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Apresentação
Há quinze anos, o Encontro Nacional de Estudos da Imagem
(ENEIMAGEM) – que ganhou, posteriormente, faceta mais ampla, o Encontro
Internacional de Estudos da Imagem (EIEIMAGEM) – teve sua primeira edição
em 2007. Desde então, de forma bienal, o evento tem sido promovido pelo
Laboratório de Estudos dos Domínios da Imagem (LEDI) da Universidade
Estadual

de

Londrina

(UEL),

congregando

pesquisadores

e

demais

interessados no multifacetado universo da imagem.
Nesse sentido, o evento converteu-se num importante canal de
interlocução para todos aqueles interessados na temática. Isso ofereceu
condições para a progressiva consolidação de um campo de investigação que,
há algumas décadas, era ainda lacunar. Na área da História, por exemplo,
apenas recentemente a visualidade entrou de fato no repertório de fontes
disponíveis aos pesquisadores, permitindo a emergência de uma história
visual.
Os livros que compõem esta coleção, decorrentes da oitava edição do
ENEIMAGEM e do quinto EIEIMAGEM (ambos realizados em maio de 2021 em
meio a uma pandemia mundial), constituem uma importante amostra dessas
interlocuções acadêmicas. Além disso, oferecem um vislumbre do estado da
arte dessas produções, voltadas para o universo da arte, da escrita, da mídia,
do jornalismo, do cinema, da fotografia, do humor, da educação, das
representações sobre o Oriente, do consumo, bem como do gênero em suas
conexões com o corpo e a sexualidade. Trata-se de um amplo repertório de
discussões que sugerem, uma vez mais, o caráter prolífico dos estudos da
imagem.
Desejamos a todos ótima leitura!
Comissão organizadora.
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Boa leitura!
O Simpósio Temático Arte(s), Memórias e Universo Visual: Miradas e
Investigações foi apresentado durante o VIII Encontro Nacional de Estudos da
Imagem e V Encontro Internacional de Estudos da Imagem e ocorreu de forma
virtual entre os dias 24 a 26 de maio de 2021 coordenado pelas professoras
Ana Heloisa Molina (UEL), Luciana da Costa Oliveira (UNISINOS), Luciana de
Fátima Marinho Evangelista (UEL) e Priscila Miraz de Freitas Grecco (UFRB)
Este Simpósio Temático teve por objetivo discutir a intertextualidade e as
interconexões entre as artes. As artes visuais, além das formas tradicionais
(pintura, escultura, desenho, gravura, arquitetura, artefato, desenho industrial),
incluem outras modalidades que resultam dos avanços tecnológicos e
transformações estéticas a partir da modernidade (fotografia, artes gráficas,
cinema, televisão, vídeo, computação, performance) podendo ser analisadas
de modo particular e/ou em várias possibilidades de combinações.
Intentou-se, nesse espaço de diálogo entre pesquisadores de diversas
instituições e diferentes níveis, fomentar a reflexão sobre os trânsitos entre as
imagens artísticas, seus produtores, as instâncias nas quais se inserem, as
apropriações ou re(adequações) sofridas, as memórias re(apresentadas) e as
possíveis leituras a serem decodificadas. Portanto, este simpósio, ao
circunscrever a reflexão sobre imagens artísticas produzidas, incluiu pesquisas
sobre artes visuais, publicidade, design gráfico, mídia, interferências urbanas e
outras formas de expressão, considerando as idéias, as memórias, os sentidos
e as tradições inseridas na produção-circulação-apropriação de seus signos e
significados.
O mundo atual caracteriza-se por uma utilização da visualidade em
quantidades inimagináveis na história, criando um universo de exposição
múltipla. Nas sociedades de visualidade excessiva como a atual, passado e
futuro colocam-se como vetores de invisibilidade ou projeções que atendem a
determinados setores sociais e, assim, constroem/desconstroem narrativas
visuais persuasivas e imbuídas de discursos e estratégias de poder.
Nesse universo de visualidades a intensidade, a externalização e o
consumo voraz colocam-se, cada vez mais, como experiência e agência
política de (in)visibilidade e memória que necessita de maior averiguação e
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acuidade. Daí a necessidade de observar tais objetos a partir de sua
pluralidade e, ao mesmo tempo, de suas especificidades.
A

