mundo, e propunha em seu lugar 
a desrepressão total – política e fenomenológica – 
do sujeito, principalmente do sujeito brasileiro, 
que deveria valer-se do improviso e da precariedade 
para afirmar a sua oposição ao mundo, às instituições 
e à própria definição de arte. (FREITAS, 2013: p.29)

No âmbito que lhe confere propôs a “nova crítica”, que 

seria uma alternativa à crítica tradicional, abrindo caminho 

para o surgimento do “crítico criador”, aquele responsável 

não só por dar oportunidade a situações artísticas, mas por 

intervir diretamente nas obras. O crítico era então uma espécie 

de guerrilheiro, um agente participante da obra e do sistema de 

arte. Para Morais:

Na guerra convencional da arte, os participantes 
tinham posições bem definidas. Existiam artistas, 
críticos e espectadores. O crítico, por exemplo, 
julgava, ditava normas de bom comportamento, dizendo 
que isto era bom e aquilo ruim, isto é válido 
aquilo não, limitando áreas de atuação, defendendo 
categorias e gêneros artísticos, os chamados valores 
plásticos e os específicos. Para tanto estabelecia 
sanções e regras estéticas (éticas). Na guerrilha 
artística, porém, todos são guerrilheiros e tomam 
iniciativas. O artista, o público e o crítico mudam 
continuamente suas posições no acontecimento e o 
próprio artista pode ser vítima da emboscada tramada 
pelo espectador. (MORAIS, 1970: p.49-50)

No contexto imposto pelo crítico, o artista não era mais 

autor de obras, mas propositor de situações ou apropriador de 

objetos e eventos. A arte, em seu ponto de vista, era uma forma 

de emboscada, indicando que o artista deveria atuar de forma 

imprevista, onde e quando era menos esperado. Diz ainda:

A tarefa do artista-guerrilheiro é criar para o 
espectador (que pode ser qualquer um e não apenas 
aquele que frequenta exposições) situações nebulosas, 
incomuns, indefinidas, provocando nele, mais que o 
estranhamento ou a repulsa, o medo. E só diante do 
medo, quando todos os sentidos são mobilizados, há 
iniciativa, isto é, criação. (MORAIS, 1970: p.49)
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Tais situações propostas pelos artistas não são controladas, 

elas fogem de qualquer controle. “O artista é que dá o tiro, 

mas a trajetória da bala lhe escapa” (MORAIS, 1970: p.51). Suas 

estruturas dependem totalmente do espectador, que não pode ser 

de modo nenhum passivo perante as situações, sem ele a obra não 

acontece. Só em função dos acontecimentos que a obra pode ganhar 

ou perder significados. Percebemos aqui que a participação do 

espectador é um ponto crucial na crítica de Frederico Morais 

sobre obras de arte. “Obras” – ou “contraobras” – essas, que 

como vimos, adquirem um sentido novo nesse período, sendo mais 

proposições do que produtos estéticos bem-acabados. Através da 

negação/afirmação o crítico se expressa:

ARTE vivencial, proposicional, ambiental, 
plurissensorial, conceitual, arte pobre, afluente, 
nada disso é arte. São nomes. Arte vivencial, 
proposicional, ambiental, plurissensorial, 
conceitual, arte pobre, afluente, tudo isso é arte. De 
hoje. Nada disso é obra. Situações apenas, projetos, 
processos, roteiros, invenções, ideias. (MORAIS, 
1970: p.59)

A sua crítica condicionava os artistas a saírem da 

normatividade presente nas obras, legado que já havia firmado 

a partir da exposição conhecida como “Do corpo à terra”2, que 

foi agregada a exposição “Objeto e Participação” que aconteceu 

no Palácio das Artes em 17 de abril de 1970. Nessa exposição, 

Morais propôs manifestações artísticas que envolviam a arte 

vivencial, conceitual ou efêmera, em uma tentativa de eliminar 

a distância entre a arte contemporânea, seu significado social e 

as massas urbanas (MARI, 2012).

Das suas ideias geradoras, Morais sugeria aproximar a arte 

das pessoas, a arte da vida, o que nos infere em acreditar que 

sua visão crítica não propunha estabelecer uma não utilização 

de certos suportes, mas apontava para uma mudança iminente, 

que deveria envolver a participação do espectador, e formas 

mais dinâmicas, condizentes com a época e o contexto brasileiro 

(MORAIS, 1975). Em sua posição de destaque no campo das artes, 

ele descreve suas intenções como agente: 

Como crítico, confesso que estou muito pouco 
interessado em julgar obras de arte, ou por 
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outra, não quero exercer uma crítica judicativa e 
autoritária. Pelo contrário, quero envolver-me no 
processo criador do artista e só depois, ou como 
resultado, revelar em cada obra sua, os múltiplos 
sentidos, sua trama e/ou rede de significados. Não 
julgar para fechar, mas participar para abrir novas 
possibilidades. (MORAIS, 1975, p.9-10)

No seio do que Morais tratava como sendo uma arte genuinamente 

nacional, brasileira, podemos reconhecer que se tratava de uma 

arte experimental, participativa e de resistência. Uma arte que 

não importava a obra, mas a vivência do artista e do público e 

que era desvinculada de qualquer tipo de dominação estrangeira 

repressiva. O momento era propício para o reconhecimento da 

arte brasileira, com isso o artista não deveria “copiar” modelos 

estrangeiros e nem cair em padrões de fácil agradabilidade, e 

sim criar novas maneiras adequadas à nossa realidade. Através 

desses breves apontamentos iniciais partiremos para a fase 

seguinte de forma a buscar a presença de tais fatores na crítica 

a utilização de novas tecnologias por artistas contemporâneos. 

PORQUE NÃO AS NOVAS TECNOLOGIAS?

Através do tópico anterior pudemos vislumbrar as principais 

noções de “obra” para Frederico Morais. Através disso, vamos 

aprofundar os debates apresentando as críticas encontradas aos 

novos meios, confrontando com algumas opiniões contrárias.

É importante iniciarmos os debates pontuando que a crítica 

de Frederico Morais é contrária somente a “novas tecnologias” das 

décadas de 1960 e 1970. Nessas décadas, por “novas tecnologias” 

da comunicação ou “novos media”, entendemos sua expressão de 

acordo com aquilo que é considerado emergente de cada período, 

em relação com aquilo que o deixa de ser (MELLO, 2008). Quando 

falamos em novas tecnologias nesse período estamos tratando da 

computer art ou das artes do vídeo, meios mais criticados pelo 

autor. É sabido que o crítico trabalhou com áudio-visuais desde 

final de 1960 e durante a década de 1970 e muito teceu teorias 

sobre essa forma de produção artística. Abaixo, de acordo com 

sua fala, podemos perceber o porquê ele achava que o áudio-

visual se constituía de uma ferramenta melhor que o cinema 



.546 V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS

(super-8) para criação artística.
Um slide constitui, em si, unidade de tempo e de espaço. 
Mas, ao relacionar-se com outros slides, cria novo 
ritmo espacio-temporal. Cada slide contém, portanto, 
seu próprio tempo. E um tempo virtual estruturado 
livremente - o que é feito pelo sincronizador de som e 
imagem. No cinema, cada fotograma supõe desdobramento 
no próximo, o que estabelece uma sequência, da qual 
emerge o significado. Não há, digamos assim, surpresa. 
No áudio-visual, entretanto, a próxima imagem é 
sempre imprevista. E pode até mesmo não existir, 
substituída pelo foco de luz e/ou escurecimento. 
A descontinuidade é parte da estrutura do áudio-
visual, como da imagem do mundo moderno. Em ambos os 
casos, exigindo de nós participação mental ativa. É 
na imagem parada, no entanto, que reside grande parte 
da força expressiva do áudio-visual, seu fascínio e 
sua poesia. Paulo Fogaça, autor das fotografias de 
vários dos meus trabalhos, e autor também, de áudio-
visuais, inclusive alguns já premiados, refere-se a 
cada imagem projetada, ou a seu conjunto, como um 
diapoema. Nesse sentido, pode-se dizer que o áudio-
visual está para a poesia como o cinema está para a 
prosa. (MORAIS, 1985: p.62-63)

 Através dessa fala podemos perceber que para Morais o 

áudio-visual seria um veículo “melhor” para as artes plásticas 

devido à exigência ao público de uma participação mental ativa, 

ou seja, inclui em seu modo de exibição a interação com o que 

está sendo exibido. Já no cinema, a exibição em sequência é 

desprovida de surpresa. O cinema então, segundo o crítico, é 

o meio por excelência para veicular uma história narrativa, 

e não como artifício para criação artística. Em entrevista 

a Francisco Bittencourt, crítico do Jornal do Brasil, ao ser 

perguntado sobre o evento “Do corpo à terra” Morais expõe a 

base de sua crítica, separando aquilo que desconsiderava nas 

produções artísticas:

Mário de Andrade, em conferência comemorativa dos 
20 anos de realização da Semana de 1922, afirma: 
“nós éramos os filhos finais de uma civilização que 
acabou”. Nós somos mais pretensiosos: se a nossa 
civilização está apodrecida, voltemos à barbárie. 
Somos os bárbaros de uma nova raça. Os imperadores 
da velha ordem que se guardem. Trabalhamos com fogo, 
sangue, ossos, lama, terra ou lixo. O que fazemos 
são celebrações, ritos, rituais sacrificatórios. 
Nosso instrumento é o próprio corpo – contra os 
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computadores. Usamos a cabeça – contra o coração. E 
as vísceras, se necessário. Nosso problema é ético 
– contra o onanismo estético. 

[...] Vanguarda não é atualização dos materiais, não 
é a arte tecnológica. É um comportamento, um modo de 
encarar as coisas, os homens e os materiais, é uma 
atitude definida diante do mundo. É o precário como 
norma, a luta como processo de vida. Não estamos 
preocupados em concluir, e dar exemplos. Em fazer 
História-ismos. (MORAIS apud BITTENCOURT, 1970)

Nesse trecho, como um manifesto, deixa claro sua aversão 

pelo uso das novas tecnologias, incitando a utilização do corpo 

contra o uso de máquinas na formulação artística, no caso o 

computador. Em artigo publicado no jornal O Globo em 29 de 

janeiro de 1976, intitulado “Vídeo-arte: Revolução Cultural 

ou um título a mais no currículo dos artistas?”, ao fazer um 

levantamento da história desse recente modo de produção questiona 

o distanciamento crítico dos artistas brasileiros do vídeo 

em relação às características tecnológicas e fenomenológicas 

do meio. Para o crítico, na época, as produções estariam se 

reduzindo a meras performances, sobrando apenas a ação, o evento 

e o ritual, sendo a reação do público, em seu ponto de vista, 

algo importante a ser discutido: 

A reação diante da videoarte é geralmente negativa. 
Consideram-na monótona devido à repetição exaustiva 
da mesma imagem, ao seu caráter estático (contra 
o dinamismo da TV comercial) devido, enfim, ao 
desconforto que regra geral acompanha suas projeções, 
desconforto que é, na verdade, mais psicológico que 
real, tendo em vista a maneira descontraída ou à 
vontade com que vemos TV em casa. (MORAIS, 1976: 
p.37)

A crítica que ele credita à videoarte acusa os realizadores 

de estarem trabalhando com um modelo de expressão importado 

e não relacionado com a nossa realidade. A crítica condena 

a sofisticação e o alto custo de produção do trabalho. Assim 

como Morais, os artistas também se queixavam da carência de 

infraestrutura necessária para a apresentação dos vídeos ao 
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público, o que poderia ser associado com algumas das causas da 

videoarte não ter encontrado seu público na época. 

Frequentemente a videoarte era apontada por críticos, como 

Frederico Morais, como uma “forma de expressão bem tediosa”. 

O crítico de arte muitas vezes matou a videoarte de forma 

premeditada, nunca vendo o desenvolvimento — com a expansão do 

suporte e a reformulação da linguagem – que este teria nos anos 

1980. Abaixo, trecho de uma crítica publicada em 9 de dezembro 

de 1977: 
A vídeo arte, tudo indica, não tem condições de 
sobreviver. Como forma de arte é profundamente 
tediosa e, seja pelo conteúdo, seja pela maneira como 
é apresentada, obrigando as pessoas a permanecerem 
estáticas diante do aparelho, em salas semi-
obscuras, não consegue comunicar-se com o público. 
Ademais, não sei por que cargas d’água, os criadores 
de vídeo-arte, entendem que seus filmes devem ser 
monótonos, longos, em situações (às vezes uma única 
imagem) que se repetem exaustivamente. Não conseguiu 
ser atraente nem tampouco se constituir como 
alternativa para a TV comercial, sendo, portanto, 
sua ação crítica muito pequena. Incapacitados de 
manter o “espectador” preso diante do aparelho de 
TV, os autores de vídeo-arte partiram para soluções 
“escultóricas” ou ambientais, envolvendo outras 
mídias (audio-visuais e filmes em super-8) e várias 
situações paralelas. (MORAIS, 1977b: p.36)

A principal crítica de Morais a videoarte, como podemos 

perceber, é a não-participação do espectador, e a imposição em 

assistir a obra de maneira imposta. A sua crítica condiciona os 

artistas a saírem da normatividade presente nas obras, legado 

que havia firmado até então, como vimos através de seus textos 

críticos e sua trajetória. 

No entanto, ainda nesse período, as suas críticas em 

relação a esse novo meio não cessam. Em 14 de junho do mesmo 

ano, Morais (1977a) já havia anunciado que a vídeo-arte era uma 

moda que estava chegando ao fim. O ano de 1977 para a videoarte 

foi um ano de amadurecimento da prática, momento em que o MAC-

USP disponibilizou uma câmera adquirida aos artistas, tendo 

os artistas do Rio de Janeiro comprado também uma para uso 

compartilhado. Esse fator proporcionou um maior contato de 

artistas interessados com o suporte. Os esforços empregados pelo 

Setor de Vídeo do MAC-USP, em levantar debates que aperfeiçoaram 
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a prática, fez com que o ano de 1978 partisse para uma nova 

fase, que não tinha pretensão nenhuma de anunciar o seu fim. No 

ano seguinte, após o acontecimento do “I Encontro Internacional 

de Vídeo-Arte”, em São Paulo, Luiz Henrique Romagnoli expõe os 

debates que ocorreram no evento no Jornal do Brasil. De acordo 

com ele, Zanini pronunciou-se contra tudo aquilo que impugnava 

a prática do vídeo até então. Várias questões foram levantadas 

antes e durante o encontro e houve contestação até mesmo quanto 

ao veículo, considerado colonizador. O professor da ECA-USP e 

ex-diretor do Museu de Arte Contemporânea, Walter Zanini, entra 

no debate: 
- Isto é uma colocação falaciosa. O mídia não é 
colonizador por si. É uma caretice que serve a 
ideologias ultra-regionalistas. 

Para o professor Zanini, a vídeo-arte não é alienante, 
ao contrário combate a alienação da TV comercial, 
que é um canal sem feed-back. Com o vídeo, é possível 
a participação do público na obra. 

[...] O professor Zanini acredita que o mídia se 
transforme de acordo com cada situação e ambiente, 
mas prefere não falar em vídeo nacional. 

- A boa arte é universal. (ROMAGNOLI, 1978: p.02)

Muitos dos argumentos, principalmente os de Morais, que 

rotularam a videoarte brasileira como um modelo estrangeiro 

importado incomodaram muitos artistas, fazendo com que abrissem 

um espaço no próprio jornal para o qual o crítico escrevia dando 

espaço para aqueles que foram atacados responderem. Em defesa, 

Anna Bella Geiger, em entrevista concedida a Alberto Mara (que 

substituiu Morais em O Globo), publicada em 11 de junho de 

1977, quando questionada sobre o fator, citou a presença norte-

americana de artistas do vídeo na XII Bienal de 1975, e explicou 

o motivo: 
- Eu cito esse fato para contestar um tipo de 
argumento que insinua que nós vamos ver na Bienais o 
que é que se faz no estrangeiro, para que se adotem 
certos meios de trabalho. Quando nossos vídeos foram 
para os Estados Unidos nós não tínhamos nem idéia 
do sucesso deles. Nós nem sequer viajamos. Eu quero 
deixar claro que não estamos traduzindo em verde 
e amarelo aquilo que foi pintado originalmente em 
azul, vermelho e branco com estrelinhas. (GEIGER, 
1977: p.33)
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Isto é, basta nos atermos ao fato de que essas primeiras 

produções foram realizadas antes da vinda da mostra Video Art USA 

presente na Bienal. Na mesma reportagem, Fernando Cocchiarale 

também expõe a sua opinião: 

- A crítica a vídeo-arte é mal feita, porque reduz 
essa manifestação a uma concepção somente formal. 
[...] No entanto a crítica que eles fazem aquilo 
que consideram importação de modelo, passa por uma 
abordagem formalista. Então há uma contradição, 
porque eu me defino brasileiro porque minha temática 
o é. A vídeo-arte seria um modelo importado só 
mesmo segundo uma abordagem formal e superficial. A 
contradição dos nossos críticos reside em que eles 
procedem conteudisticamente em relação aos seus 
trabalhos e são tão ciosos dos modelos formais em 
relação aos nossos. Há uma cisão flagrante entre 
forma e conteúdo e isso não existe. (COCCHIARALE, 
1977: p.33)

A crítica de Morais pode parecer injusta ao contemplarmos 

as dificuldades que os artistas brasileiros pioneiros do vídeo 

passavam para produzir suas obras, mas talvez muito por incômodo 

da crítica e impulsionados por tais comentários ou também 

interessados em vencer as dificuldades técnicas e da escassez 

de equipamentos, os artistas iniciaram vários esforços para 

oferecer cursos técnicos, criar setores ou montar produtoras para 

enfrentar a falta de familiaridade e levantar reflexões sobre o 

suporte. Em 1977, começam os esforços para a profissionalização 

desse meio, que irá se efetivar na década de 1980, passando por 

uma renovação intensa dessa linguagem. 