partilha

de

experiências

nesse

mundo

de

construções

e

desconstruções a partir dos objetos artísticos, de reflexões acerca de seus
usos, desusos e funções, sinaliza a forma com a qual estamos, atualmente,
percebendo a sua intensidade em nosso métier. E talvez seja urgente pensálos a partir da perspectiva da problematização, colocando-os no centro de uma
grande teia de questões que, por certo, proporcionarão novos entendimentos
sobre saberes já definidos.
Foram apresentadas 107 comunicações em três períodos (manhã, tarde
e noite) pautadas pelo diálogo entre pesquisadores de diferentes regiões
brasileiras e internacionais que se dedicam às pesquisas sobre artes visuais e
suas investigações e interlocuções com as mais variadas mídias, das mais
variadas áreas de conhecimento.
Os textos aqui reunidos mostram uma pequena parcela do rico
intercâmbio ocorrido, apresentam pesquisas importantes e pertinentes aos
campos da arte e das memórias e oferecem aos leitores pontos de reflexão
para futuras investigações. Afinal, os resultados divulgados apontam para um
horizonte rico de possibilidades, tendo em vista que se enveredam por
caminhos plurais na diversidade de domínios, metodologias e perspectivas
desenvolvidos sobre as ou a partir das imagens em interação com os modos de
ver, a construção de subjetividades, exercícios de poder, afirmação de
identidades entre outros..
Por fim, intentamos finalizar essa apresentação com a observação
proposta por Didi-Huberman que nos fez refletir sobre “levantes” em vários
sentidos.
Didi-Huberman concedeu entrevista ao SESC – Pinheiros (São Paulo)
quando da abertura da Exposição Levantes que ocorreu entre os dias 25 de
outubro de 2017 a 28 de janeiro de 2018. Em tempos excepcionais vivenciados
entre 2020 (início da pandemia) até os dias de hoje, em que sonhos, imagens e
medos e angústias se sobrepõem, despertares, ações e sensibilidades se
colocam no horizonte.
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‘Há uma ligação fundamental’, ele diz na abertura da conferência,
‘entre o sonho e a existência’. É insuficiente, portanto, ‘conservar os
sonhos somente para a noite e, no dia seguinte, esquecê-los. O que
seria necessário seria despertar nossos sonhos, e não nos
despertarmos de nossos sonhos’. É a razão pela qual nos levantamos
(GAGLIANONE, 2017, n.p) 1.

1

Disponível em https://obenedito.com.br/didi-huberman/ Acesso em 21 de março de 2022).
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A Cortina: uma instalação flutuante no mundo das artes
Claudio Luiz GARCIA

1

Introdução
Este artigo apresenta uma reflexão sobre um evento voltado para a
formação de professores de artes na segunda licenciatura (PARFOR) e aborda
uma mudança de sentido que se aproxima da formação de professores de
artes na primeira licenciatura (DAV- UEL).
Não procuramos discutir dicotomias para balizarmos a primeira e a
segunda licenciatura; entre o artesanato e a arte, entre o processo de criação
em artes e as coisas/coisas fixas. Porque, assim, estaríamos no campo das
oposições conflitantes ou complementares. Para fazer a Cortina buscamos,
comparamos e compramos tecidos. O voal foi comprado em retalhos. Fizemos
algo semelhante às colchas de retalhos, porém bem mais leve. Para,
finalmente, equilibrá-la no ar livre do vão entre os prédios por onde o vento
passa canalizado. O vento era o que buscávamos na Instalação da Cortina. A
cortina desenhava o movimento e a direção invisíveis do vento. Para isso,
bordamos e costuramos outros tecidos, mais pesados, no barrado. O bordar e
costurar como atividades suplementares induziram-nos a combinar cores e
linhas. Desviamos desse propósito inicial. Diante de tantas dualidades, as
rejeitamos para perguntar: a Instalação foi um evento de artes, uma decoração
do pátio, um telão para projeções de filmes, uma experiência de ensino como
arte ou mais uma tarefa de professores de artes interessados em atividades
“diferentes” para “aplicarem” nas escolas? Respondemos: Buscávamos o
desenho espiralado do vento.
Os acontecimentos em torno da Instalação da Cortina, discutidos neste
documento, foram investigados até retornarmos à gravura ukiyo-e como
propostas acadêmicas nas disciplinas de gravura no ensino remoto de Artes
Visuais,

do

Departamento

de

Arte

Visual

(DAV)

no

sentido

compreendemos por Arte Contemporânea.

1

Docente no Departamento de Arte Visual da Universidade Estadual de Londrina.

que
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Relatamos assuntos importantes e insuspeitáveis. A sinceridade e a
espontaneidade levaram os trabalhos para um lugar quase insustentável. O
espaço entre os prédios media 17 metros de comprimento e pretendíamos
alcançar a altura de 12 metros, e, do ponto de vista de lugar, as conversas
apareceram na esfera da mundanidade, do gosto pessoal, dos retalhos
trazidos, junto dos quais vinham lembranças e objetos reminiscentes de família
e de outras relações afetivas. Colocamos tudo isso entre parênteses para que
nossa consciência, liberta de reminiscências encobridoras de sentido público
de educação, trabalhasse alheia às representações convencionais de
rememorar ou de releituras de obras tão usadas no ensino básico. Embora
tenha havido uma grande diversidade de assuntos, valorizamos apenas os que
eram atos polêmicos. Destacamos alguns deles: a costura, os tecidos, as
linhas, foram compreendidos como materiais para os procedimentos técnicos
até chegarem às vivências, aos atos coletivos para, finalmente, entrar nas
experiências de formulações conceituais, em um campo mais abstrato e
impessoal. Propusemos, no final deste documento, algumas linhas norteadoras
para as próximas ações educativas nas atividades remotas. Quando/onde há
uma relação de tempo de espaço, consecutivamente, perto e distante, ou de
outro modo, tão perto e tão longe 2.

2

Tão Longe, Tão Perto (Win Wenders, 1993).
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Imagem 1 – Sem título

Fonte: Acervo pessoal do autor.