De acordo com Cacilda Teixeira da Costa em depoimento 

a Fernando C. Lemos em 26 de junho de 1977 ao jornal Folha 

de S. Paulo, percebemos que o oferecimento, pelo MAC-USP, de 

cursos técnicos para dar suporte aos artistas na utilização 

da aparelhagem foi muito importante para o amadurecimento da 

prática pelos artistas brasileiros. As ações foram mais eficazes 

ainda, considerando-se que o MAC-USP dispôs aos interessados 

um equipamento, que fora adquirido por eles em finais de 1976. O 

cenário posterior a isso, que envolve as práticas com o vídeo, 

muda radicalmente, abrindo o campo para novas experimentações 

com a linguagem. Em relato sobre esse período, e em relação às 

contribuições proporcionadas pelo MAC-USP, Cacilda Teixeira da 
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Costa constata: 
No MAC/USP, a compreensão de sua operacionalidade foi 
aprofundada e contribuiu para que uma nova geração 
surgisse nos anos 80, incorporando com muito pique 
as conquistas dos pioneiros. Afinal, como lembra 
Regina Silveira, “no fundo as dificuldades são as 
da linguagem, não as do meio. Fala-se muito das 
dificuldades e dos custos de fazer videoarte e isso 
mascara o verdadeiro problema, que é o da comunicação 
artística”. Um problema que os verdadeiros artistas 
sempre se encarregam de resolver. (COSTA, 2007, 
p.73)

Sintetizando, para Morais o meio tecnológico traz a 

ausência, algo impensável e incondizente com seu pensamento, 

que propunha aos artistas manifestações que envolviam a arte 

vivencial, conceitual ou efêmera, em uma tentativa de eliminar 

a distância entre a arte contemporânea, seu significado social 

e as massas urbanas. O uso do próprio corpo, para o crítico, 

é que deveria estar na pauta de experimentação por artistas 

brasileiros, e não a utilização de tecnologias importadas, que 

segundo ele alienam, distanciam e coisificam o homem. De acordo 

com Morais, no caso brasileiro, o importante é fazer da miséria, 

do subdesenvolvimento, nossa principal riqueza. O que está em 

pauta é a ideia e a proposta, e não o suporte mais avançado para 

se passar a mensagem. O corpo é o motor da obra, o corpo contra 

a máquina. 

NOTAS

1 Antes disso escreveu para o jornal de Belo Horizonte O Estado de Minas, de 
1962 a 1965.

2 Do corpo à terra” aconteceu entre os dias 17 e 21 de abril de 1970 no espaço 
do Parque Municipal de Belo Horizonte.  
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O TRÁGICO COMO UM MODUS DIALÉTICO DA AÇÃO

Frederico D’Paschoal Contarini da Silva (UFOP)1

Paulo Marcos Cardoso Maciel (UFOP)2

RESUMO

O presente texto visa apresentar e discutir a teoria do trágico 

da perspectiva da cultura latino-americana, em especial, da 

venezuelana durante o processo de modernização teatral verificado 

entre as décadas de 1950 e 1970. Para tanto, partimos de Los 

pájaros se van com la muerte, peça escrita por Edílio Peña 

em 1976, a fim de compreender a relação entre o trágico e os 

impasses vivenciados pelo drama moderno nesse contexto. É preciso 

observar que se trata aqui da circunscrição da especificidade 

trágica através de um enfoque, a princípio, comparativo com 

a análise desenvolvida em Ensaio sobre o trágico (1961), de 

Peter Szondi. Nosso interesse em dialogar com a reflexão deste 

teórico está em delimitar o alcance do seu ensaio em relação a 

outras experiências trágicas. Portanto, aqui, voltaremos para 

a identificação crítica de alguns traços da tragicidade latino-

americana presentes na obra de Peña.

PALAVRAS-CHAVE

drama trágico; américa-latina; dialética.

ABSTRACT

The present text aims to present and discuss the tragic theory 

from the perspective of Latin American culture, especially 

from Venezuelan during the process of theatrical modernization 

between the 1950s and 1970s. To do so, we start from Los pájaros 

van de la muerte, written by Edilio Peña in 1976, in order to 

understand the relationship between the tragic and the impasses 

experienced by modern drama in this context. It should be noted 

that this is the circumscription of tragic specificity through 

a focus, in principle, comparative with the analysis developed 

in Peter Szondi’s Essay on the Tragic (1961). Our interest in 

dialoguing with the reflection of this theorist is to delimit the 

scope of his essay in relation to other tragic experiences. So 
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here we will return to the critical identification of some traces 

of Latin American tragicism present in Peña’s work.

KEYWORDS

Tragic drama; Latin America; Dialectic. 

PARA ONDE SE VÃO OS PÁSSAROS? 

O presente texto visa apresentar e discutir a teoria 

do trágico da perspectiva da cultura latino-americana, em 

especial, da venezuelana durante o processo de modernização 

teatral verificado nas décadas de 1950, 1960 e 1970. Para tanto, 

partimos de Los pájaros se van com la muerte, peça escrita 

por Edílio Peña em 1976, a fim de compreender a relação entre 

o trágico e os impasses vivenciados pelo drama moderno nesse 

contexto especifico. É preciso observar que se trata na pesquisa 

em curso que busca circunscrever sua especificidade através de 

um enfoque, a princípio, comparativo com a análise desenvolvida 

em Ensaio sobre o trágico (1961), de Peter Szondi. Nosso 

interesse em dialogar com a reflexão do teórico alemão está 

em delimitar o alcance do seu ensaio quando nos deparamos com 

outras experiências. Sendo assim, aqui, nós voltaremos para a 

identificação crítica de alguns traços da tragicidade latino-

americana presentes na obra de Peña.

Edílio Peña nasceu em 1951 e estreou no grupo “El Nuevo 

Grupo” em 1973 com a peça Resistência, seguida de “El círculo 

(1974), Los olvidados (1975) e Los pájaros se van con la muerte 

(1976), ganhadora do prêmio Tirso de Molina” (Lawrence, 2004, 

p. 26). O dramaturgo e teatrólogo vivenciou a época de maior 

crescimento da cultura teatral venezuelana nos anos 703 e deixou 

como testemunho de seu percurso contribuição para a história do 

teatro uma extensa bibliografia tanto de obras teatrais quanto 

estudos teóricos. Los Pájaros é uma dramaturgia que mostra o 

processo de aniquilamento da Filha pela Mãe. A ação é movida 

pela luta entre a necessidade do novo e a impossibilidade de 

fuga do passado.

 Na terceira peça do autor, Los Pájaros se van con la 

muerte, a ação dramática é dividida em dois atos com dois 

tempos cada um. Juntos, esses quatro tempos correspondem a um 
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dia: o primeiro tempo compreende a noite, onde começa um ritual 

(dedicado à deusa venezuelana Maria Lionza), executado pela Mãe; 

o segundo tempo se passa ao amanhecer, durante a vigília, e nele 

o autor se utilizou de recursos meta-teatrais para evidenciar a 

impossibilidade de liberdade da filha que aparece contemplando 

uma paisagem sob a dominação da mãe até mesmo em seus sonhos; 

no terceiro, questões sociais como saúde, educação, higiene, 

acesso às mídias modernas e a perda da fé são tematizadas 

revelando a precariedade de sua existência; no quarto tempo, 

que se desenvolve como “um sonho muito triste e violento” (Peña, 

1976, p.29), a repetição das ações daqueles corpos se evidencia 

para além do diálogo sobre o passado e toma toda a ação, que 

retorna ao começo e culmina no sacrifício da filha. Los pájaros, 

portanto, contêm o aniquilamento da filha (do presente-futuro) 

causado por forças que, na peça, são configuradas de forma 

trágica. 

Esse retorno da ação ao ritual inicial somado à repetição 

das situações na peça determinam a lógica interna da obra que, 

por sua vez, impedem o avanço dramático na direção do futuro 

delineando, em seu texto, um eterno recomeço do mesmo que, 

dessa maneira, aponta para questões persistentes na história 

do teatro e da dramaturgia venezuelanos, conforme veremos 

adiante. Uma vez circunscrito o contexto de emergência de sua 

peça e delimitadas as especificidades da trajetória teatral e 

dramatúrgica voltaremos nossa atenção para a teoria do trágico 

elaborada por Peter Szondi (2004)

BREVE VOO NA TEATRALIDADE VENEZUELANA ATÉ OS ANOS 70

Entre ditaduras e democracias, a segunda metade do século 

XX no teatro latino-americano, e não só no teatro, é marcada, 

de maneira geral, por um processo de ‘modernização’. Carmen 

Márquez Montes4, no artigo Panorama del Teatro Venezolano en 

el siglo XX, nos mostra que uma onda de artistas nacionais 

constituiu aquilo que se pode chamar, hoje, de um teatro moderno 

que se consolidou com temáticas voltadas à problemáticas sociais 

urbanas. (MONTES, 2005: 346). A arte teatral da Venezuela na 

segunda metade do século XX foi se consolidando lentamente 

desde os anos 40 mas, a partir de 1959, com o primeiro Festival 
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Nacional de Teatro, ganhou maior impulso e na década seguinte 

seriam consolidadas as bases para o surgimento de um cenário 

teatral moderno, de fato, nos anos 70.

 Segundo MONTES (2005, pp. 346-348) e LAWRENCE, em El Teatro 

Venezonalo a fines del siglo XX (1970-2000) (2004, pp. 25-26.) , 

foi importante nesse processo de modernização que os dramaturgos 

e demais atores teatrais venezuelanos estabeleceram um diálogo 

criativo com as formas teatrais e dramatúrgicas europeias e também 

latino-americanas, Brecht, Antonin Artaud, Arrabal, Chéckov, 

Pirandello, García Lorca, Ariano Suassuna e Augusto Boal, nela 

encontraram embasamento teórico e técnico para levarem adiante 

o desejo pelo teatro moderno venezuelano. Diretores, atores e 

dramaturgos eram formados a partir de oficinas que aconteciam, 

principalmente, nas salas do “Ateneo de Caracas”, a partir da 

década de cinquenta. 

Neste momento, despontaram César Rengifo (1915-1980) e 

Rodolfo Santana (1944-2012) como promotores de uma escrita 

teatral com linguagens distintas das usuais até então. Rengifo, 

ao longo da década de cinquenta, trabalhou com temáticas voltadas 

às injustiças da sociedade. Santana, por sua vez, mesclava 

recursos do teatro do absurdo, épico, escritos de Artaud, para 

pensar sobre temas como violência, tortura, revoluções (Montes, 

2005, pp. 350-359). Segundo observou Leonardo Azparren Giménez 

(1993), ao assumir a marginalidade ideológica em resposta à 

crise mundial daquele ano, Santana deu um passo importante para 

o avanço do realismo social de Rengifo (1993: 99). Nas mãos 

das dramaturgas, Ida Gramko e Elisabeth Schön, essa escrita 

teatral moderna incorporou, segundo Orlando Rodríguez B, mitos, 

lendas e metáforas para evidenciar problemas da realidade. 

Ainda segundo o crítico, Elisa Lerner teria chamado atenção pelo 

aprofundamento das questões especificamente femininas (RODRÍGUEZ 

B, 1992: 66). 

El Nuevo Grupo surgiu, em 1967, nesse contexto teatral e tendo 

como precursores Isaac Chocrón, Ronán Chalbaud e José Ignácio 

Cabrujas que, juntos, fundaram “o grupo teatral venezuelano mais 

importante do século XX” (AZPARREN apud. MONTES, 2005, p. 353), 

conforme salientou a literatura especializada, a contribuição do 

grupo teria sido fundamental para a consolidação desse processo 

de modernização da linguagem teatral na Venezuela (RODRÍGUEZ B, 
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1992, pp. 64-66). As temáticas abordadas por estes três autores, 

considerados pelo “jornalista Lorenzo Batallán” a “Santíssima 

Trindade”5 do teatro do país, influenciaram a geração posterior 

dos anos 70, à qual também se incluíram. Os comportamentos 

individuais como a solidão, o dessaraizamento por motivos 

migratórios ou de precariedade da vida, apareciam entrelaçados 

à contestação da tradição e da superstição nas dramaturgias 

deste grupo. Nas obras de Cabrujas, por exemplo, a alienação do 

sujeito aparece como questão vista a partir do conflito entre o 

indivíduo e a sociedade que impediria a sua realização plena 

por estar baseada em falsos valores, superficiais e aparentes. 

 Além dos autores informados é preciso mencionar que, El 

Nuevo Grupo, serviu como base para a passagem de mais de trinta 

dramaturgos que ali iniciaram suas carreiras (GIMÉNEZ, 1993, pp. 

97-99). Neste sentido, o grupo possibilitou o desenvolvimento e o 

experimento de distintas formas dramáticas ao procurar configurar 

as questões de interesse do coletivo e de seus dramaturgos. 

Entretanto, alguns optaram por um trabalho “menos arriscado” 

na cena e “mais seguro no tratamento do texto”, como seria o 

caso de Los pájaros... que, aparece neste contexto, trazendo as 

relações entre o profano e o sagrado como pano de fundo de uma 

situação trágica.

O IMAGINÁRIO RELIGIOSO QUE PAIRA

 Nesse contexto teatral de revisão da história do país, 

a busca de valores locais perante à modernidade que parecia 

ameaça-los levou alguns autores aos rituais religiosos enquanto 

elemento dramatúrgico que moldaria à própria forma da ação ou 

da narrativa dramática. Lyly Rodriguez (2013) nos mostra que as 

obras passaram a mesclar os imaginários autóctones, ocidentais 

e africanos, a fim de expressarem a luta pela liberdade e por um 

futuro diferente daquele autoritário que parecia apontar para 

uma situação sem saída (RORIGUEZ, 2013). Essa junção levou ao 

aparecimento de formas dramatúrgicas marcadas pela circularidade, 

caos e repetições incessantes:

As razões do fracasso parecem vir da estreiteza da 
forma [dramática], pura relação de poder (de poder e 
de pobreza, de poder e de injustiça), cujo mecanismo 
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se mostra arrogantemente repetitivo e, portanto, 
inútil. Um mecanismo que gira, que dá voltas sobre si 
mesmo, resulta em personagens que se mantêm girando 
para o interior de assunto e estruturas dramáticas 
circulares, repetitivas ou quebradas (Idem, 2013: 
218)

 A repetição incessante interrompe o funcionamento do diálogo 

e leva ao curto-circuito da troca intersubjetiva, assim como, de 

sua capacidade decisória, fundamentais ao drama (SZONDI, 2001). 

Isso significa que o fortalecimento “da narração, [do] meta-

teatro, [de] personagens narradores, [da] presença da voz do 

autor e [do] uso do humor como ferramenta de distanciamento”6, 

se tornam recursos épicos e narrativos que apontam para além do 

drama e deu universo encerrado no diálogo, também para o drama 

trágico7 moderno latino-americano. Pois, nas mãos dos autores 

latino-americanos, o drama moderno manifestaria o “trágico 

cotidiano” de sua própria situação. 

O trágico cotidiano se torna a forma pela qual a história 

irrompe na vida diária pois a ação dramática repete o gesto 

da conquista espanhola sobre a américa latina através da 

evangelização que “se apresentam como manifestações brutais 

de redução ao silêncio das culturas locais”. Nesse sentido, os 

autores, ao incorporarem o imaginário religioso, denunciavam “o 

silêncio histórico ao qual os deuses vencidos foram submetidos”, 

e com isso abordaram temas de “miscigenação, diversidade, 

sincretismo religioso” (Idem 2013, pp. 219). Isso configurou 

uma produção de textos que parecem um “caleidoscópio de um real 

multicultural”. 

A dramaturgia, então, se fez “testemunha deste encontro 

conflituoso e assumiu o lugar de denúncia das origens passadas do 

silêncio e do medo contemporâneos” (2013, pp. 222 -235). Não só no 

momento de colonização, mas também na modernização, a “primazia 

da razão” mostrou-se comum através da negação do outro e da 

sua consequente submissão a uma verdade única. Nesse sentido, 

os autores forjaram uma “imagem desencantada da nação” em suas 

obras que “generalizam desesperança e pessimismo”, ainda que 

não abram mão de recursos cômicos que, inclusive, “constituem 

um pausa no inferno cotidiano e é um recurso inevitável nesta 

dramaturgia”. É neste contexto que se insere “Los Pájaros se Van 
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com la Muerte”, obra de Edílio Peña.

VOANDO POR DENTRO DA MORTE

 No Ensaio sobre o Trágico, de Peter Szondi, (SZONDI, 2004.), 

escrito em 1961 na Alemanha, podemos observar a emergência e o 

desenvolvimento do trágico como Ideia na filosofia alemã partindo 

das considerações de Schelling. Não se trata de uma análise da 

tragédia estritamente, mas daquilo que, segundo o idealismo 

alemão, teria marcado essa forma específica de dramaturgia. 

Entendido para além de sua dimensão meramente poética, o trágico 

termina sendo identificado, neste caso, como a própria dialética 

entre “o absoluto e o individual, entre o divino e as suas 

manifestações, entre o universal e o particular”7, ou seja, 

o percurso da tragédia ao trágico significaria um processo de 

ascensão da forma sensível (material) à Ideia absoluta (mundo 

metafísico).

 Segundo Pedro Sussekind8, o conjunto de filósofos e autores 

abordados por Szondi em sua teoria, se insere num período de 

transição do Iluminismo para o Idealismo alemão. Isso significa 

que a poética dos gêneros herdada de Aristóteles era substituída 

pela filosofia da arte que buscava “um conhecimento que se basta em 

si mesmo” (2004, pp. 16-18). Dessa forma, o idealismo visaria a 

libertação da poesia do caráter normativo do juízo poético, que 

objetivava determinar as regras da escrita visando determinados 

efeitos, como a “catarse”9. Neste sentido, surgiu uma poética 

filosófica que usava as tragédias (formas dramatúrgicas) como 

exemplos:

Pois nas últimas décadas do século XVIII e nas primeiras 
do XIX constituiu-se, com grande diversidade, um 
outro gênero da poética, que não poderá ser abolido. 
Trata-se da poética filosófica, que não busca regras a 
serem empregadas na praxis, nem diferenças a serem 
consideradas na escrita, mas um conhecimento que se 
basta a si mesmo. Assim, a poética constitui uma 
parte da estética geral, pensada como filosofia da 
arte (Ibidem).