2. Mundo - tempo distante, espaço perto
Criamos um mundo da Instalação da Cortina quando um tempo, hoje
remoto, apareceu para se transformar. Esquecemos para lembrar e atribuir à
Instalação um outro sentido.
Era verão. Do ponto de vista do tempo sazonal, pudemos ver a
expansão das horas em fenômenos meteorológicos. Assim, começamos a
enxergar a expansão do tempo por esse viés, as horas passaram a ser
períodos sazonais. Naquele verão, o pátio da Instalação era um espaço curto,
entre dois prédios, mas era o nosso mundo; menos um lugar tangível
constituído entre dois prédios, com gramado etc., mas o lugar da Instalação
constituído como o nosso mundo, o da ação que ora se modifica neste artigo.
O cronológico, o sazonal e o histórico fazem sentido em uma unidade de
espaço curto, que ora nos acena como a lembrança daquele verão que nos
traz, pra bem perto, instantes íntimos e imensos, i. é., o das chuvas e dos
ventos passageiros que envolviam a Cortina. Eles fizeram nos indagar: Como
faríamos a Cortina flutuar na unidade do espaço entre os prédios? Com o
vento, durante um temporal, a Cortina se enrolaria. O tecido precisaria estar
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seco, leve e equilibrado no vento. O tecido, encharcado de água pluvial e
enrolado no cabo de aço, seria uma superfície rígida, pesada, opaca.
Foi o que aconteceu.
A água da chuva ensopava o voal, fazia as bordas da Cortina grudaremse nas dobras, as quais sob o sol não se desenrolavam. A leveza retornava e a
Cortina enrolada permanecia no cabo de aço. Os problemas no tempo só
aumentavam. Mas não estávamos fazendo uma ontologia de conceitos e
sentidos. O tempo era, como já dissemos, sazonal. Encontraríamos a “unidade
de espaço” nesse tempo expandido em sazonalidades, intempéries, vendaval
etc.? Aparecia na Instalação o caos e não a unidade que pretendia naquele
lugar. Compreendemos essa unidade de espaço quando as forças contrárias
não fragmentam ou estilhaçam a nossa concepção de tempo para aquele lugar.
Os vídeos, as imagens da cortina assinalavam os fragmentos e
mostravam desenhos em fractais. Não queríamos calcular nenhum espaço,
nem um perímetro, área com esses números e decimais, queríamos pensar
com as imagens.
Enfim, o voal seria a escolha adequada ao que queríamos? O peso que
pretendíamos, depois de discutido tanto do ponto de vista do material,
precisava ser discutido do ponto de vista das artes visuais.
O mais importante, porém, veio no instante da Instalação, que coincidiu
com um vento mais forte, o qual confirmou nossas suspeitas. O tecido enrolouse no cabo de aço, o que impediu o movimento que havíamos projetado. O
problema foi resolvido da seguinte maneira: costuramos tecidos mais pesados
até criarmos um barrado retalhado visualmente de, aproximadamente, dois
metros de largura. Assim, sem muitos cálculos, o equilíbrio foi alcançado e o
vento assoprou na medida exata do peso da Cortina. Como se este também
tivesse sido projetado, previamente calculado.
Agora, após alguns anos da realização dessa Instalação e da
inexistência real da Cortina, escrevemos este artigo a partir das fotografias e da
memória. Aquelas digitais e esta não sabemos de qual matéria, nem modo de
funcionamento.
Na literatura de Samuel Beckett (1989) e James Joyce (2012)
encontramos a força do fluxo de consciência diferente da memória racional.
Essa escrita nos balizou por uma linguagem destroçada, fragmentada na qual
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compreendemos melhor quando recorremos à filosofia de Gilles Deleuze e
Félix Guattari. Depois, outras ideias se agregaram em nosso pensamento, a
saber, o de Jean-Jaques Label sobre o Happening, também foram tecendo
nossas reflexões. O pensamento pós-estruturalista de Gilles Deleuze
possibilitou um diálogo com algumas das obras citadas na bibliografia e, assim,
esclarecemos os trabalhos da “Instalação”, transpostos, neste escrito, para
uma ação que nos aproximou do Happening. Portanto, distanciados da cultura
japonesa, mas mantendo-a como “espírito de um tempo” e fora das
preocupações pessoais e mundanas, vivenciamos, pela escrita, a Instalação
que nos ocupou em um tempo que se abria pelo título em sentido metafórico.
Percorremos, assim, um caminho da linguagem da gravura ukiyo-e ao
Happening em torno da Cortina.
Portanto, a disciplina da gravura a partir desse princípio de pespontar as
ideias, os tecidos, linhas, palavras, coisas, gente etc. Entretanto, a Cortina não
era um diálogo entre as artes e a pedagogia, nem uma Instalação para
projeções e filmes, apenas esboçávamos um modo artificial de mostrar o
desenho do vento que assoprasse novas ideias.
Imagem 2 – Sem título