 Dessa forma, a filosofia do trágico libertaria a poética para 

incorporá-la à estética geral. Nesse contexto, os conceitos do 
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belo e do trágico são pensados em função de sua realização numa 

determinada época, o que lhes confere um caráter histórico-

dialético e não de frutos de determinada norma. Portanto, no 

Ensaio sobre o trágico, Peter Szondi salientou que o trágico 

assumiria diferentes formas de acordo com as distintas estruturas 

de pensamento (SZONDI, 2004, p. 25), o que nos possibilita 

pensar em diversas tragicidades que podem, ou não, elucidar 

características de Los pájaros.

 Em Schelling, o trágico estaria assentado na contradição 

da liberdade humana com o poder do mundo objetivo que, ao final, 

sucumbe necessariamente (por ser limitada perante o ilimitado). 

Sendo assim, o trágico residiria nessa luta da liberdade contra 

a necessidade e não em sua harmonia, tornando a derrota uma 

punição que afirmava positivamente a ordem objetiva do mundo 

(SZONDI, 2004, pp. 29 – 32). A dialética se confunde com a 

tragédia e, dessa forma, o espírito trágico é literalmente o 

movimento da luta entre a individualidade humana e o poder do 

télos (destino). Em Los Pájaros..., o desejo de liberdade da 

filha e a necessidade objetiva da mãe em cumprir sua vingança, 

desmedidamente, sobre seu falecido marido, que é “encarnado” no 

corpo da filha durante um ritual, reflete parte dessa luta entre 

liberdade e necessidade do poder dominante sobre a ascensão do 

novo. Entretanto, não há mais uma ordem objetiva positiva, pelo 

contrário, ela é vista negativamente em detrimento da verdade 

do “eu”.

Por outro lado, em Holderlin, a tragicidade estaria baseada 

no embate entre o homem e a natureza, entendida como o impulso 

formativo de todas as coisas que, por seu turno, termina expondo 

a consciência de sua insignificância por meio do aniquilamento 

que lhe impõe. Por exemplo, em Édipo Rei, de Sófocles, o trágico 

estaria na tentativa de unificação do herói com a divina natureza, 

que, por seu turno, termina dando no contrário, ou seja, na 

separação ilimitada deste mesmo divino. (Szondi, 2004, pp. 

33-35). Esse “impulso formativo de todas as coisas” pode ser 

identificado com o ritual à deusa do primeiro tempo que busca 

unificar o ser com a divindade e, ao mesmo tempo, homem e natureza 

expondo, nesse caso, o retorno do passado que se abate sobre as 

personagens de Peña:
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Filha – Sonhei esta noite que uma tempestade derrubou 
o barraco e nos flagrou pelados o papai e eu... estou 
molhada.

Mãe – Aos vinte [anos] me aconteceu a mesma coisa. 
Põe a mão, ainda estou encharcada. (Pega a mão dela 
e leva à genitália.)

Filha – É verdade (retira a mão.) 10

PEÑA, 1978, p. 09

Neste prólogo, podemos perceber que em torno delas pairam 

forças desconhecidas que controlam seus comportamentos antes do 

começo da ação propriamente dita. Essas forças se materializam 

ou se objetivam por meio da água, da tempestade, da terra e do 

tempo. Além delas podemos reconhecer outras instancias ou agentes 

que também ultrapassam o âmbito das relações intersubjetivas e 

se originam das esferas social, familiar, educacional, religiosa 

e moral. Sendo assim, os personagens deixam de ser sujeitos e 

passam a objetos da ação dramática pela condição miserável e 

desumana instaurada desde o princípio. 

Podemos dizer que, nessa peça, a história latino-americana 

pode ser vista de fora11 da ação dramática como se escapasse à 

sua lógica (racional) e a liberdade de escolha dos personagens 

sobre seus respectivos destinos. Por outro lado, sua aparição 

na forma da natureza pode ser caracterizada pela repetição 

própria aos ciclos da vida. Estamos diante de um texto que 

mescla temporalidades distintas provenientes da pluralidade 

das tradições culturais reunidas em sua escrita. Nele, o 

sujeito dramático surge descentrado pois as forças da miséria, 

da opressão, ocupam o centro do mundo de interesse do autor 

deslocando os personagens-heróis do drama oitocentista. Podemos 

ver como este fato resultou da adoção do ponto de vista dos 

pobres, dos anônimos que, naquele momento, eram silenciados na 

vida e pela historiografia oficial. 

Uma das figuras que surge do anonimato é “El Negro”, 

personagem-fantasma do finado marido, másculo, paira como uma 

sombra e não tem voz própria. Considerando o universo dos três 

personagens desta dramaturgia podemos perceber como as matrizes 

culturais e de pensamento entram em conflito ou se chocam de 

modo trágico. Trágico, pois, marcado pela desmedida do poder ou 

pela violência que caracteriza as relações entre os personagens 
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que, segundo Rodriguez, representariam “la imagen de la mujer 

en tanto que santa o diabólica, la discriminacion del Negro o 

su hiper valoración, la liberacion del oprimido, el abandono 

de Dios, el fin del mundo, y el eterno retorno” (2013, pp. 233-

234). A situação se repete e, neste sentido, Mãe e Filha podem 

ser pensadas como a mesma figura em dois momentos ou períodos da 

vida ou como representantes de duas gerações que, aos poucos, 

perdem seus respectivos contornos para o fundo negro, conforme 

podemos perceber na cor da vestimenta sugerida pelo dramaturgo: 

um vestido velho e trapeado para cada uma, o da mãe é preto, o 

da filha, vermelho que começa a se tornar preto de baixo para 

cima, nesta perspectiva o destino simplesmente é.

A tragicidade hegeliana consiste na autodivisão 

e autoconciliação da natureza ética que, é ao mesmo tempo 

absoluta e real, objetiva e subjetiva, universal e particular, 

enquanto essência do singular. Afinal, a eticidade é “aquilo 

que move todas as coisas humanas”, e a contradição do humano, 

nesse sentido, é entendida como trágica quando nele surge a 

manifestação do divino (assumido pela mãe). Para Hegel “A ação 

individual pretende então, sob determinadas circunstâncias, 

realizar uma meta ou um caráter que é unilateralmente isolado em 

sua completa determinação” Essa postura incita “pathos oposto 

contra si”. Portanto, o trágico consiste (...) em tal colisão”, 

numa situação onde tal ação só é possível concretizar “ao negar 

e violar o outro poder, igualmente justificado.” (HEGEL apud 

SZONDI, 2004: 41, 42)

 Portanto, no sentido hegeliano, o trágico dispensaria uma 

consciência religiosa pois a autodivisão do elemento ético, motor 

das coisas humanas, “embora seja determinada em sua concretude 

pelas circunstâncias, é acidental quanto ao seu conteúdo” (ib.). 

Determinação e acidente seriam os dois polos dessa dialética 

em processo do elemento ético no mundo moderno ocidental. Na 

américa latina, a contradição ética verificada nas figuras da Mãe 

e da Filha que, em seu embate, recorrem a dois polos distintos 

de legitimidade salienta, antes de tudo, uma constante luta 

histórica ditada pela dominação, pela pobreza, pela violência e 

pelo arbítrio do poder que, juntos, condicionam a relação entre 

o velho e o novo, o antigo e o moderno, do modus operandi da 

ação dramática: 
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Filha (folheia. Se detêm com curiosidade sobre uma 
página. Mostra a sua mãe) – O que faz?

Mãe (passa um dedo pelos dentes) – Esco... Escovando 
os dentes.

Filha (lembrando) – Ah, sim: a televisão mostrou 
como eles escovam os dentes. 

PEÑA, 1976, p. 27

A filha se identifica com a mãe e, ao mesmo tempo, procura se 

afastar dela, mesmo admitindo sua responsabilidade pelo destino 

em comum. Desta forma, em seu isolamento passa a expiar a dor 

de sua existência próxima e distante de sua mãe por essa marca 

do abandono como se, nela, o pai sobrevivesse à morte:

Hija – Entretanto, eu devo pagar por tudo, como se 
fosse suas mulheres e suas coisas ruins. Como se eu 
fosse ele mesmo.

Madre – Não. Você é outra coisa.

Hija – O que, mãe?

Madre (longínqua) – Marca e abandono.

PEÑA, 1976, p. 10

La Hija, nessas condições, se opõe ao confinamento: ela 

quer sair. Entretanto, ela não consegue se desvencilhar de seu 

laço com o passado pois seria o mesmo que perder também sua 

própria existência. Nesse sentido, o conflito entre cegueira e 

conhecimento percebido como trágico por Schopenhauer aparece 

no confinamento da ação. A filha isolada, na verdade, tem acesso 

ao mundo exterior pelas mídias (rádio, televisão e revistas) 

próprias da condição moderna. À medida em que tem acesso ao 

mundo exterior toma consciência de si, de sua pobreza, da 

“desgraça que é ser pobre” (Ib. p.19), da necessidade de se 

tomar um novo rumo e da impossibilidade de mudança que envolve 

toda essa vontade. 

Tanto a obstinação da filha quanto a insistência da mãe 

colidem na estrutura trágica da ação em Los pájaros.... A 

filha se auto divide entre ser quem é e sua vontade de mudança. 

A mãe se auto divide entre a impossibilidade de ser mãe e 

esposa, simultaneamente, da filha. Ao passo que a mãe tenta 

matar pela segunda vez o marido, no corpo da filha, revela-se 
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a impossibilidade até mesmo da morte como solução. Então, a 

insuficiência da morte enquanto instância de um conflito insolúvel 

reforça uma tragicidade que atravessa o espaço intersubjetivo e 

acena para além do contexto dramático.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não é por acaso que a reflexão sobre o trágico marcou o 

pensamento alemão vindo a se configurar criticamente, no século 

XX, em torno da Origem do drama trágico alemão, de Walter Benjamin 

(BENJAMIN, 2011), e, posteriormente, do Ensaio sobre o trágico, 

de Peter Szondi. O conceito de drama trágico salientaria também 

as dificuldades vivenciadas pelo drama oitocentista ou clássico 

no contexto alemão devido a contradição entre os pressupostos 

exigidos pela forma (o sujeito autônomo e livre) e os materiais 

provenientes de sua história. Desta perspectiva, podemos dizer, 

então, que o drama moderno na América Latina permitiu que o 

trágico reservado ao continente pela modernidade fosse visto 

como parte dos efeitos duradouros da conquista e da colonização. 

É interessante, portanto, observar como Los pájaros... 

compreende uma tragicidade múltipla que dialoga com várias 

perspectivas formadoras da América Latina e, particularmente, 

da cultura teatral venezuelana nos anos de 1970 permitindo, por 

sua vez, reparar como ela respondeu aos desafios de seu tempo. 

Na obra verificamos um sujeito tornado objeto da ação e esvaziado 

de forma que sequer assume uma individualidade ou presença, ao 

contrário, se divide entre duas instâncias de poder o divino e 

o animalesco, o sublime e o grotesco, atravessado por forças 

maiores que o destronam de seu antigo lugar central na trama. 

Assim, o trágico sobrevive como uma questão latino-americana no 

século XX reverberando no teatro e na dramaturgia venezuelana 

e nos levando a refletir sobre seus contornos específicos que 

perduram até hoje12. 
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RAINHA[(S)] – OLHANDO ATRAVÉS DO VAZIO ENTRE 
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RESUMO

Rainha[(s)] é uma livre recriação da peça Maria Stuart de 

Friedrich Schiller, de 1799, interpretada pelas atrizes Georgette 

Fadel e Isabel Teixeira, com direção de Cibele Forjaz, no ano de 

2009. A encenação conduz o público para um outro lugar no tempo-

espaço, que é gradativa e atraente pela sutileza e virtuose 

da interpretação das duas atrizes. A relação de vazio entre 

atriz-personagem, surgiu após assistir ao espetáculo em Macapá/

AP, o que antes desconhecia. Desde então venho investigando 

este espaço vazio que habita esta relação, não como um espaço 

invisível e ausente de nada, mas como cenário de expectativas. E 

foi no ideograma ma (間), que em japonês é um conceito conjunto 
de espaço e tempo, ou intervalo entre duas ações ou eventos, 

onde encontrei esta possibilidade de vazio como presença de 

algo, e o percebo como um local de contingencias, um vazio que 

permite que algo aconteça por ele.

PALAVRAS-CHAVE

Rainha[(s)]; ator/atriz-personagem; Ma (間). 

ABSTRACT

Queen[(s)], Rainha[(s)], is a free adaptation of the play Mary 

Stuart by Friedrich Schiller, played by the actresses Georgette Fadel 

and Isabel Teixeira and directed by Cibele Forjaz. In a time-space 

perspective the audience is led by the staging, and the play evolves in 

a gradual and attractive way by the the subtlety and virtuosity of the 

two actresses acting. In my perspective the “emptiness” relationship 

among actress-character had appeared after I had watched the play 

in Macapá, Amapá, Brazil. Since then I have been investigating “the 

empty space” inhabiting that relationship, not as an invisible and 

absent space with nothing inside, otherwise as a scenario with several 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo


V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS .569

expectations.  Therefore it was by the ideogram ma (間), which in the 
Japanese culture means a joint concept interacting space and time, or 

the interval between two actions and events, where I had  found that 

“emptiness” possibility  as something with presence and I perceive 

it as a place with possibilities, an “emptiness” allowing something 

happening by itself.

KEYWORDS

Rainha[(s)], actor/actress-character, Ma (間).

INTRODUÇÃO

 A relação do jogo entre atriz-personagem surgiu após 

o espetáculo Rainha[(s)], o que antes era desconhecido. A 

interpretação das atrizes é de encher os olhos, e o jogo proposto 

prende desde o primeiro minuto até o desfecho final da peça, 

o que me chamava bastante atenção. Desde então passei a olhar 

mais atentamente para a relação ator/atriz-personagem em cena e 

como isto se dava, todavia foi em Rainha[(s)] que esta percepção 

se tornou mais latente, e talvez por isso queira usá-lo como 

objeto de investigação. Partilho da ideia de Jacó Guinsburg, 

na sua crítica ao espetáculo em Um mais igual a dois, de que 

elas souberam manter, e que conseguiram revalidar teatralmente 

o coração palpitante da suposta peça histórica: o do embate 

entre duas mulheres igualmente fortes, cada uma a seu modo, 

de seus egos avassaladores, sob a capa da majestade real, dos 

interesses políticos nela envolvidos, e, na essência, no fundo, 

das irrecusáveis pulsões de suas feminilidades, sexualidades e 

de seus super-egoismos, nas formas da simbologia histórica de 

seu tempo (2008 p. 112). 

Percebia no jogo entre atriz e personagem, a emergência 

de um local vazio, uma brecha no espaço-tempo que reclamava 

a presença do público. Fui encontrar no extremo oriente uma 

resposta, e o ma veio solucionar essa lacuna. Não preencher, mas 

ampliar esse vazio para que possamos olhar com maior abrangência 

o que habita nesta relação entre atriz e/- personagem. O conceito 

do ideograma ma é usado aqui para definir esse vazio ou esses 

espaços vazios entre atriz e personagem, onde se cria uma 

diferenciação entre o que é da atriz e o que é da personagem, o 
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que torna distinto a fronteira que os separa já que, em primeira 

análise, não sabemos o que é da atriz e o que é do personagem. 

Tenho como principal objetivo analisar o conceito de 

Ma, como elemento de criação existente no jogo entre atriz-

personagem no espetáculo Rainha[(s)], e com isto espero, com os 

objetivos específicos, pensar e diferenciar o trabalho do ator 

e do performer numa encenação, investigar o jogo ator/atriz-

personagem nas encenações contemporâneas, levantar fortuna 

crítica do espetáculo Rainha[(s)] além de consultas a anotações 

como objeto de análise, catalogar instrumentos de análise tal 

como apontado por Patrice Pavis, identificar e aplicar o conceito 

de Ma localizado no processo de criação, na encenação e no 

jogo entre o real e o ficcional no espetáculo Rainha[(s)]. 

Como processo metodológico recorro à pesquisa bibliográfica com 

levantamento, reprodução e análise da bibliografia do espetáculo, 

o conceito de espaço, o conceito do ideograma Ma (間), relação 
ator-personagem no teatro do século XX-XXI, pesquisa documental 

através das fontes primárias (fontes do espectador) e fontes 

secundárias (críticas), e entrevistas com as atrizes Isabel 

Teixeira e Georgette Fadel, e a diretora Cibele Forjaz. 

RAINHA[(S)]

 Rainha[(s)]1 é o que posso chamar de um verdadeiro espetáculo 

teatral. Trata-se de uma livre recriação da peça Maria Stuart 

de Friedrich Schiller, interpretada pelas atrizes Georgette 

Fadel e Isabel Teixeira, com direção de Cibele Forjaz. As 

atrizes brincam com o texto, suas vidas, anseios e paixões 

passeando entre os 17 personagens da obra original, totalmente 

perceptíveis na encenação. A montagem leva o espectador o tempo 

todo a se deslocar no espaço-tempo na busca pelo entendimento 

da realidade fenomenológica da representação, ou seja, tudo que 

aquilo que aparece como questão para o espectador (o que vemos? 

Quem vemos? Quem ou o que está jogando com quem ou o quê?), 

nas suas quase duas horas de espetáculo. Como aponta Isabel 

Teixeira, em A escrita na cena: anatomia de uma dramaturgia do 

coração, talvez a beleza desse trabalho esteja na coragem do 

risco de escancarar suas imperfeições. [...] A pedra bruta é 

parte da joia, e, talvez por isso, encante com sua simplicidade, 
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quase, pueril das atrizes expostas em cena e dilaceradas pelo 

coração (2009 p. 126). 

A encenação nasceu de um desejo da atriz Isabel Teixeira (Bel) 

em montar a peça Maria Stuart de Friedrich Schiller, porém, logo 

no início do processo, a ideia seguiu uma configuração diferente 

dos rumos iniciais. Isabel e Cibele já vinham trabalhando juntas 

na Cia. Livre, e Georgette na Cia. São Jorge de Variedades, 

cada uma, co-criadoras do espetáculo, pertencente a um grupo de 

pessoas reunidas em uma rede de relações, e com a ausência do 

dramaturgista desde sua gênese, as atrizes Isabel e Georgette, 

e a diretora/encenadora Cibele, fortalecidas por essa rede de 

relações e experiencias em trabalhos anteriores, tinham uma 

tarefa árdua, já que não eram dramaturgas: criar uma dramaturgia 

que coubesse nos anseios de todas. Durante três meses, as três 

mulheres devoraram Maria Stuart, analisaram subtextos, unidades 

de ação, verbos vontades e contra-vontades. Mesmo não tendo 

claro o caminho do processo Georgette Fadel em Sala branca, 

afirma que uma garantia que tinham o tempo todo era de que as 

energias que seriam movidas com esse trabalho seriam as do 

coração (2008 p. 130). 

 Com a peça trabalhada cena a cena, subtexto a subtexto e 

anotações feitas sobre cada percepção, as atrizes partiram para 

os workshops, uma espécie de improvisação livre de criação de 

cenas, onde as atrizes eram também diretoras e dramaturgas. Todos 

os workshops eram gravados e transcritos, a pedido de Isabel, e 

a partir das transcrições a dramaturgia foi surgindo e tomando 

forma. O texto construído nesse processo, ““com o sangue dos 

corações ralados”, foi o resultado de grandes transformações 

e questionamentos pessoais sobre seus papéis como mulheres e 

artistas, direto da fronteira de tempos múltiplos e histórias 

justapostas, para a realidade cotidiana” (FORJAZ, p. 118).

A peça estreou em 2009, e recebeu boas acolhidas dos 

principais veículos de crítica teatral. Sobre a montagem Luís 

Fernando Ramos, crítico da Folha de São Paulo, em seu artigo 

Atrizes merecem cetros e louvores, elogia a encenação e diz que 

isto (a atuação) é mais que interpretar um papel 
servindo-se de uma voz previamente escrita. Isto é 
criar uma voz a partir das próprias entranhas e, num 
jogo com essas rainhas míticas, reinar sobre a cena. 
Não é um plano de voo fácil, nem é para qualquer 
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um, a encenação colocava o espectador num jogo 
extremamente tênue de espaço-tempo, em minutos o 
espectador transita de um espaço da avenida Paulista 
para o Castelo de Fotheringhay onde Mary Stuart foi 
decapitada (2008 p. 189). 

Jefferson Del Rios, também crítico teatral, em Teatro/

Crítica aponta que as escolhas da encenação não é um jogo fácil, 

mas Cibele Forjaz juntou o infinito com o imediato dentro da 

cenografia de Simone Mina (2008 p. 194). 

 Em 2010, a partir do Programa BR Cultural, o espetáculo 

circulou pelos Estados da região norte e nordeste do Brasil, 

a começar por Macapá, no Amapá, onde eu residia na época e 

acabara de inserir-me nas artes cênicas. Até então conhecia 

muito pouco da produção teatral nacional, nomes e espetáculos 

pareciam distantes, e o que era mais próximo eram as produções 

do Palco Giratório2 que chegavam até o Estado, através do 

SESC Amapá. Rainha[(s)] chegou para ampliar meu repertório de 

possibilidades cênicas, e reverbera no meu fazer desde então. 

Os deslocamentos de atriz e personagem e de espaço-tempo me 

faziam sair do local de espectador para um local ainda não 

habitado, e que não tinha nome, mas que se existia enquanto 

realidade perceptiva. Após o bate-papo depois do espetáculo, 

aquelas imagens dançavam em minha cabeça e aquela inquietação 

permanecia, continuei me perguntando através de pesquisas 

na internet e em livros, e nelas percebia um novo lugar da 

encenação, na qual também se encaixava com a performance, mas 

também não era performance. E foi nessa busca permanente que 

encontrei o texto de Silvia Fernandes, no capítulo Teatros do 

Real, em eu livro Teatralidades Contemporâneas, postula que nas 

encenações nacionais contemporâneas tem se a impressão de um 

deslizamento do teatro em direção a manifestações hibridas, em 

que as pesquisas da cultura e os jogos do ator adquirem igual ou 

maior importância que a resultante especificamente cênica (2010, 

p. 84) 

OLHANDO ATRAVÉS DO VAZIO

 Nessa trajetória investigativa inclinei-me para o lugar 

habitável pelo/pela ator/atriz e personagem, e que deveria ser 

pontuado pelo o que é do/da ator/atriz e o que é da personagem. Mas 
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numa encenação contemporânea como Rainha[(s)], este local está 

em trânsito, quase que, a todo momento. Em toda interpretação, 

surge uma tensão particular entre o corpo fenomenal e o corpo 

semiótico, entre o real e o ficcional (FISCHER-LICHTE, p. 15), 

e é a partir destas tensões que algumas escolhas simbólicas 

das montagens atuais caminhm, não exatamente o que é do/da 

ator/atriz, o corpo fenomenal, e nem a da personagem, o corpo 

semiótico, mas um jogo entre ambos e com ambos. E é exatamente 

este jogo, ou esta relação, mais como um espaço do que como 

um fato, que intento observar na encenação do espetáculo, como 

apontado na figura 1. 

 Figura 1 O espaço percebido

   Fonte: Própria.

Nesse jogo simbiótico, como definir o que é do/da ator/

atriz e o que é da personagem? Uma assertiva apontada por 

Patrice Pavis, em Análise dos Espetáculo, diz que o que o ator 

trabalha em si mesmo compreende as técnicas de relaxamento, 

concentração, de memória sensorial e afetiva, assim como o 

treino da voz e do corpo, em suma, tudo aquilo que é preludio a 

figuração de um papel (2005 p. 52). Mas ainda fica a dúvida de que 

em qual momento, ou como esse jogo se constrói, onde o público 

jogue o jogo e adentre ao espaço habitado na relação ator/atriz-

personagem proposto pela encenação?  

Para responder à questão do espaço percebido, recorro a 

fenomenologia merleaupontiana para pensar este lugar, não como 

espaço concreto, físico, mas um lugar imaginário que contem 

concretude e fisicalidade, a partir de sua visualidade. 
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Não podemos compreender a experiencia do espaço 
nem pela consideração dos conteúdos, nem pela 
consideração de uma atividade pura de ligação, e 
estamos em presença desta terceira espacialidade, 
que não é nem a das coisas no espaço, nem a do 
espaço espacializante, o espaço geométrico [...]. 
Precisamos de um absoluto no relativo, de um espaço 
que não escorregue nas aparências, que se ancore 
nelas e se faça solidário a elas, mas que, todavia, 
não seja dado com elas à maneira realista e possa 
sobreviver a subversão das imagens. Precisamos 
investigar a experiencia originária do espaço 
para aquém da distinção entre forma e o conteúdo. 
(MERLEAU-PONTY 1999, p. 334)

Contrapondo a lógica kantiana, de que o espaço é um dado 

a priori da natureza, para Merleau-Ponty o espaço, e suas 

dimensões, só existem quando eu me relaciono com ele, antes disso 

ele não existe para mim, enquanto sujeito perceptivo. Criada a 

relação com este espaço, e delimitado suas dimensões (frente, 

trás, cima, baixo) o sujeito perceptivo precisa encontrar a 

profundidade deste espaço, como Merleau-Ponty 1999, p. 343-

344, aponta, a profundidade é na realidade uma justaposição de 

pontos comparáveis a largura [...], e para tratar a profundidade 

como uma largura considerada de perfil, é preciso que o sujeito 

abandone seu lugar, seu ponto de vista sobre o mundo, e se 

pense em uma espécie de ubiquidade, ou seja, pensar em todas as 

direções e partes. 

 Nessa perspectiva, ao entrar em profundidade com este espaço 

percebido, me retiro do lugar (frente) de espectador/observador 

da encenação, e com este mesmo corpo habito sua lateralidade com 

o intuito de (re)construir o processo de criação (figura 2), e 

encontrar neste processo uma espacialidade ma. 
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Figura 2 A profundidade no espaço. 

Fonte: Própria.

MA (間), UMA POSSIBILIDADE.
 

O conceito de ma me veio através de um vídeo em uma 

plataforma de streaming de vídeo (https://www.youtube.com/

watch?v=Kyp3YV2t0gQ&feature=youtu.be) no qual o locutor 

discorria sobre a importância do vazio na obra cinematográfica 

de cineasta japonês Hayao Miyazaki (que possui e sua filmografia 

películas como Meu amigo Totoro, A Viagem de Chihiro, O Castelo 

Animado, A Princesa Mononoke, dentre outros). Desde então me 

pus a entender melhor esse vazio. Nas minhas investigações 

percebo o ma como um local de possibilidade e contemplação, ou 

seja, o vazio que permite que algo aconteça por ele, não como 

um fim em si mesmo, como no ocidente. “É procurar o espaço e 

aproveita-lo. É no espaço vazio que tudo pode acontecer, tudo 

pode ser criado. Não há espaço só para a frente: procurem no 

alto, embaixo. E mesmo retornando ao mesmo lugar, sempre há algo 

novo, um sentimento de encontro e reencontro” (ONO apud SINZATO, 

p. 105). Os artistas ocidentais vêm utilizando este conceito 

e aplicando-o em vários objetos artísticos como no cinema, 

nas artes visuais, na pop art, e outras áreas para dar conta 

de novas estéticas e objetos artístico-culturais, reinventando 

olhares sobre obras já consagradas e as que ainda estão por vir. 

Encontrei o conceito japonês de ma enquanto possibilidade, 

que se associa ao “vazio”, distinto de uma concepção ocidental cujo 

https://www.youtube.com/watch?v=Kyp3YV2t0gQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Kyp3YV2t0gQ&feature=youtu.be
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significado é o nada, e é visto como algo do nível da potencialidade, 

que tudo pode conter, e, portanto, da possibilidade de geração 

do novo. É, por conseguinte, o vazio da disponibilidade de 

nascimento de algo novo e não da ausência e da morte (OKANO 

2014, p. 151). E a partir desta percepção de possibilidade e 

disponibilidade que comecei a ampliar para delimitar o que é 

do/da ator/atriz e o que é da personagem. Por se tratar de um 

termo que remete a algo muito abstrato para os japoneses, e que 

eles mesmos não conseguiam explicar em palavras, necessitava 

de que este vazio tivesse uma possibilidade de consolidação no 

campo material. Michiko Okano, em sua tese Ma: entre-espaço da 

comunicação no Japão um estudo acerca dos diálogos entre Oriente 

e Ocidente, propõe o que ela intitula espacialidade ma, 

que é a concretização da possibilidade Ma, no momento 
em que essa potência se transforma em existência 
e torna-se signo e, portanto, semioticamente 
discriminável. Desse modo, o Ma se faz fenômeno como 
uma espacialidade Ma na arquitetura, nas artes, no 
cinema ou na dança (2007 p. 2-3)

A espacialidade ma é então o signo que se encontra entre 

o/a ator/atriz e a personagem, na qual o vazio, como potência, 

preenche o entre-espaço existe entre ambos. É exatamente esse 

vazio que se encontra o/a ator/atriz-personagem, um signo que só 

pode ser habitado pela tensão existente ambos, que não é nenhum 

nem outro, mas os dois signos coexistindo ao mesmo tempo. O/a 

ator/atriz-personagem existe como realidade fenomenológica e 

como realidade simbólica, e como tal, passível de investigação 

e análise. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Por se tratar de uma investigação em andamento, pretendo 

pontuar algumas considerações até o presente momento, e algumas 

atualizações do processo investigativo em questão. Entender 

o vazio como um espaço possível tem demandado uma entrega 

intelectual intensa e densa, pois pensar este como um espaço 

visual possível requer, acima de tudo, uma capacidade imaginativa, 

mais que objetivista, em instaura-lo numa realidade passível 

de percepção e análise. Perceber este espaço vazio não está na 
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ordem do visível, mas do visual como lugar de potência. Para a 

fenomenologia da percepção os sentidos não estão isolados, para 

esta o espaço só existe quando meu corpo se relaciona com ele, 

não se separa mente e corpo, só se pensa com o corpo, o corpo 

pensa junto com o espaço, caso contrário o espaço não existe. 

Sendo assim, observo este espaço vazio no trabalho das atrizes, 

pois não estou vivendo a relação ator/atriz-personagem, estou 

apenas identificando ela num lugar (a questão do espaço),  e é na 

minha relação com o espaço em Rainha[(s)], como elas construíram 

essa relação onde preciso me colocar no lugar das atrizes (a 

questão da profundidade em Merleau-Ponty), neste caso o espaço 

só existe porque mantem-se uma relação entre sujeito e mundo, 

ou seja, entre eu, enquanto sujeito perceptivo, e o mundo, como 

fenômeno (aquilo que vejo) e espetáculo (aquilo que reverbera 

daquilo que vejo). 

 Em algumas definições conjuntas com a orientação, ambos 

chegaram no momento de entender que a questão ator/atriz-

personagem explicitada na encenação não é algo restrito do 

século XXI, mas iniciado por Brecht, no momento em que ele 

propõe seu distanciamento3 quebrando com a ilusão do teatro 

burguês, colocando o espectador como agente ativo no espetáculo. 

O distanciamento seria este primeiro espaço vazio onde caberia 

uma intervenção, mesmo que imaginária, do observador/espectador. 

Para que o observador/espectador tenha essa capacidade 

de se colocar no, e como, entre-lugar é necessário pontuar o 

que a/o atriz/ator pode trabalhar enquanto corpo fenomenal, ou 

seja, o corpo visível, e o que pode ser trabalhado enquanto 

corpo semiótico, a personagem, e como estes dialogariam enquanto 

processo criativo, o que e como se desejam apresentar para este 

espectador/observador, para que este possa identificar e dialogar 

com os códigos da encenação, intervindo imaginativamente durante 

o espetáculo. 

NOTAS

1 Em conversas por e-mail com a atriz Isabel Teixeira (Bel), indaguei sobre o 
nome do espetáculo e se era uma escolha estética ou uma função linguístico-
artística, e eis a resposta: Me lembro que quando estávamos decidindo o 
nome da peça, eu estava escrevendo as ideias num papel sobre a mesa da sala 
de ensaio. Escrevi Rainhas. Cibele falou que topava ser esse o título, mas 
fazia questão do subtítulo, que ela já tinha na cabeça: “duas atrizes em 
busca de um coração”. Fui rabiscando essas ideias no papel. E ao mesmo tempo 
tentando pensar em tudo que estávamos fazendo. Aí eu coloquei o «s» entre 
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parêntesis. Pois se trata de duas rainhas para uma só coroa. Ou seja: só há 
lugar para UMA rainha na briga entre as elas. Isso é histórico, faz parte da 
luta entre Elizabeth I e Mary Stuart. O “S” entre parêntesis, graficamente, 
emprisiona o “s”, deixa ele preso. Reforcei a ideia com os colchetes. Duplo 
emprisionamento. O “S”, portanto, estaria preso duas vezes. Se Elizabeth 
prende Mary Stuart na torre, ela de alguma forma também está presa no seu 
histórico dilema: matar ou não matar uma Rainha. Se ela abre o precedente, 
também coloca a sua cabeça em risco, certo? Fora isso, o emprisionamento do 
“S” deixa o plural relativo. A Rainha da peça é singular. Não há possibilidade 
de Rainha no plural. É isso que move a peça. Tudo isso para te dizer que, 
na minha opinião, existe uma explicação nessa escolha. Fora que é um poema 
gráfico se pensarmos assim. É uma escolha estética E uma função linguístico-
artística!

2  Importante projeto, criado em 1998, do Serviço Social do Comércio (SESC) 
nacional, de difusão e intercâmbio das Artes Cênicas, que busca intensificar a 
formação de plateias a partir da circulação de espetáculos dos mais variados 
gêneros, em todos os estados brasileiros, nas capitais e nos interiores.

3  “distanciar um acontecimento ou um caráter significa antes de tudo retirar 
do acontecimento ou do caráter aquilo que parece óbvio, o conhecido, o 
natural, e lançar sobre eles o espanto e a curiosidade”. (Brecht apud 

Bornheim, 1992, p.243)
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RESUMO

A prática de mediação realizada com o público do espetáculo “A 

Cantora Careca: Teatro do Absurdo de Eugène Ionesco” fomenta 

o campo de estudo da formação do espectador teatral. Como 

objetos de estudo damos enfoque aos conceitos de teatro como 

acontecimento, expectação, convívio e tecnovívio, propostos pela 

filosofia do teatro de Jorge Dubatti a partir de sua experiência 

como criador da Escuela de Espectadores de Buenos Aires. O 

termo expectação, amplamente citado na obra de Dubatti, busca 

evidenciar o sentido de contemplação do que é apresentado ao 

público, o ato de espectar, como uma prática vigente do espectador 

leva a ideia de uma presentificação, de um acontecimento a partir 

do convívio que se mostra como o grande campo dessa pesquisa, 

que não apenas busca privilegiar estudos sobre a formação do 

espectador teatral, mas ainda reconhecer como se articulam na 

prática atual de se ver e fazer teatro.

PALAVRAS-CHAVE

 formação do espectador teatral; expectação; convívio; mediação

ABSTRACT

The practice of mediation performed with the audience of the 

spectacle “The Bald Soprano: Theater of the Absurd of Eugène 

Ionesco” fosters the field of study of the formation of the 

theatrical spectator. As objects of study we focus on the 

concepts of theater as an event, expectation, conviviality 

and technoviviality, proposed by the philosophy of the theater 

of Jorge Dubatti from his experience as creator of the School 

of Spectators of Buenos Aires. The term expectation, widely 

quoted in Dubatti’s work, seeks to highlight the sense of 
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contemplation of what is presented to the public, the act of 

watching, as a current practice of the spectator leads to the 

idea of a presentification, an event from the conviviality that 

it is shown as the great field of this research, which not only 

seeks to privilege studies on the formation of the theatrical 

spectator, but also to recognize how they are articulated in the 

current practice of seeing and doing theater.