Fonte: Acervo pessoal do autor.
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3. Cortina como território de ficção e raciocínio
A Cortina, imaginada a partir de um objeto comum, caseiro, doméstico,
decorativo e prático, ali agigantada pelas dimensões espaciais, demarcava
algo, a princípio, sem sentido, sem nome, todavia se abria para uma série de
perguntas acerca do tempo e do espaço, mas, sobretudo, que sujeito a
instalara?
Beckett (1989) inicia o Inominável da seguinte forma:
Onde agora? Quando agora? Quem agora? Sem me perguntar isso.
Dizer eu. Sem o pensar. Chamar isso de perguntas, hipóteses. Ir
adiante, chamar isso de ir, chamar isso de adiante. Pode ser que um
dia primeiro passo, vá, eu tenha simplesmente ficado, no qual, em
vez de sair, segundo um velho hábito, passar o dia e a noite tão longe
quanto possível de casa, não era longe. Pode ter começado assim.
Eu não me farei mais perguntas (BECKETT, 1989, p. 5).

Lugar, tempo, sujeitos, coisas, enfim, todos esses elementos ligados ao
perguntar, ao qual estão submetidos a um eu pensante, que sente, lembra,
sente ódio, amor, amizade, competitividade, parcerias, cisões etc.
A Cortina, no tempo e no espaço, movimentou-se ao vento. Quando
deixada lá, no pátio, era um sujeito indeterminado até que alguém a nomearia
de cortinão, telão e tudo que os aumentativos podem reduzir o seu sentido
quando buscam funções. O que nos fez pensar em limites entre ciência,
filosofia, agora, em “territórios” de um “mundo flutuante” sobre as artes visuais.
James Joyce (2012), antes de Beckett, faz a mesma pergunta, em
Ulysses: “Onde agora?” (JOYCE, 2012, p. 106). Assim, nos parece criar um
mundo de ficção e raciocínio que fazem pensar em uma direção à
contemporaneidade no século XX. Além disso, essa pergunta indica que o
lugar e o instante estão inseparáveis do sujeito impessoal e público.
Hoje, vemos um território naquele espaço para diferentes instalações,
mas quando e como? O caminho é pensar no tempo pretérito, menos como
acontecimento passado que herdamos do que uma abertura para o porvir.
Enxergo esse porvir, aqui, como um “Mundo Flutuante” de um espaço-tempo,
Joyce (2012, p. 141) escreve: “Um espaço de tempo muito curto através de
tempos de espaço muito curtos”. Desse modo, configuramos um ritual de
passagem entre espaço-tempo e a literatura voltados para as artes visuais.
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Na pandemia causada pelo Covid-19, repensamos o campo de jogo
espacial como território do tempo. A comunicação remota iguala a
espacialidade distante ou longa, numa mesma temporalidade. Assim, passado,
presente e futuro são partes inseparáveis quando e onde nos colocamos para
escrever sobre um acontecimento não muito distante no espaço, mas ao
mesmo tempo. Ao considerarmos o espaço digital, unimos novamente instante
e lugar.
A Cortina, a Instalação como um ritual de perguntas. Como e “quonde” 3
alteramos o passado? Não só imaginando e lendo Paulo Leminski, mas
buscando novos sentidos para o “já-ter-sido” (HEIDEGGER, 2012, p. 937).
O escritor paranaense escreve:
[...] ergo sum, aliás, Ego sum Renatus Cartesius, cá perdido, aqui
presente, neste labirinto de enganos deleitáveis, - vejo o mar, vejo a
baía e vejo as naus. Vejo mais. Já lá vão III me destaquei de Europa
e a gente civil, lá morituro. Isso de ‘barbarus - non intellegor ulli’- dos
exercícios de exílio de Ovídio é comigo (LEMINSKI, 2004, p. 14).