KEYWORDS

formation of the theatrical spectator; expectation; conviviality; 

mediation

PRÓLOGO

Antes de virem até aqui vocês se prepararam. Vocês 
vieram aqui com algumas ideias preconcebidas. Vocês 
vieram ao teatro. Vocês se prepararam para vir ao 
teatro. Vocês tinham algumas expectativas. Seus 
pensamentos se adiantaram. Vocês imaginaram algumas 
coisas. Vocês se prepararam para alguma coisa. 
Vocês se prepararam para compartilhar alguma coisa. 
Vocês se prepararam para ficar sentados, sentados 
nas poltronas que vocês escolheram e assistir a 
alguma coisa. Talvez vocês tenham ouvido falar sobre 
esta peça. Então, vocês se prepararam, vocês se 
prepararam para alguma coisa. (HANDKE, 2015, p. 109)

EXPECTAÇÃO E CONVÍVIO

Neste estudo, pesquisamos experiências voltadas à formação 

do espectador teatral, a começar, pelos conceitos de teatro como 

acontecimento em que explora o convívio e a expectação na teoria 

de Jorge Dubatti (2016). Em paralelo, observamos a interação dessa 

teoria com práticas de mediação de espetáculos que fortaleçam 

a ideia de uma formação do espectador teatral. Considerando a 

subjetividade de cada espectador e a relevância do acontecimento 

espetacular no cotidiano das pessoas que frequentam o teatro, 

encontramos na literatura de Dubatti um campo de abertura para 

o que ele chama de excepcionalidade do acontecimento teatral, 

além de sua vasta reflexão para a filosofia do teatro, que propõe 

um novo olhar para a história das artes cênicas, considerando a 
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relevância da colaboração do espectador como sujeito construtor 

dessa história, sujeito esse gera poiesis no ato de espectar.

Associado à essa teoria, buscamos nos aprofundar na Escuela 

de Espectadores de Buenos Aires (EEBA), espaço onde Dubatti 

desenvolve uma prática de trabalho com espectadores do teatro 

argentino há dezoito anos. Para tanto, a visita ao espaço da 

escola (Figura 1), além de entrevista com o pesquisador argentino 

se fizeram necessárias e ganharam grande destaque neste estudo, 

por favorecer o ciclo de convívio que o autor nos convida a 

estudar para pensar o teatro atual.

Nesse cenário se encontra “A Cantora Careca: Teatro do 

Absurdo de Eugène Ionesco” (Figura 2), um espetáculo gerado 

por alunos dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Artes 

Cênicas e Música da UFOP e alunos do Programa de Pós-Graduação 

em Artes Cênicas da UFOP (PPGAC/UFOP). O espetáculo surge pela 

iniciativa do projeto de extensão TUI – Teatro Universidade 

Informação, em que o pesquisador Rafael R. Carvalho recebe o 

convite para dirigir o trabalho.

Figura 1. Aula inaugural de 2018 na EEBA. Crédito: Rafael R. Carvalho (2018)

No entremeio da revisão do projeto de pesquisa de mestrado, 
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esse convite surgiu como um presente que viríamos a desenvolver 

acerca de nosso interesse com o espectador teatral. Partindo da 

ideia do teatro como um acontecimento e a noção de convívio, 

nos vimos obrigados a aliar a experiência da direção deste 

espetáculo com propostas de interação direta com o público após 

a realização de suas apresentações, dando assim ao projeto de 

estudo o caráter de uma pesquisa-ação.

Sob a perspectiva de uma “Instabilidade do Ser”, o diretor 

Rafael propõe ao TUI que este fosse o caminho para estudo do 

teatro do absurdo de Ionesco, em que desejávamos ampliar a noção 

do absurdo na atualidade.

Na peça, o casal Smith, o casal Martin, Mary, a empregada e 

o Capitão dos Bombeiros dialogam sobre o improvável, mergulhando 

em relações que parecem impalpáveis, mas que aos olhos atentos 

não estão tão distantes de nosso cotidiano. A insistência nos 

equívocos da fala, em frases que falamos sem pensar, fortalecem o 

ambiente de uma ilusória Inglaterra onde a peça acontece. Um olhar 

para esse país que pode ser o mais melancólico do mundo e que no 

encontro dessas personagens nos transporta para as profundezas 

do teatro de Ionesco. Associado a natural comicidade do texto, 

Mary, a empregada do casal Smith é o elemento fronteiriço entre 

o jogo de cena que acontece dentro do cenário de uma sala de 

estar e o espectador.
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Figura 2.  Cena de “A Cantora Careca” do TUI. Crédito: Patrick de Araújo (2017)

 

O trabalho teve como pesquisa o teatro do absurdo; o jogo 

como diretriz para a criação de cenas; o trabalho do ator criador 

associado ao vídeo; uma pesquisa de arte em figurino e maquiagem; 

a música cênica executada ao vivo; o ballet clássico; a ópera e 

inspiração poética para o trabalho com o espectador teatral a 

partir das peças faladas do dramaturgo austríaco Peter Handke.

Com a proposta de um trânsito/provocação ao público e à 

esta pesquisa, propomos uma adaptação para a peça de Ionesco 

introduzindo um prólogo e um epílogo com trechos de “Insulto 

ao Público” de Handke, publicada em 1965. Nas peças faladas, 

Handke adota o teatro como discurso temático, é o metateatro. 

Nelas não há uma história a ser contada tratam-se de peças de um 

ato e não necessariamente devem ser realizadas por atores, mas 

por oradores, pessoas que simplesmente se colocariam à frente 

do público e falariam o texto.
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No ensaio “O Trabalho do Espectador” de 1969, Handke 

salientava que no teatro o espectador “aprenderia, adquiriria 

e desenvolveria um ‘olhar estranho’, não se deixando “enganar 

pelas dramaturgias” (HANDKE, 2015, p. 38), fazendo uma crítica 

ao teatro épico de Bertolt Brecht, discordando da ideia que 

o espectador fosse um sujeito ativo no teatro. A publicação 

de suas peças faladas no Brasil, traduzida e organizada por 

Samir Signeu, aponta: “Ele acreditava que quando tudo já era 

apresentado de forma acabada e concreta, na forma de um conteúdo 

fechado, retirava-se do público um trabalho importante que seria 

a aplicação daquilo que fora apreendido.” (HANDKE, 2015, p. 39)

Dado esse breve contexto, retornamos à filosofia do teatro 

proposta por Jorge Dubatti, em que levanta o teatro como 

acontecimento que está ligado à uma função ontológica do teatro, 

está em sua raiz ser parte do acontecer, construímos história – 

atores e espectadores – durante sua realização.

No convívio ou acontecimento convivial, temos a referência 

principal de conversação com a plateia – um mirante de onde se 

vê – o espaço que pessoas se reúnem, em que o corpo se mostra 

presente e sem uma intermediação tecnológica. Se o convívio está 

ligado a uma “manifestação ancestral da cultura vivente” segundo 

Dubatti (2016, p. 129.), o tecnovívio vem como instrumento de 

oposição, por ser a referência principal da cultura vivente 

atual, na qual necessitamos de uma interferência tecnológica 

para que ocorra a interação entre as pessoas. Nesse recorte de 

contato com espectadores, damos destaque ao resgate do convívio 

como princípio das interações humanas.

O diálogo estabelecido da perspectiva do espectador é o que 

Dubatti chama de expectação. Segundo suas palavras “deve ser 

considerada sinônimo de viver-com, perceber e deixar-se afetar, 

em todas as esferas das capacidades humanas, [...] em convívio 

com os outros (artistas, técnicos, espectadores)” (DUBATTI, 

2016, p. 37).

Deste modo, o que nos chama atenção no eixo ‘formação do 

espectador teatral’ são os conceitos ou subjetividades presentes 

na zona de experiência do público.

 Com “A Cantora Careca: Teatro do Absurdo de Eugène 

Ionesco”, do TUI, desenvolvemos algumas práticas de encontro 

com espectadores após a realização das apresentações. Foram 



.586 V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS

cinco diferentes contextos de público, realizados nas cidade 

de Ouro Preto e Mariana, MG, em que buscamos observar o quanto 

o espectador se sente convidado à permanecer no espaço para 

um momento de troca e aprofundamento sobre a peça teatral que 

assistiram (Figura 3).

Figura 3. Convívio com espectadores de “A Cantora Careca” no Festival de Inverno 
de Ouro Preto e Mariana. Crédito: TUI (2018)

Apropriado das práticas de debates performativos com 

espectadores promovidas pelo Instável Núcleo de Estudos da 

Recepção Teatral (iNerTE), coordenado por Flávio Desgranges 

(2017), observamos como ganham o caráter de protagonistas e 

desenvolvem uma ação de pensamento, diálogo e breves vivências 

cênicas. Também amparados pelo questionário de Patrice Pavis 

(2015) no livro “A Análise dos Espetáculos” propomos para “A 

Cantora Careca” uma ação de convívio com espectadores que se 

davam por três vias de ações práticas:

a) Questionário aberto para o público geral responder 

livremente

b) Questionário fechado com 16 questões para serem 

respondidas no papel
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c) Folha em branco para uma escrita livre e automática

Dentre algumas questões abertas ao público geral estavam:

- Como vocês chegaram aqui ou que estímulos os trouxeram 

aqui?

- Qual a importância desse espetáculo para vocês como 

espectadores?

- Vocês acreditam que durante o espetáculo, também estão 

atuando? Caso sim, como isso ocorre?

- Qual a relevância deste espetáculo para o contexto atual 

desta cidade/estado/país?

- O que você deixou de fazer para estar aqui neste momento?

- Que pergunta(s) vocês gostariam de fazer ao público?

- Como um recorte destes encontros destacamos uma dessas 

questões abertas de um espectador para o público geral: “Como 

essa peça perpassa por vocês, o que vocês sentiam?” e a resposta 

veio por um senhor de aparentemente meia idade que disse “Eu 

pensei, por que eu demorei tanto para vir ao teatro?”.

As questões passaram por transformações ao longo dos 

diferentes encontros com o público. Percebemos que o contato 

direto, realizando perguntas objetivas ou talvez pouco mais 

abstratas – afinal, por que não permear mais por solos abstratos? 

– estabeleciam uma breve relação de convívio para uma opinião 

aberta, de maneira livre, sem pré-julgamentos ou um compromisso 

de rigor teórico, em que abordavam as inspirações, frustrações, 

ideias, problemas ou percepções subjetivas que o espetáculo “A 

Cantora Careca” lhes despertou.

Por se tratar de um espetáculo do teatro do absurdo que não 

tem um compromisso formal com a narrativa, no sentido de uma 

lógica com começo, meio e fim, as respostas seguiram um pouco 

neste caminho entre o que é impermeável e não exige respostas 



.588 V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS

prontas. Creio que um fator determinante neste encontro é a 

urgência de nosso tempo em explorar as subjetividades humanas, 

neste caso, via diálogo entre sujeitos que conviveram por 75 

minutos assistindo juntos a um espetáculo sem ao menos se 

conhecerem. 

O exercício de convívio com esses grupos de espectadores nos 

permitiu reconhecer o quanto a subjetividade de uma encenação 

pode gerar impacto positivo quanto à uma potencial permanência 

da vivência do espetáculo na vida dessas pessoas. E além disso, 

fortalecer o espaço de frequentação à outros equipamentos 

culturais e o desejo pela manutenção do exercício de expectação.

Compreender as perspectivas adotadas por esse eixo ‘formação 

do espectador teatral’ auxiliam no pensamento das práxis e 

da poética da cena contemporânea, que começa a envolver a 

experiência da expectação como invólucro importante para a 

ideia de uma produção artística que dialoga com seu tempo, 

assumindo de certa forma o caráter de assembleia, como o teatro 

grego clássico evocava em seus grandes festivais.

EPÍLOGO

Vocês esperavam alguma coisa. Vocês esperavam, 
talvez, alguma outra coisa. Vocês esperavam uma bela 
história. Vocês não esperavam nem mesmo uma história. 
Vocês esperavam uma certa atmosfera. Vocês esperavam 
um mundo diferente. Vocês não esperavam nenhum mundo 
diferente. Seja como for, vocês esperavam alguma 
coisa. Talvez seja o caso que vocês esperavam o 
que vocês estão ouvindo agora. [...] Vocês são o 
assunto. Vocês são o centro de interesse. [...] Aqui 
vocês tem a experiência do teatro. Vocês tem aquele 
algo a mais. Vocês são espectadores. Vocês não são 
interessantes por causa das suas capacidades. Vocês 
não são interessantes somente por causa das suas 
capacidades como espectadores. [...] Vocês são um 
acontecimento. Vocês são o acontecimento. [...] 
Vocês têm de ser descobertos. Vocês são a descoberta 
da noite. Vocês nos inflamam. Nossas palavras pegam 
fogo no contato com vocês. De vocês uma faísca 
lança-se sobre nós. (HANDKE, 2015, p. 92, 97, 98)
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RESUMO

Este artigo analisa a relação entre filme e espectador, conforme 

o modo de presença das imagens do cinema no mundo. A efemeridade 

dessas imagens do cinema estabelece para o espectador um tipo 

especial de interação com o “mundo do cinema”. Ao mesmo tempo em 

que essas imagens parecem desaparecer rapidamente da tela, elas 

encontram no espectador um modo de permanecer com ele (dentro 

dele) através da memória. 

PALAVRAS-CHAVE

Cinema. Filosofia. Espectador. Imagens. Memória.  

ABSTRACT

This article reviews the relationship between film and spectator, 

according to type of presence of movie images on the world. The 

ephemerality of these images establishes to spectator a special 

type of interaction with the “film world”. At the same time in 

which these images seems quickly disappears from the screen, 

they find in spectator one way to stay with him (within him) 

through the memory.

KEYWORDS

Cinema; Philosophy; Spectator; Images; Memory. 

INTRODUÇÃO

Nós, sujeitos, estamos em relação com o mundo à nossa volta 

– e essa é a chave para uma atitude filosófica (CHAUÍ, 2000). Uma 

das formas de conceber este mundo é pensar nele como composto 

por infinitas imagens (BERGSON, 2010). Pelo advento da arte, 

presente desde a Antiguidade, esse mundo exterior pode ser 

visto como bastante complexo, por serem e terem sido inseridas 
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nele novas imagens – estas que apontam para outra natureza: a 

natureza técnica das imagens (FLUSSER, 1985). 

Tomando o cinema como uma realidade particular, este 

artigo reflete o exercício da autora no lugar de uma espectadora 

que questiona a relação com o seu mundo, mundo das imagens 

cinematográficas. Por um lado, discute-se o modo de presença 

das imagens; por outro, a efemeridade delas. Como essas imagens 

continuam a existir depois de aparecerem momentaneamente na 

tela? 

Para introduzir de forma coerente uma reflexão filosófica 

sobre o cinema, vou me ocupar em construir a cena espectatorial. 

Em um segundo momento, vou me dedicar a desconstrução dessa 

mesma cena. No que diz respeito à cena espectatorial, o fim de 

uma sessão é o seu ponto crítico: o filme é tirado da tela e 

tirado do espectador. Não por acaso, escolho este lugar-problema 

para a reflexão filosófica. 

Por fim, para inverter o caminho feito até aqui, passarei 

a tratar de como as imagens podem se salvar (não mais se 

perder) através desse contato feito com o espectador. Como 

Roland Barthes1 e Chris Marker2, atento para um momento positivo 

na relação do espectador com o filme – momento em que se deve 

sugerir a perpetuação das imagens para além da sessão de cinema. 

Em Barthes está a possibilidade de levar as sensações do 

filme para fora da sala de cinema. Em Marker, a metáfora de uma 

porção escura que (depois da sessão) vem fixar a nossa memória 

do filme. A memória surge como possibilidade de reconstrução de 

uma relação do espectador com tais imagens, fora do momento em 

que se assiste ao filme. 

O MUNDO DE IMAGENS – AS IMAGENS BERGSONIANAS E AS IMAGENS DO 

CINEMA

Um panorama sobre a filosofia de Henri Bergson, filósofo 

francês, nos conduz à certa “visão” do mundo. Em Matéria e 

Memória, Bergson constrói uma perspectiva sobre o mundo como um 

mundo material, conforme ele diz. O mundo material é composto 

por objetos que são imagens. Essas imagens estão vinculadas à 

porção de matéria da qual eles são não só a aparência, mas parte 

da natureza do objeto. Para Bergson, se vejo os objetos como 
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imagens, isto significa que eles não podem ser outra coisa senão 

imagens.  O objeto não poderia revelar ao seu espectador outra 

coisa que não venha de si próprio. (BERGSON, 2010).

Crendo que o mundo seja constituído por essas imagens que 

são vinculadas à porção de matéria com a qual se identificam, 

devemos investigar o que seriam as imagens cinematográficas 

neste contexto. 

Podemos definir as imagens cinematográficas, conforme Vilém 

Flusser (1985), como imagens técnicas. São imagens produzidas por 

aparelhos, brinquedos que simulam um tipo de pensamento. Podemos 

dizer que as imagens do cinema, enquanto imagens técnicas, são 

introduzidas num mundo de imagens de forma intencional, através 

de um artifício artístico, que é o próprio cinema. 

No que as imagens do cinema se diferenciam das imagens 

do mundo, conforme foram pensadas por Bergson? As imagens do 

cinema passam por um processo fotográfico, onde o que permanece 

são apenas os traços da matéria e não a matéria. Nesse sentido, 

as imagens do cinema fragmentam a ideia de uma unidade formada 

entre essência e aparência. 

As imagens do cinema vão ser vistas como ícones – 

representações dos objetos com as quais se identificavam – e 

como índice – pois de alguma forma guardam traços da presença 

do objeto sob a luz com a qual foram capturados pela câmera3. Ou 

seja, de alguma forma, essas imagens se identificam com alguma 

porção de matéria (e podem mesmo ter sido afetadas por elas).  

Uma pintura não é, fundamentalmente, algo semelhante 
ou a imagem de um cavalo; ela é algo semelhante a 
um conceito mental, o qual pode parecer um cavalo 
ou pode, como no caso da pintura abstrata, não 
carregar nenhuma relação visível com um objeto real. 
A fotografia, entretanto, é um processo pelo qual 
um objeto cria sua própria imagem pela ação da luz 
sobre o material sensível [...]. (DEREN apud XAVIER, 
2005)  

 

No entanto, as imagens do cinema não habitam nessa mesma 

porção de matéria com a qual parecem se identificar e de onde 

parecem ter sido tiradas. Tomo o exemplo de uma fala do semiólogo 

Christian Metz: “[...] Eis uma grande árvore aí, fielmente 

oferecida ao olhar na tela do cinema, mas se estiramos a mão, 



V SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS .593

ela só ‘tocaria’ um vazio varado de fachos de sombras e luzes, 

não uma cortiça irregular e rugosa que ela teria que levar em 

conta”. (METZ, 2012, p.22). A árvore que aparece na tela, ao nos 

aproximarmos para tentar tocá-la, descobriremos que nela não há 

nenhuma árvore. Trata-se de um feixe de luzes e sombras na tela. 

Portanto, seria essa a diferença das imagens do cinema para 

as imagens do mundo. Elas não coincidem com a matéria com a qual 

se identificam. Em uma comparação metafórica, são como espíritos 

que aparecem sem um corpo, são fantasmas da vida material. Nessa 

posição, estão destituídas de materialidade.   

ENTRE A EFEMERIDADE E A PERMANÊNCIA

 Mas essas imagens cinematográficas também estão presentes 

no mundo material. Não fosse assim, poderiam mesmo se revelar 

a nós? Quando assistimos a um filme não somos levados a um mundo 

fora desse mundo material, apenas em imaginação isso acontece. 

Estamos ainda no mundo ao qual sempre pertencemos, mundo material. 

São as imagens desse mundo-fantasma do cinema que se projetam 

diante de nós, se lançam em nosso espaço de experimentação das 

coisas, no mesmo espaço em que experimentamos a matéria. 

Quando temos diante de nós um filme é porque ele se tornou 

visível. Para se tornar visível no mundo material, onde as 

coisas visíveis são também tangíveis, as imagens do cinema 

precisam ganhar um corpo que as sustente neste mundo material. 

O lugar que as imagens do cinema vão se incorporar é a tela. 

A tela é um espaço homogêneo, lugar de passagem para todas 

as imagens. A relação entre as imagens do cinema e a tela lembra-

me muito a dinâmica entre os espaços liso e estriado, colocadas 

por Deleuze e Guattari em Mil platôs (1997). 

O espaço liso e o espaço estriado, - o espaço 
nômade e o espaço sedentário [...] não são da mesma 
natureza. Por vezes podemos marcar uma oposição 
simples entre os dois tipos de espaço. Outras vezes 
devemos indicar uma diferença muito mais complexa, 
que faz com que os termos sucessivos das oposições 
consideradas não coincidam inteiramente. Outras 
vezes ainda devemos lembrar que os dois espaços só 
existem de fato graças às misturas entre si: o espaço 
liso não pára de ser traduzido, transvertido num 
espaço estriado; o espaço estriado é constantemente 
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revertido, devolvido a um espaço liso. (DELEUZE e 
GUATTARI, 1997)

O espaço liso é escorregadio, ocupa o espaço estriado, de 

forma a nele se realizar; mas escapa, sem que esteja preso a 

ele. O liso corresponde ao que nessa relação não é fixo, ao que é 

móvel. O estriado, por sua vez, representa o estático, o imóvel. 

Em nossa correspondência, a tela, estática, serve às imagens 

móveis do cinema. E nessa relação ambas se realizam e realizam 

o cinema.   

Mas a tela, como já disse, é um lugar de passagem. As 

imagens do cinema, após se apresentarem uma a uma ao espectador, 

abandonam a tela. A efemeridade das imagens do cinema coloca em 

questão a permanência dessas no mundo material. Como as imagens 

podem se desenvolver nesse espaço, alcançar um ciclo maior que 

esse que é visto na tela? Para compreender isto, temos que 

partir do princípio que seja a intenção das imagens do cinema, 

viverem além da tela. 

Trata-se de uma discussão sobre a arte, sua obra e sua 

intencionalidade. Existem formas de arte que se mostram duradouras 

– por exemplo, a pintura, a escultura, a arquitetura.  São artes 

que se apropriam da matéria como forma de resistir ao tempo. 

Porém, existem formas de arte que funcionam como espetáculos 

– o teatro, a dança, a performance etc., e o cinema pertence a 

este grupo. Isso não quer dizer, todavia, que essas últimas não 

tenham a intenção de, à sua maneira, durarem, de permanecerem. 

No caso do cinema, o filme é gravado em um suporte, para que 

seja diversas vezes reproduzido. Sua ligação à matéria é também 

uma garantia de sua durabilidade. Para além dessa sobrevivência 

material, existe um outro tipo de permanência que essas artes 

do espetáculo – e as artes em geral – parecem requerer: a 

permanência como experiência vivida e salvaguardada pelo seu 

espectador. 

O FIM DA SESSÃO: A MEMÓRIA COMO PERMANÊNCIA DAS IMAGENS

A sobrevivência de um filme deve ser analisada por aquilo 

que acontece numa sessão. Para definir uma sessão de cinema, 
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sem que me detenha em algum tipo ideal, construí a ideia da 

cena espectatorial. A cena espectatorial é formada por três 

elementos essenciais: o filme, o espectador e uma superfície que 

sirva como corpo para a sustentação das imagens – que vamos 

chamar genericamente de tela.

A cena espectatorial, protagonizada por esses três elementos, 

revela uma interação desses para que o cinema aconteça como 

espetáculo. A sessão de cinema se torna eficaz com o ato duplo 

da projeção do filme e o exercício da espectatorialidade do seu 

público. 

Espectatorialidade é estar na condição de espectador, 

desempenhando uma função em relação ao filme. Significa dispor 

suas faculdades de sujeito para a experimentação do filme, as 

faculdades de visão, audição, atenção, emoção, memória etc.

Mas toda sessão de cinema tem seu fim, e a cena espectatorial 

se desmantela. Quando o filme acaba, a tela torna-se o negativo 

do que foi até aquele momento – infértil, não produz mais 

imagens (até o momento em que é tomada por outra programação). 

O espectador é dispensado para outra atividade ou nenhuma, 

conforme queira. É o fim da sessão. 

A efemeridade desse tempo em que se projeta na tela coloca 

o filme como algo passível de tornar-se insignificante dentro 

do turbilhão de horas vividas pelo sujeito fora dessa cena 

espectatorial do cinema; insignificante em relação às prolongadas 

experiências vividas no mundo “real”. No entanto, dependendo da 

força da experiência vivida durante a sessão de cinema, cria-se 

um pacto entre espectador e filme que não se acaba no fim de uma 

sessão. Quando implicadas de fato, as faculdades do espectador 

carregam o filme para além do limite que se considerava o seu fim. 

Penso na experiência do escritor e filósofo Roland Barthes, 

que retrata cuidadosamente a sua saída do cinema, no breve 

ensaio “En sortant du Cinéma”:

O sujeito que fala aqui tem a reconhecer uma coisa: 
gosta de sair do cinema. Encontrando-se na rua 
iluminada e um pouco vazia, dirigindo-se dolentemente 
a algum bar, ele caminha silencioso (ele não gosta 
muito de logo falar do filme que acaba de ver), 
um pouco entorpecido, encolhido, friorento, enfim, 
sonolento: ele está com sono, eis o que pensa; 
seu corpo tornou-se algo sopitado, doce, tranqüilo: 
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mole como um gato adormecido (BARTHES, 1990. p.124 
apud THOMPSON, 2010)

Nesse trecho, Barthes revela ser acometido por uma experiência 

pós-sessão de cinema. Uma experiência de transe e de trânsito, 

podemos dizer. Não falar sobre o filme que vê corresponde a 

guardá-lo por alguns instantes dentro de si, antes de jogar os 

resquícios dessa experiência no mundo, através das palavras.  

 Não são somente as sensações que carregam o filme para fora 

desse lugar, que é a sessão de cinema, mas também a memória. A 

memória, sobre todas as faculdades, permite essa continuidade 

de experiência com o filme. Ela existe como prolongamento de 

um acontecimento, de uma vivência; ela muda a natureza do que 

é efêmero no mundo material. A memória nos devolve a visão do 

filme, criando uma nova experiência de contato, em um lugar onde 

as coisas não são tangíveis.   

Através de uma metáfora, o conceituado cineasta francês, 

Chris Marker4, fala sobre uma porção escura que nos acompanha 

quando saímos do cinema. Essa porção é aquela que estava antes 

conosco, entre cada intervalo dos 24 quadros por segundo. Ao 

sairmos, ela permaneceria conosco para fixar a memória de um 

filme. Sob a dialética do ver e do não ver, da efemeridade no 

espaço material e a permanência imaterial do filme, construímos 

a nossa relação de espectador com o mundo do cinema. 

CONCLUSÃO

O modo como saímos de uma experiência com o cinema, nos faz 

carregar essa experiência para um lugar onde vivemos experiências 

mais ou menos diferentes destas, as experiências com o mundo 

real, mundo material. Podemos dizer que as experiências com 

o mundo real/material são nossas primeiras experiências com 

imagens. Porém, na brecha de uma relação com o real travamos 

relações com outros mundos de imagens, mundos que podem ser o 

das artes, o do cinema, por exemplo. 

As imagens do cinema possuem essa característica de serem 

efêmeras. Por isso, nossa experiência com o cinema nos parece 

muito mais imediata. Em geral, entregamo-nos pouco a uma imersão 

posterior nessa nossa experiência com o filme para torná-la um 
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problema para nossa reflexão. 

No entanto, nossa experiência com o mundo real torna-se 

contaminada por essa experiência que carregamos. (Assim como 

carregamos frequentemente a experiência do mundo real para o 

cinema). Aliás, o cinema foi, dentre as demais artes, a que 

mais se viu nessa nebulosidade em relação aos limites das 

experiências com o real. 

Este trabalho se quis, portanto, ser um olhar sobre essa 

relação com as imagens do cinema. Um olhar filosófico de uma 

espectadora que se questiona sobre a relação com essas imagens, 

à primeira vista, efêmeras.

NOTAS

1 Roland Barthes (1915-1980). Escritor, sociólogo, filósofo, crítico literário, 
semiólogo e um dos teóricos da escola estruturalista.

2 Chris Marker (1921-2012). Cineasta, fotógrafo, escritor e artista multimídia.
 
3 Ismail Xavier explicando o processo fotográfico pela qual passam as imagens 
do cinema, segundo Maya Deren. 

4 Segundo Rivera, a declaração de Marker está em “Marker Direct” (www.

filmlinc.com/fcm/5-6-2003/markerint.html)
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UMA ARQUITETURA FEITA DE LUZ E CONCRETO: A 
MODERNIDADE DA IGREJA NOTRE-DAME DE LA CONSOLATION1

Ramsés Albertoni Barbosa
Mestre em Poética pela UFRJ2

RESUMO

 A pesquisa investiga como, após a I Guerra Mundial, a arquitetura 

eclesiástica se tornou interessante em razão da coincidência do 

movimento litúrgico reformista com o estabelecimento da poética 

arquitetural moderna, com ênfase especial na arquitetura da 

igreja Notre-Dame de la Consolation, obra do arquiteto belga 

Auguste Perret. Esta igreja é reconhecida como a primeira 

expressão eclesiástica moderna do século XX. Para tanto, a 

pesquisa aponta algumas hipóteses que se referem aos “espaços 

de luz” da arquitetura religiosa, porquanto os variados modos de 

expressar o espaço através da luz instituem ricas experiências 

visuais e revelam formas que não seriam percebidas sem o uso 

deste recurso. Portanto, o problema colocado se encontra no 

entendimento do que seja este espaço de luz do sagrado, pois ele 

é o protagonista do fato arquitetônico em que as experiências 

estética e religiosa abundam em transições de realidades.

PALAVRAS-CHAVE

Arquitetura religiosa; Espaços de luz; Modernidade; Auguste 

Perret; Notre-Dame de la Consolation.

ABSTRACT

The research investigates how, after World War I, ecclesiastical 

architecture became interesting because of the coincidence of the 

reformist liturgical movement with the establishment of modern 

architectural poetics, with special emphasis on the architecture 

of the Notre-Dame de la Consolation church, architect’s work 

belgian Auguste Perret. This church is recognized as the first 

modern ecclesiastical expression of the century XX. For this, 

the research points to some hypotheses that refer to the “spaces 

of light” of religious architecture, because the varied ways of 

expressing space through light institute rich visual experiences 
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and reveal forms that would not be perceived without the use of 

this resource. Therefore, the problem is in the understanding 

of what this sacred space of light, because it’s the protagonist 

of the architectural fact in which the aesthetic and religious 

experiences abound in transitions of realities.

KEYWORDS

Religious architecture; Spaces of light; Modernity; Auguste 

Perret; Notre-Dame de la Consolation.

A pesquisa investiga como, após a I Guerra Mundial, a 

arquitetura eclesiástica se tornou interessante em razão 

da coincidência do movimento litúrgico reformista com o 

estabelecimento da poética arquitetural moderna, com ênfase 

especial na arquitetura de Auguste Perret e na construção, com 

escassos recursos financeiros, da emblemática igreja Notre-Dame 

de la Consolation, na cidade de Raincy, em 1923.

Auguste Perret nasceu em Bruxelas (1874), na Bélgica, 

e faleceu em Paris (1954). Estudou arquitetura na École des 

Beaux-Arts, em Paris, e mesmo antes de concluir os estudos já 

trabalhava com o seu pai e com o seu irmão, Gustave, na empresa 

familiar de construção civil Perret et Fréres, responsável pelo 

projeto de reconstrução da cidade francesa Le Havre, após ser 

bombardeada na Segunda Guerra Mundial.

Para tanto, a pesquisa aponta algumas hipóteses que se 

referem aos “espaços de luz” da arquitetura religiosa, porquanto 

os variados modos de expressar o espaço através da luz instituem 

ricas experiências visuais e revelam formas que não seriam 

percebidas sem o uso deste recurso. Portanto, o problema colocado 

se encontra no entendimento do que seja este espaço de luz do 

sagrado, pois ele é o protagonista do fato arquitetônico em que 

as experiências estética e religiosa abundam em transições de 

realidades.

É preciso considerar que a arquitetura surgiu da primeira 

moldagem consciente de lares, monumentos e cidades, há cerca de 

oito ou nove mil anos. Arkhitékton era o nome que os gregos davam 

ao mestre de obras, uma vez que a arquitetura era considerada a 

origem das artes plásticas. As construções humanas representam 

o espírito da sua época ou, mais do que qualquer outra criação 
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humana, as relações sociais. A arquitetura é a arte ou a ciência 

de projetar espaços organizados, por meio do agenciamento urbano 

e da edificação, para abrigar os diferentes tipos de atividades 

humanas. Seguindo determinadas regras, tem como objetivo criar 

obras adequadas a seu propósito, visualmente agradáveis e capazes 

de provocar prazer estético.

No século I a.C., Vitruvius (1997) determinou as três 

condições básicas da arquitetura: firmitas, utilitas e venustas 

(resistência, funcionalidade e beleza). A arquitetura é, 

portanto, reciprocamente influenciadora e influenciada pelos 

incontáveis aspectos da sociedade, sendo assim passível de 

análises que expressem o contexto, bem como as necessidades 

de cada época, sendo a era contemporânea tão multifacetada que 

exige uma maior dedicação aos variados parâmetros derivados das 

inúmeras experiências anteriores.

Com relação à religião, enquanto sistema simbólico, deve-se 

considerar que ela é estruturada na medida em que seus elementos 

internos relacionam-se entre si, formando uma totalidade 

coerente, capaz de construir uma experiência. As categorias de 

sagrado e profano, material e espiritual, eterno e temporal, o 

que é do céu e o que é da terra, funcionam como alicerces sobre 

os quais se constrói a experiência vivida (BOURDIEU, 1990). No 

que tange ao processo de transfiguração das relações sociais, as 

práticas e representações religiosas não são simples camuflagem 

ideológica de instituições ou de interesses de classes, uma vez 

que são produções internas do campo religioso que, pelo efeito da 

consagração, as tornam irreconhecíveis enquanto produção humana 

e arbitrária, assegurando sua reprodução enquanto criações 

divinas. Pelo trabalho religioso são produzidas e objetivadas 

práticas ou discursos revestidos de sagrado, os quais respondem 

a uma necessidade de expressão de um grupo social, socializando-

se como crenças e práticas do respectivo grupo, superando assim 

a especulação de esfera tão somente subjetiva.

Por conseguinte, de acordo com Müller (2006), desde os 

primórdios da arquitetura religiosa cristã, a Itália desempenha 

um importante papel na história da arquitetura eclesiástica, 

cujo constante esforço de divulgar a fé católica se deu em 

duas vias, distintas e inter-relacionadas, o apego ao legado 

classicista e a propensão de se construir templos simplórios e/
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ou eloquentes. Segundo Scottá

O principiar da busca pelo sagrado confunde-se com 
o próprio surgimento da humanidade. E gradualmente, 
de acordo com a época vivida e a cultura de cada 
agrupamento, foram se intensificando os diversos modos 
de manifestar esta noção do sagrado. Em consequência 
desta organização, passou a existir a necessidade do 
“lugar sagrado” – e surgiram os templos dedicados 
à adoração, à submissão e à celebração do poder 
divino. (SCOTTÁ, 2010, p. 14).

A palavra templum possui primeiramente o significado de 

recinto, zona, cercada, separada e, mais tarde, empregada no 

sentido de edificação sagrada, divina, construída sobre lugares 

previamente percebidos como sagrados que buscavam reconstruir 

o espaço cósmico, o centro como lugar sagrado por excelência 

(FRADE, 2007).

Todavia, a partir do século XX, a arquitetura religiosa 

passa a receber críticas contumazes, pois, conforme Estima 

(2007), esse século inverteu o princípio ético e metodológico 

relacionado à intervenção do arquiteto crente, pois banalizou 

a nobreza do ato que lhe estava implícito. Perdeu-se o encanto 

e a especificidade que caracterizava a arquitetura religiosa, 

relativizando-se a sua importância.