Assim, inventamos um professor criador que altera o passado pela sua
imaginação, raciocinando em torno de algo historicamente concreto, para lhe
atribuir um outro sentido e investigar sua própria consciência, formada por um
fluxo de vivências, “quonde” propiciamos uma “partilha do sensível” 4.
O trabalho do professor de artes só encontra sentido quando este
compreende que sua análise ou avaliação é essencialmente provisória, porque
é temporal, e, desse modo, necessita de um fio condutor, que deve ser
escolhido a partir de sua prática vivencial com os alunos, ou estudantes, ou
melhor, com os pesquisadores-estudantes em formação artística, visando à
docência. A cultura de um lugar precisa mais de professores de artes do que
de artistas. Quando estes são egocêntricos, ou seja, chamam para si uma aura
que há muito foi derrubada pela tecnologia de reprodução da imagem,
constituem usurpadores de carreiras acadêmicas, pois se utilizam desse
pensamento ousado e violento do século XX a seu favor. Os seus discursos
cresceram às custas do pensamento de vanguarda com um único objetivo
permanente, a saber: o de saciar os desejos de um ego narcísico e ferido,
provavelmente, na infância. Carregam todo esse cabedal para as Instituições
3
4

Catatau de Paulo Leminski, 2004, p. 82.
O uso deste termo vem de Jacques Rancière, em A partilha do sensível.
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públicas e arrogam estar defendendo uma política pública de cultura, quando,
na verdade, subjaz, em suas intenções, um egoísmo atroz. É só isso.
Entretanto, tal fato custa muito caro, porque essas patologias são alimentadas
por verbas substanciosas, e o que é pior, públicas. No entanto, eu não sei mais
se estou a falar de realidade ou de ficção.
Assim, inventaremos um sujeito incorporado em um ego, ou em um “agente” (sujeito impessoal), seja lá quem for falar e aqui escrever, por vozes
ativas, passivas, reflexivas e recíprocas, em um mundo de ficção para a
educação.
Portanto, o reconhecimento de um “território” é imprescindível para que
possamos tecer um pensamento e projetar uma ação pedagógica. Chegaremos
a uma estética desses sujeitos que (com)partilham pelas Artes Visuais.
Para os autores de Mil Platôs: “A marcação de um território é
dimensional, mas não é uma medida, é um ritmo. Ela conserva o caráter mais
geral do ritmo, o de inscrever-se num outro plano que o das ações” (DELEUZE;
GUATTARI, 2012, p. 128-129). Podemos dizer que o ritmo, o da escrita como o
do vento na cortina, demarca um tempo de espaço em um ritmo remoto, no
sentido de um passado distante. Na época, foi uma ação provocante entre o
processo de criação de imagens, no âmbito das Artes Visuais, e o Ensino de
artes, ligado à Pedagogia, mas, também, uma ação aberta a possibilidades de
diálogo. Assim, trata-se de um conjunto de ações, execuções, instalações e
readequações à realidade do vento. “Mas, agora, esses dois planos
distinguem-se como o das expressões territorializantes e o das funções
territorializadas” (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 129). Compreendemos o
plano da expressão como o campo das artes “territorializantes”, inserido no
território das artes, e o das funções, no das ciências pedagógicas
“territorializadas”. Então, perguntamos: Quando criamos uma obra de arte na
universidade, quer seja bidimensional, tridimensional, dentro do “gênero” arte
contemporânea, estamos fazendo arte ou pesquisa? Respondemos: Pesquisa
de criadores de imagens que virão a ser no campo da Educação um ato de
artistas. Recorremos, novamente, à obra acima citada:
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Podemos chamar de Arte esse devir, essa emergência? O território
seria o efeito da arte. O artista, primeiro homem que erige um marco
ou faz uma marca... A propriedade, de grupo ou individual, decorre
disso, mesmo que seja para a guerra e a opressão (DELEUZE;
GUATTARI, 2012, p. 128-129).