Após a I Guerra Mundial, não obstante, de acordo com Müller 

(2011), a arquitetura eclesiástica se tornou interessante em 

razão da coincidência do movimento litúrgico reformista com o 

estabelecimento da poética arquitetural moderna. Em 1955, por 

iniciativa do Cardeal Lercaro, realizara-se o I Congresso Nacional 

de Arquitetura Sagrada que divulgara o corpo doutrinário cujos 

princípios orientadores estavam mais afinados com o movimento 

reformador da liturgia cristã (MÜLLER, 2006). A partir da 

encíclica papal Mediator Dei (1956), começou a funcionar, junto 

à Comissão das Novas igrejas, o Centro de Estudos de Arquitetura 

para a Comunidade Cristã que congregou arquitetos interessados 

na discussão estimulada, igualmente, pela revista Chiesa e 

Quartiere. Conforme Vaccaro,

A Igreja Católica, em sua longa história, manteve 
dentre os diferentes estilos algumas características 
essenciais, tanto litúrgicas quanto psicológicas. 
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[...] Pessoalmente, e sem reservas, acredito que 
a arquitetura religiosa deva ser a arquitetura 
moderna. No entanto, sinto que a Igreja seria sábia 
em rejeitar todo estilo formalizado, destinado a 
perder a validade em pouco tempo. Mais que uma busca 
ansiosa pelo estilo, a arquitetura deve procurar ser 
expressão viva e sincera da vida contemporânea e das 
técnicas de construir. Assim sempre foram as grandes 
criações do passado. (VACCARO, 1959, p. 145).

Destarte, a partir do Concílio Vaticano II (1962-1965), o 

catolicismo se transformou em direção à aceitação da modernidade 

e os espaços das igrejas passaram a ter a finalidade de aproximar 

as pessoas da divindade. Esse movimento litúrgico reformista 

pode ser compreendido a partir do estabelecimento da poética 

arquitetural moderna com ênfase especial na arquitetura de 

Perret e na construção da igreja Notre-Dame de la Consolation. 

A modernidade dessa igreja, cuja estrutura fora construída 

completamente em concreto armado com 32 pilares de 11m de altura 

cada e vão longitudinal de 10m, fica manifesta em suas colunas 

que evidenciam um suporte de concreto armado sem revestimento 

e as marcações estriadas na vertical produzidas pelas ripas de 

madeira originadas das formas das colunas. As “paredes-vitral” 

dessa igreja, compostas por elementos geométricos, formam um 

padrão cruciforme no centro de cada intercolúnio. Segundo Perret,

Neste edifício separamos completamente as colunas 
das paredes, permitindo que a vedação transcorra 
livremente fora delas. Ao desenhar todas as colunas 
soltas, formam-se quatro fileiras de colunas ao invés 
das duas habituais. O maior número de colunas no 
campo de visão tende a incrementar enormemente o 
tamanho aparente da igreja, produzindo uma sensação 
de espacialidade e grandiosidade. A esbeltez das 
colunas, sua maior altura e a falta de detalhes 
auxiliam a materializar este efeito. (PERRET, 1936)

O arquiteto foi inovador em sua arquitetura ao dissimular 

a importância da execução, original, de uma planta livre e 

de fachadas totalmente soltas dos pilares que se estruturam 

por montantes em concreto armado, cujo resultado é um marco 

na arquitetura moderna, porquanto, o concreto armado deixara 

de ser apenas um material apto para a construção rápida e 

econômica de edifícios utilitários para transformar o panorama da 
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construção, chegando a se converter em um problema especificamente 

arquitetônico. Perret entendia que o concreto é o material que 

poderia possibilitar o prosseguimento da tradição acadêmica 

francesa, desfigurada pelo ecletismo do século XIX. Para ele, a 

estrutura era um esqueleto composto por elementos formalmente 

independentes e articulados entre si. Conforme Müller,

Raincy conjuga a história como lição com parte das 
aspirações impulsionadas pela modernidade, através 
do acréscimo de tudo o que era tradicionalmente 
válido, concomitantemente à supressão de tudo o que 
era então supérfluo, impondo a simplicidade formal e a 
lógica material reclamada pela razão moderna, mesmo 
em ocasião improvável, pelo constrangimento de meios 
a que estava submetido o arquiteto. Longe de criar 
espaço pela limitação de recursos, a sinceridade 
construtiva, a fidelidade à lógica do concreto, a 
perfeita visibilidade do altar e a unidade espacial 
constituem Notre-Dame du Raincy como passo definitivo 
na arquitetura religiosa do século XX, desde onde 
fora impossível voltar atrás. (MÜLLER, 2011, p. 
161).

A igreja Notre-Dame de la Consolation é reconhecida como 

a primeira expressão eclesiástica moderna total do século XX, 

um marco do período pela síntese formal e essência espacial do 

concreto bruto.

Em 1936 Perret vem ao Rio de Janeiro, a convite do governo 

brasileiro, para proferir conferência que será transcrita 

resumidamente no artigo intitulado O que é arquitetura? (PERRET, 

1936), condenando quem constrói coluna sem função estrutural 

e reiterando sua postura racionalista. O arquiteto critica 

o Renascimento como revivescência decorativa, porém, afirma 

que o ornamento suprimido indevidamente pela vanguarda deve 

ser restituído. Declara ainda que o cimento armado veio para 

solucionar o problema do revestimento de gesso das estruturas 

de ferro.

As ideias de Perret influenciaram vários arquitetos, 

inclusive, a arquitetura moderna brasileira em sua proposta de 

redução do ornamento de recorte corbusiano. Le Corbusier (1987) 

é considerado o arquiteto-urbanista mais importante do século 

XX, porquanto, a partir do movimento Modernista, influenciou 

as diversas experiências arquitetônicas desenvolvidas ao longo 
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deste século que primam pela renovação das características 

expressivas, pela racionalização dos elementos e pela simplicidade 

funcional (FRAMPTON, 1981). Como exemplo da influência de Perret 

no Brasil, pode-se citar o edifício-sede da Fundação Armando 

Alvares Penteado (FAAP), em São Paulo, cujo projeto arquitetônico 

de Perrett é a única obra realizada pelo arquiteto no Brasil, 

e foi feita a partir de esboços concebidos pelo idealizador da 

instituição de ensino, o conde Armando Alvares, que faleceu em 

1947; aprimorada pelo arquiteto franco-polonês Wincenty Dygat; 

a proposta foi posteriormente encaminhada a Perret, sendo 

finalizada em 1949. O edifício-sede abriga um painel de vitrais 

assinado pelos artistas Lasar Segall, Cândido Portinari, Tarsila 

do Amaral e Tomie Ohtake.

Destarte, ao se analisar a criação da igreja Notre-Dame 

de la Consolation, de Perret, e interpretá-la como um fenômeno 

cuja compreensão corresponde à abertura para a experiência 

das diversas situações que a engendra, é possível começar-se 

a entender a arquitetura religiosa como um espaço sagrado de 

habitação, cuja pesquisa da relação existente entre a ordem 

religiosa e a ordem arquitetônica evidencia como a natureza 

arquitetônica estabelece forte ligação entre o edifício e o 

sentido construído, porquanto é um espaço no interior do qual 

as crenças e as práticas religiosas se articulam e se unem em 

torno de uma mesma comunidade moral.

Deve-se apreciar, por conseguinte, que a arquitetura não 

deve evocar a reação emocional valendo-se exclusivamente da 

consistência lógica, já que é cogente um tipo de dinamismo que 

possa problematizar a consistência lógica, exigindo o drama da 

diversidade e do conflito, pois é o observador-usuário quem sente 

uma reação interna crescer lentamente quando uma ordem geométrica 

estática adquire uma presença dinâmica em sua consciência. 

Destarte, os variegados modos de expressar o espaço através da 

luz instituem ricas experiências visuais e revelam formas que 

não seriam percebidas sem o uso deste recurso (FURUYAMA, 1997). 

O conceito de religião na contemporaneidade diz respeito, assim, 

ao conceito de “arquitetura efêmera”, cujo intuito é apreender 

as permanências simbólicas alcançáveis pelos arquitetos para 

dar forma e representação ao templo e identificar as estratégias 

e signos válidos à prática arquitetural, porquanto cabe ao 
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arquiteto fazer viver as superfícies que envolvem os volumes.

A essa arquitetura efêmera se ligam os espaços de luz da 

arquitetura religiosa que criam espacialidades através da luz, 

instituindo experiências estéticas que promovem transições de 

realidades. A busca por este espaço se dá a partir de um atinado 

uso da luz como material construtivo, capaz de gerar emoção 

plástica em razão do projeto arquitetônico que anima uma fusão 

sinestésica dos sentidos. Dessa forma, ao introduzir um objeto 

autônomo em um local específico, a luz, a arquitetura redefine 

este mesmo local, expondo que tipo de edifício é exigido. 

Assim, não é o sólido que constrói o efêmero, mas o contrário, 

é a luz que constrói o edifício, pois tudo o que é efêmero se 

torna concreto, uma vez que a luz transforma o espaço uniforme 

em espaço dramático, concedendo-lhe movimento e injetando-lhe 

corporalidade.

A reflexão a respeito da arquitetura religiosa passa, 

consequentemente, pela difícil questão da representação, 

porquanto ao contrário das outras artes, a arquitetura não 

é representativa, não trabalhando segundo o registro da 

possibilidade ou impossibilidade da representação do Ser. Ao não 

construir o problema religioso a partir do viés da relação entre 

o Ser e o mundo visível, o problema da arquitetura religiosa é 

encontrado no entendimento do que seja justamente este espaço 

sagrado, pois nesta arte o espaço é o protagonista do fato 

arquitetônico. Conforme Berger; Luckmann (2001), as experiências 

estética e religiosa abundam em transições de realidades, pois 

que são produtores endêmicos de zonas limitadas de significado 

que se caracterizam por desviar a atenção da realidade da 

vida cotidiana, por isso, é uma impertinência falar de espaço 

sagrado em arquitetura, pois a experiência com o sagrado não diz 

respeito especificamente à arquitetura.

É preciso um olhar descentrado, alheio ao fato 
arquitetônico, para juntar esses dois conceitos: 
o espaço e o sagrado. Essa junção é cara aos 
antropólogos ou sociólogos que trabalham com 
religião. É recorrente entre os cientistas sociais 
a conceituação da experiência religiosa como um 
rompimento da ordem natural, comum e profana. A 
experiência com o espaço sagrado é uma experiência 
religiosa e, a princípio, dissociada de qualquer 
forma arquitetônica. O espaço sagrado interessa à 
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arquitetura enquanto determinante do uso a ser dado 
a ele sem que se discuta a sua natureza. (ABUMANSSUR, 
2000, p. 186).

O sagrado assume um significado ontológico que representa 

a esfera complementar ao profano, constituindo o Ser em sua 

totalidade. A partir do profano, o sagrado é aquele totalmente 

outro, o numinoso, constituindo um fenômeno sui generis que, 

de acordo com Otto (2007), vive em todas as religiões. Deste 

modo, segundo Usarski (2004), a fenomenologia clássica da 

religião considera que o ser humano é equipado com uma faculdade 

específica que o predispõe para a sensação da presença do sagrado, 

cujo sensus numinis autoriza a sensação dúbia do sagrado como 

mysterium tremendum et fascinosum (USARSKI, 2004).

Dessa maneira, a experiência estética provocada pela 

arquitetura deve considerar que o significado já não é mais 

um atributo do objeto em si, porquanto ele se tornou um 

elemento catalisador de uma experiência religiosa que pertence 

exclusivamente ao sujeito que experencia a trajetória de 

subjetivação dos espaços sagrados. Como lugar por excelência, é 

na arquitetura religiosa que os espaços sagrados adquirem sentido 

e realidade, porquanto guarda um caráter monumental de expressão 

tangível da permanência, elevando-o acima das contingências 

temporais como um referente identitário por atribuir marcas no 

tempo e no espaço, cuja arquitetura expressa essa sacralidade.

NOTAS
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IONE SALDANHA: PINTURAS E EXPERIMENTAÇÕES 
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RESUMO

Ione Saldanha teve forte presença no cenário artístico nacional 

em meados do século passado. Sua identidade artística foi marcada 

pela transposição da pintura para suportes leves, verticalizados 

e não convencionais como ripas de madeira, bambus e bobinas. 

Acrescentou à experiência da visão uma dimensão tátil, buscando 

assim, uma relação de proximidade com o público. Soube rever as 

possibilidades da pintura sem perder sua essência poética. A obra 

da artista tem uma vitalidade que merece destaque na história da 

arte brasileira, na passagem do moderno para o contemporâneo. 

O artigo pretende redimensionar o papel da artista no contexto 

da arte brasileira no qual ela foi protagonista da passagem da 

pintura para suportes não convencionais, o que proporcionou 

linguagens novas na estética brasileira e reconhecimento nacional 

e internacional.

PALAVRAS- CHAVE

experimentações; intervenções; pinturas; poéticas.

Ione Saldanha foi uma artista que viveu a passagem do 

modernismo dos anos 1940 para a experimentação concreta e 

neoconcreta da década seguinte. Soube rever as possibilidades 

da pintura sem perder sua essência poética. Ione se aproxima de 

intervenções próprias, combinando desenhos, estudos, pinturas 

nos mais variados suportes, soltando a cor no espaço. Inicialmente 

a artista produziu obras figurativas, com cenas do cotidiano, 

retratos, pinturas de casario, em que dá destaque a geometria. 

Segue sua produção que passa adquirir caráter abstrato. No fim 

da década de 1960, ela se aproxima da experimentação, nada 

mais de chassis de madeira e telas de linho, em suas obras fez 

uso de materiais precários tais como, ripas, bambus e bobinas 
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dando-lhes uma fantástica beleza lírica. As ripas romperam 

com a moldura guardando a intenção da bi dimensionalidade, ou 

seja, é a terceira dimensão que passa a dar a ilusão da segunda 

dimensão, onde são pintadas apenas numa face.  A série Bambus 

era o suporte para a artista criar padrões e estampas coloridas, 

exigia certa técnica para prepará-los, foi a nova linguagem no 

interior da estética brasileira. As séries bobinas destroem a 

ideia de industrial para a ideia de brinquedo.

 A abstração presente em sua obra é fruto de elaboração, 

a artista vai em busca de uma linguagem própria que combine 

a tradição concreta com a experimentação constante de novos 

materiais e suportes. Sua simplicidade é inegável, pois é nesta 

nova poética que ela expressa suas origens e as origens de seu 

povo.

 Tais mudanças deram grande liberdade de expressão à artista 

que passa a criar não mais pinturas, mas sim objetos pictóricos 

até chegar às instalações. O espectador participa efetivamente 

de novas experiências passando a interagir com as obras e 

seus novos suportes, com sua essência e seus valores, ritos e 

festejos, primitivos e populares instalados nos objetos através 

de cores tonalizadas e harmonizados por contrastes.

A arte moderna se estabelece num contexto de grandes 

transformações que ocorrem, sobretudo a partir do século XIX, 

com a Revolução Industrial. A arte brasileira no início do 

século XX teve um grande movimento cujo objetivo principal era 

buscar uma identidade artística. 

Em um clima de grande euforia e com propósitos de fazer 

mudanças os artistas estavam influenciados pelos movimentos de 

vanguarda, termo que vem do francês avant-garde, que significa 

“à frente da guarda” e que pressupõe duas ideias básicas: estar 

à frente, isto é, fazer algo novo, e a noção de guarda, que se 

liga à luta, a ruptura. Essas eram as aspirações que os artistas 

modernos desejavam para determinar suas ideologias por meio de 

suas criações, seja na pintura, música, escultura, literatura, 

entre outras formas de arte, tendo destaque aqui a artista 

brasileira Ione Saldanha. 

Nascida em 5 de julho de 1919 em Alegrete, no Rio Grande 

do Sul , iniciou sua formação artística na década de 1940 no 

Rio de Janeiro,  onde falece em 2001. Desde muito cedo, Ione 
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demonstrou interesse pelas artes e literatura. Foi destaque no 

Colégio Jacobino onde foi aluna de José Oiticica, pai de Hélio 

Oiticica. O início da trajetória da artista caracteriza-se por 

uma pintura figurativa intensificada e marcada por cores escuras 

e sombrias. Seus primeiros trabalhos artísticos foram no ateliê 

do artista Pedro Corrêa de Araújo, pinturas de retratos e de 

cenas do cotidiano. 

No ano de 1949, já com 30 anos, a artista gaúcha levou 

para o quintal parte de seu acervo e ateou fogo. Em pouco tempo 

estava tudo destruído, restando apenas cinzas. Foi um protesto 

interior, sem imprensa, sem amigos, apenas ela e suas angústias. 

É neste momento que ela se depara com as pinturas de Matisse e 

toma a decisão de ser pintora mudando para o Rio de Janeiro, 

capital das artes no Brasil nesta época.

 Em meados da década de 1950, a série de pinturas de casarios 

(Fig.1), começa revelar uma sintonia e influência com a abstração 

acompanhada pelo uso da geometria. Verifica-se uma simplicidade 

nas portas e janelas das casas modestas, dos casarões e sobrados 

transferidas em suas pinturas. Os elementos arquitetônicos com 

uma geometria simples, repetidas, demonstraram os fundamentos 

de uma abstração geométrica livre, flexível, lírica, onde as 

cores simples, claras e puras são absorvidas pela artista. Em 

1959 o escritor Lúcio Cardoso referiu-se a essas pinturas: 

(...) suas telas se elaboraram com vigor, são 
formadas de parcelas que se ajustam como num jogo de 
armar, instalando– se aos pedaços, às descobertas, 
como se a visão não fosse de um todo coeso, mas de 
um laboratório fragmentado e colorido. ”
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Figura 1: Casas verdes, 1953. Fonte: Catálogo Ione Saldanha O tempo e a cor. 
Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre, Brasil, 2012

A obra surge a partir de investimento de tempo, dedicação 

e disciplina por parte da artista, que passa por um processo  

de correções,  pesquisas e muitas das vezes insatisfações. A 

criação artística envolve vários recursos comunicativos, vários 

tipos de materiais que se materializam nas mais diversas fontes 

do mundo da criatividade humana e artística. 

Considerada artista autodidata, nunca fez parte de grupos 

ou movimentos. Começou apreciar a arte europeia, através de 

revistas sofrendo influências de Henri Matisse (1869-1954), Piet 

Mondrian (1872- 1944), Alfredo Volpi (1896- 1988) e com o casal 

de artistas Arpad Szenes (1897- 1985) e Vieira da Silva (1908-

1992) com quem teve contato em longo período de sua vida.