Então, a propriedade foi coletiva, o que tornou palpável a “guerra” entre
a criação artística e a ciência da educação, instalada com a Cortina. Enfim,
flutuamos, enquanto escrevemos, entre o mundo das artes e o das ciências.
Consideramos, em primeiro lugar, que somos do mesmo território. “O território
é primeiramente a distância crítica entre dois seres de mesma espécie: marcar
suas distâncias. O que é meu é primeiramente minha distância, não possuo
senão distâncias” (DELEUZE; GUATTARI 2012, p. 134). Quando pretendemos
nos aproximar é porque reconhecemos distâncias e, apesar da ação da
Cortina, mantivemos a distância presente, intocável e invisível, porém,
atualizada entre as duas áreas, a saber, ciência e arte.
A ciência não tem por objetivo conceitos, mas funções que se
apresentam como proposições nos sistemas discursivos. Os
elementos das funções se chamam functivos. Uma noção científica é
determinada não por conceitos, mas por funções ou proposições. É
uma ideia muito variada, muito complexa, como se pode ver já no uso
que dela fazem respectivamente a matemática e a biologia; porém, é
essa ideia de função que permite às ciências refletir e comunicar. A
ciência não tem nenhuma necessidade da filosofia para essas
tarefas. Em contrapartida, quando um objeto é cientificamente
construído por funções, por exemplo um espaço geométrico, resta
buscar seu conceito filosófico que não é de maneira alguma dado na
função. Mais ainda, um conceito pode tomar por componentes os
functivos de toda função possível, sem por isso ter o menor valor
científico, mas com a finalidade de marcar as diferenças de natureza
entre conceitos e funções (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 139).

Demarcamos um pensamento aberto a um porvir reflexivo, visando à
reciprocidade entre nós, e dirigimo-nos àqueles que escrevem, que torcem a
realidade pretérita em porvir desconhecido, mas já pressentido no já ter sido.
Nessa demarcação de território aberto, cujos limites são indistintos, notamos
estar no campo da ficção e da ciência, caminhando sem saltar de um lado para
o outro. Supomos que um mundo, por aqui, flutua como uma Fita de Moëbius,
no qual, todos “territorializados” entre a arte e a ciência estão em busca dos
conceitos elaborados pela filosofia ou pelo seu pensamento. Em suma,
caminhamos pelo pensamento de Deleuze e Guattari (2012) e seguimos a
literatura, inseridos nas Artes Visuais e no território das Ciências Pedagógicas.
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Como, até aqui, o território das artes não se encontra muito esclarecido,
prosseguimos pelas considerações de Mil Platôs (DELEUZE; GUATTARI,
2012). A Arte visa ao “afecto e perceto” 5, a ciência, à função, e a filosofia, ao
conceito. Este é o panorama estabelecido até aqui, para o qual nos dirigimos e
seguimos para maiores esclarecimentos.
Imagem 3 – Sem título

Fonte: Acervo pessoal do autor.

4. Flutuar no mundo
Em que mundo flutuamos? O do território entre as artes e a ciência, no
qual foi anotado um conteúdo de percepção, a saber, a experiência pessoal de
fazer e de sentir fenomenologicamente, após a instalação realizada.
Posteriormente, mas de maneira imediata, a escrita entrou como proposta de
uma amplificação da experiência, por meio de uma descrição também
fenomenológica, isto é, de um relato circunstanciado do que emergiu na
consciência de cada um.
Obtivemos uma recepção passiva, declarada por escrito pelos
participantes, um esboço de conceitos apropriados ao tema, a saber: propostas
Seguimos os conceitos de Deleuze e Guattari, em sua obra O que é a filosofia?, de 2010,
capítulo 7.
5
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artísticas para a formação de professores, que, no presente texto, metafórica e
literalmente, encontram-se em vias de criar um outro sentido.
Conforme Deleuze (2012), chegamos ao ponto em que entendemos que
fizemos uma pesquisa como um “acontecimento” e não criamos uma obra de
arte. Algo se aproximou de um Happening. A cortina não foi conservada,
apenas os registros que agora ganham um “território” de obra contaminada
pela mutação de sentidos. “A arte conserva, e é a única coisa no mundo que se
conserva. Conserva e se conserva em si (quid juris?), pedra, tela, cor química,
etc.” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 193). No caso em questão, nem o
sentido se conservou, pois, aqui, alteramos o passado pelo seu sentido
transformado. Cabe, então, mais um esclarecimento acerca do sentido de
Happening pelo olhar-as-fotografias.
Cercamos, primeiramente, um sentido ao Happening. Um campo das
artes visuais com origens nas artes plásticas. Transformado, o aspecto pictural
é também cinematográfico, poético, teatral, político, educacional etc. É diurno,
noturno e imaterial, porque o seu desdobramento é imprevisível, podendo ser,
até mesmo, destruidor de sua própria proposta. Alguns Happenings podem se
espalhar pelas vias do preconceito, por agentes que se plasmam como
receptores abertos, inteligentes, pesquisadores e, de repente, se transformam
em