EXPERIMENTAÇÃO INOVADORA

No final da década de 1960, Ione busca novos suportes, 

abandonando a superfície bidimensional e passando a expor suas 

pinturas sobre ripas, bambus e bobinas. Com isso a artista 

vai conquistando sua poética, seu estilo, se apropriando de 

materiais considerados precários, passando a dar-lhes uma 
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grande liberdade lírica. Em sua pesquisa, Ione parte em busca 

da simplicidade, como a própria artista admitiu, essa busca 

resultou em um “achado espontâneo”. Nos anos 1960, já dizia 

o crítico brasileiro Mario Pedrosa que a “arte é o exercício 

experimental da liberdade”. Sua obra vai se desdobrar para uma 

nova investigação pictórica e para o tratamento experimental da 

cor. Como indagou Arthur Danto:

“A arte contemporânea tem permitido experimentos 

extraordinários, imensamente mais ricos do que a desamparada 

imaginação filosófica poderia conceber por isso.”

A artista ficou livre de qualquer compromisso com a arte 

convencional.  Abandonou todos os conceitos estabelecidos pela 

arte e buscou seu próprio caminho, pessoal, único e intransferível. 

Influenciada e impressionada com a simplicidade das pinturas de 

Volpi,  começou  a desenhar faixas coloridas sobre ripas (Fig.2) 

combinando as tintas com a perfeita harmonização das cores. As 

ripas expressam um salto para fora da tela, são pintadas apenas 

na frente, o “atrás” das ripas seria o mesmo do quadro. Não 

há, a rigor uma mudança de suporte, pelo ou menos na questão 

conceitual. O espectador ver o trabalho de frente, pois as ripas 

são pintadas apenas numa das faces. 

É inegável que houve um diálogo entre Volpi e Ione nas 

representações dos elementos arquitetônicos populares no Brasil. 

O método de Volpi serrar as ripas, lavar e desengomar o tecido da 

tela, preparar a têmpera era uma expressão material e exterior de 

uma organização particular, do mesmo modo que Ione selecionava 

as ripas, lixava e passava camadas e mais camadas de branco. E 

assim, em ambos surgiu uma pintura viva, instantânea e natural. 

Ao abandonar a chassi e a tela, Ione Saldanha quis ir além da 

pintura, continuar pintando, só que em outras superfícies. Numa 

entrevista no inicio dos anos 1990, a artista confessa seu 

prazer e amor em pintar:

“O que mais gosto na vida é de pintar. Quando estou 
pintando, saio fora da realidade comum. Entro em 
outra que é mais total, absoluta, completa, de 
ligação com tudo. Entro numa coisa de invenção e, ao 
mesmo tempo fico ligada. E muito feliz. Quando paro 
de pintar é menos bom .E sempre foi assim.”
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	Fig.2: Ripas Ione Saldanha, 1991 acrílica sobre madeira. Fonte: Catálogo Ione 
Saldanha O tempo e a cor. Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre, Brasil, 2012.

Vemos no caso brasileiro e claramente na artista, a 

presença de um mundo mais lúdico e ingênuo, sem a frieza do 

mundo industrial. O crítico de arte Mario Pedrosa (1900-1981) 

escreveu sobre a sua arte de Ione:

“Essas artes, elas as modula, não através de cores 
tonalizadas, mas numa verdadeira escala de cores 
que se harmonizam pelos contrastes, e estes ressoam 
de espaço, como num ambiente de festa na roça, em 
que as bandeirinhas de papel são substituídas por 
essas ripas e vigas, ora ajustadas às paredes, ora 
pendentes no teto.”

Em meio às descobertas, a artista aprofundou a pesquisa 

das ripas até chegar nos bambus. Muitas cores combinadas e uma 

pintura singela feita para ocupação irregular dos espaços. Os 

bambus (Fig.3) foram para a artista um prosseguimento de sua 

evolução artística, pois ela sempre insistiu em uma pesquisa 

que privilegiasse a verticalidade das formas. Em uma entrevista 

a Elias Fajardo da Fonseca para o jornal O globo em 1979, sobre 

o processo de criação e execução técnica dos bambus, a artista 

explica:
“Primeiro vou ao bambuzal, penso, olho, escolho com 
calma, arranjo homens  para cortar.(...)Ele deve 
estar bem maduro, pois o verde racha, e deve ser 
colhido na lua minguante,  de maio a agosto. Nesta 
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época a planta está recolhida, não dá brotos, sua 
seiva está mais fraca e ela recebe melhor o corte. 
Espero as peças colhidas secarem durante um ano e 
depois furo o bambu pelo centro, de baixo em cima,  
para tirar a resistência.  Ele não pode puxar bem 
rachar. Gasto uma barbaridade de gás para aquecer o 
ferro em brasa que fura. Em seguida lixo e dou cerca 
de cinco mãos de tinta branca, bem fina. Só então 
parto para a pintura propriamente dita, com tinta 
acrílica.  Faço muitos estudos, bolo tudo e só pego 
no bambu quando o que quero já  está inteiramente 
na cabeça. Tudo tem de ser feito de uma vez só, não 
pode levar  remendo.”

Neste contexto, identificamos pontos cruciais com o método 

sociológico de análise de Howard Becker em O mundo da arte, 

que segundo o autor, o empreendimento artístico é uma atividade 

coletiva. Todo trabalho artístico é resultado da atividade 

conjunta de uma série de pessoas. É através da cooperação entre 

essas pessoas que podemos ver  ou escutar uma obra de arte.

Em 1987, Roberto Pontual escreveu que o impressionante na 

obra de Ione é a coerência  interna do percurso, o rumo ordenado 

e lógico que a tem feito deslocar. Uma pintura ora sensível e 

vibrante, ora silenciosa e carregada de sons, cores, de alegrias 

e envolvimentos. Em 1968 participou de uma exposição com uma 

variedade de hastes verticais coloridas e a recepção  com seu 

trabalho foi positiva, ganhando o prêmio de viagem que fez a 

artista visitar os Estados Unidos.  

Ione conseguiu assim atingir o patamar da fama e o 

reconhecimento do seu caminho próprio, fora dos padrões que a 

sufocava e não combinava consigo  mesma. 
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Fig. 3: sem título, 1971, têmpera sobre bambu. Fonte : Catálogo Ione Saldanha O 

tempo e a cor. Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre, Brasil, 2012.

O bambu se transformou numa tela com formato cilíndrico, 

um objeto pictórico, sem lados, sem frente e verso. É contínuo, 

circular, vertical. A pintura o envolve completamente sugerindo 

movimentos. Em 1969, participa da 10ª Bienal de São Paulo com um 

conjunto de bambus pintados, recebendo o Prêmio Governador do 

Estado de São Paulo e o Prêmio Aquisição por parte do Itamaraty. 

Nesse mesmo ano vence ainda o 7º Resumo de Arte do Jornal do 

Brasil.

SEM LIMITES PARA A CRIATIVIDADE 

Aquilo considerado lixo virou arte. Bobinas de madeiras 

que servem par acondicionar fios elétricos e após são destinados 

ao lixo, virou suporte para que a artista se apropriasse e 

transformasse em arte (Fig.4). Não se limitando a ripas e 

bambus, agora surgiu uma área a mais para se explorar. Segundo 

Pareyson (1960) o que acontece em arte é que não há forma que 

não seja conteúdo, e conteúdo que não seja forma: o resultado 

artístico é um conteúdo expressivo em forma e porque o artista 

resolveu toda vontade expressiva, significativa e comunicativa 

no fazer, no gesto formativo e na atividade operativa, por isso, 

tudo em arte, até a coisa aparentemente irrelevante significa, 

comunica alguma coisa.

As ripas espalhadas no espaço ou penduradas lembravam 
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bandeirinhas de São João, já as bobinas que podem se mover de um 

lado para outro, passaram a simbolizar para alguns apreciadores 

“selvagens numa dança tribal”. Uma linha que unia o passado ao 

futuro tão desejado. Sobre as bobinas Ione declarou:

“Eu tinha fascinação quase infantil, uma atração 
enorme pelas bobinas que via na rua, com aqueles 
fios telefônicos (...) um dia vendo uma bobina na rua 
resolvi pintar uma. A bobina, no entanto é limitada, 
um material nítido,  um material de indústria. 
Talvez minha intenção, só pintar uma bobina, tenha 
sido exatamente a de destruir a ideia industrial, 
e de brincar de modo diferente, tirara bobina de 
sua condição material (...) e transformá-lo num 
brinquedo.”

Realizou uma individual no Museu de Arte Moderna no Rio 

de Janeiro onde o público foi surpreendido o uma série de 

bobinas pintadas por ela, assim as cores restritas a ripas e 

bambus ganhavam uma área a mais para se movimentar. As telas 

deram lugar à madeira, o óleo foi substituído pelo acrílico. 

As paredes deixaram de ser o local material das pinturas, que 

passaram a ser colocadas ao chão, ou encostadas nas paredes, ou 

penduradas no teto.

	

Figura 4: sem título,  1980, têmpera sobre madeira. Fonte: Catálogo Ione Saldanha 
O tempo e a cor. Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre, Brasil, 2012.

CONCLUSÃO 
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Seu trabalho plástico passou do figurativo ao abstrato e do 

abstrato ao geométrico. Depois, saltou da tela e se materializou 

em ripas, bambus e bobinas. Sua poética não rompe fronteiras, 

mas solidifica conquistas aproximando o espectador e seu olhar, 

que passa a ser convidado a transpirar próximo da tela, como se o 

tempo parasse para que ele sinta a leveza de espírito. A artista 

entra para o rol de grandes artistas mulheres que marcaram 

a história da arte brasileira como Tarsila do Amaral, Anita 

Malfatti, Maria Leonina, Djanira, Lúcia Clark, Lygia Pape, Mira 

Schendell e etc. Suas obras começam ser marcadas por variações 

poéticas que mostram a artista em busca de uma individualização 

artística, passando a conquistar para a pintura um meio de grande 

expressividade ganhando assim, um estilo próprio e pessoal. 

Notou-se que  sua pintura foi se deslocando da tela, 

saindo da superfície para o espaço real dos objetos propiciando 

e convidando o espectador a participarem efetivamente de suas 

propostas artísticas. As suas opções artísticas nasceram de 

um estado de espírito pessoal, de um olhar desprovido de 

pré-conceitos artísticos ou formais, sua grande marca foi a 

transposição da pintura para suportes leves e verticalizado 

(Fig.5), despertando assim, a atenção da crítica internacional. 

A poética da artista Ione Saldanha é de grande importância 

para arte, pois soube articular pintura, experimentação, lirismo 

e prazer estético, buscou criar obras cada vez mais originais, 

inovadoras e que pudessem romper com os status. Ione trabalhou 

todo o tempo experimentando, sua obra teve uma vitalidade e uma 

atualidade na história da arte brasileira, discutindo sobre 

a passagem do moderno para o contemporâneo. As obras de Ione 

representam claramente a necessidade de não abandonar o ambiente 

pictórico.  Nas palavras do crítico e professor Luiz Camillo 

Osório: “a artista fez da ripa, do bambu e das bobinas totens 

da contemporaneidade.  
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Figura 5: Vista parcial da exposição “Ione Saldanha: o tempo e a cor”, 2012. 
Fundação Iberê Camargo Porto Alegre, Brasil,  

REFERÊNCIAS

BECKER, Howard. Mundos da arte. Lisboa: Livros Horizonte, 2010.

CARDOSO, Lúcio.  Catálogo da exposição de Ione Saldanha, Museu de 
Arte Moderna, Rio de Janeiro, novembro, 1959.

DANTO, Arthur. Após o fim da arte: a arte contemporânea e os limites 
da história.  São Paulo: Odysseus, 2006. Dias, Rosa.

OSÓRIO, Luiz Camilo.  Ione Saldanha: o tempo e a cor. Porto Alegre: 
Fundação Iberê Camargo, 2012.

PAREYSON, L. Os problemas da estética.  São Paulo: Martins Fontes, 
1966.

PONTUAL, Roberto. Arte Brasileira Contemporânea: Coleção Gilberto 
Chateaubriand.  Roberto Pontual.



.REALIZAÇÃO.

.APOIO.


	_GoBack
	_GoBack
	_Ref514418904
	_Ref514452685
	_GoBack
	_gjdgxs
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk506918008
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	__DdeLink__2614_1643285450
	_GoBack
	tw-target-text
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk522895928
	_Hlk522896050
	_Hlk522896066
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	//apresentação
	.artigos completos

	//grupos de pesquisa multiforme
	Ateliê Frágil
	ARQUEOLOGIAS DO IMAGINÁRIO
	268 DIAS. DEPOIS.
	Silêncio! Não pertube.
	OLHARES ALHEIOS: ENSAIO FOTOGRÁFICO NA ÍNDIA
	Pesquisa
	Performance, apropriação e memória
	FILMAR A CIDADE: FRAGMENTOS/PESQUISA/TRÂNSITO

	//gt: exposição, arquivo e memória
	Recortes sobre a atuação de Maria da Saudade Cortesão Mendes na preservação da memória do poeta Murilo Mendes 
	O CINEMA CIENTÍFICO DE BENEDITO JUNQUEIRA DUARTE: APONTAMENTOS SOBRE SUA CONCEPÇÃO ARTÍSTICA
	ÁLBUNS POSSÍVEIS: FOTOGRAFIAS DE FAMÍLIAS NEGRAS NOS 
ARQUIVOS DE CHICHICO ALKMIM E ASSIS HORTA (1910/1940)
	O ESPAÇO ARTE: UMA ANÁLISE DA ARQUITETURA E DA EXPOGRAFIA EM ESPAÇOS EXPOSITIVOS CONTEMPORÂNEOS
	Poética urbana: devaneios imaginários na cartografia da Rua Halfeld1
	IDENTIDADES EM GUERRA: A SITUAÇÃO EMOCIONAL DE PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
	A MONTAGEM COMO CATALISADORA DE SENTIDOS: UMA REFLEXÃO SOBRE O REUSO DE IMAGENS DE ARQUIVOS
	UMA ANÁLISE DA CONSOLIDAÇÃO DO BISPADO DE JUIZ DE FORA ATRAVÉS DA TELA “DOM JUSTINO JOSÉ DE SANT’ANNA”, DE CÉSAR TURATTI
	MANIFESTAÇÕES CULTURAIS PESQUEIRAS EM SÃO JOÃO DA BARRA - A FESTA DE NOSSA SENHORA DA PENHA

	//gt: Imagens, palavras,
	processos criativos
	AS CONVENÇÕES NO MUNDO DA DIREÇÃO DE ARTE CINEMATOGRÁFICA
	Inventários Amorosos - O amor como dispositivo e a profanação do discurso amoroso
	FOTOPERFORMANCE
	CORPO, IMAGEM E PERFORMATIVIDADE NA FOTOGRAFIA
	“SwanQueen não é canon”: Fanfics, QUEERBAITING e tokenismo em Once Upon a Time
	A MORTE COMO ENCRUZILHADA: 
	COMO LIDAR COM A AUSÊNCIA E AS LACUNAS NOS ARQUIVOS

	//gt Arte, moda, cultura e sociedade
	VESTE SAGRADA: UM GRITO DE LIBERDADE CONGREGANDO MODA, ARTE E JUVENTUDE EM IPANEMA NOS ANOS 1970
	O BELO E A TORTURA: TRAJETÓRIA ARTÍSTICA E PRODUÇÃO ESTÉTICA DE NAZARETH PACHECO
	Segunda mão: reuso das roupas e ressignificação da moda
	A IMAGEM AGONIZANTE: DISCURSOS PSICANALÍTICOS EM DANTE, DE ALEXANDER MCQUEEN
	“ELES CRESCERAM!”: ANÁLISE DO PERSONAGEM CASCÃO E SEU VESTUÁRIO NA REVISTA EM QUADRINHOS TURMA DA MÔNICA JOVEM
	“A REVOLUÇÃO SERÁ CRESPA E NÃO NA TV...”:  NOVÍSSIMAS MÍDIAS, MODA E RAÇA NO BRASIL*
	MODA E CULTURA DE RUA: OS ELEMENTOS IDENTITÁRIOS PRESENTES NA INDUMENTÁRIA DE JOVENS ARTISTAS NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ
	UMA RAINHA DOMESTICADA, O PARADOXO DA
	REPRESENTAÇÃO IMAGÉTICA FEMININA NO PODER

	//gt: linguagem tecnológica, som e novas mídias
	UMA BREVE HISTÓRIA DOS ESPAÇOS IMERSIVOS: DOS PANORAMAS À REALIDADE VIRTUAL - UM ESTUDO DE CASO DA OBRA SWING.
	Lazos - relato de un proceso creativo
	Midiatização: a literacia midiática no Facebook
	MÓDULOS DE PRESENÇA CORPÓREA NA ARTE E TECNOLOGIA
	O CONCEITO DE FLUXO APLICADO AO STORIES DO INSTAGRAM

	//GT: Corpo, gênero e sexualidades
	URBANIDADES – INTERVENÇÕES NA CIDADE: ESPETÁCULO SOFT PORN E A FLORESTA DAS MENINAS MORTAS
	IDENTIDADES HÍBRIDAS E INDÚSTRIA CULTURAL: A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DA PERSONAGEM KATNISS EM JOGOS VORAZES
	A mulher freudiana: os pressupostos míticos da teorização clínica1
	O CORPO FEMININO NEGRO SOB O OLHAR POÉTICO DE CRISTIANE SOBRAL

	//GT: história, crítica e teoria da arte
	O PARADOXO VISUAL DAS METAIMAGENS 
	“O CORPO CONTRA A MÁQUINA”: A CRÍTICA DE FREDERICO MORAIS AO USO DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA A CRIAÇÃO DE “OBRAS”
	O TRÁGICO COMO UM MODUS DIALÉTICO DA AÇÃO
	RAINHA[(S)] – OLHANDO ATRAVÉS DO VAZIO ENTRE 
	ATRIZ E PERSONAGEM
	EXPECTAÇÃO E CONVÍVIO EM “A CANTORA CARECA: TEATRO DO ABSURDO DE EUGÈNE IONESCO”
	CINEMA E FILOSOFIA: QUESTIONANDO A RELAÇÃO COM UM MUNDO DE IMAGENS EFÊMERAS
	UMA ARQUITETURA FEITA DE LUZ E CONCRETO: A MODERNIDADE DA IGREJA NOTRE-DAME DE LA CONSOLATION
	IONE SALDANHA: PINTURAS E EXPERIMENTAÇÕES 