monstros

reacionários,

difamadores,

delatores

de

suas

próprias

imprevisões de consciência maldita. O maldito da consciência diz respeito aos
que, de forma obtusa, se fecham em conluios com outros e, como ratos, atuam
na surdina, apenas em favor da miséria humana tão bem conservada na
vingança. Vingança tácita, que ninguém sabe seu motivo; vingam-se sem
cessar, sem mostrar nem para si mesmo o motivo de sua vingança. Uma
melancolia infinita e destrutiva. A estes, nem o Happening escapa como uma
ação antropológica, sexual, religiosa, moralista etc. A estes, distância das
Cortinas, dos Happenings, e que nunca mais se aproximem. Escrevemos, aqui,
como uma oração sem religião, apenas um rogai por nós sem precedentes ou
explicações maiores. Amém.
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Imagem 4 – Sem título

Fonte: Acervo pessoal do autor.

5. Considerações finais
O que pretendemos, aqui, foi estabelecer uma das possibilidades de
mudança de sentido de uma ação. Podemos dizer que, assim, alteramos o
passado, entretanto, esta afirmação nos soa um tanto vaga e indistinta.
Queremos conceituá-la. Queremos tornar nossos pensamentos ágeis, mais
céleres que claros, porque o instante, agora, é o do isolamento, do
distanciamento no espaço, mas num curto espaço de tempo nos comunicamos
e pensamos mais rápido do que nunca, distante do visível, isto é, das imagens
de nossos interlocutores que agora são intocáveis, necessitamos de uma
rapidez de pensamento, até então, inimaginável. Os encontros, hoje, são
baseados no tempo remoto, não no alhures, mas no aqui e agora de uma tela
de computador. Como envolver professores e estudantes em um ambiente
como este? Respondemos: Mudando o passado pelas nossas articulações de
pensamento que mudam o seu sentido para quando as sensações táteis
voltarem, estaremos modificados e justificados pelos nossos esforços de
pensar o que foi que aconteceu com o mundo que criamos.
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A proposição da Instalação da Cortina, criada em um contexto quando
não imaginávamos o que está acontecendo, visava a um diálogo direto com a
pedagogia, agora, o diálogo se transformou em um quase monólogo.
Quando pensamos na cultura oriental em uma comunicação remota o
mundo aparece de modo mais radical do que aquele visível, sonoro e tátil.
Infelizmente, entre os membros do grupo que trabalharam na Instalação,
aos quais este artigo não chegará, mas que, para nós, eles vivem em nossas
atividades de professores, as quais se desdobram, literal e metaforicamente,
em algo impensável, tão distante do tempo e do espaço que suas ações
propiciaram. Em síntese, aquela ação presencial será agora efetivamente uma
ação a ser proposta em conceito no ensino remoto. Então, perguntamos: Como
faremos uma Instalação no ensino remoto de xilogravura?
Como a proposição foi feita no âmbito de um plano de formação
continuada de professores, retomamos a ação na formação de professores de
primeira licenciatura. Nesse contexto do Simpósio, que abriu um lugar, um
instante de comunicação remota, muito proveitoso, simpático, flutuamos entre
imagens, palavras e sons. Como no cinema, vivemos com imagens e sons
articulando sentidos para o ensino remoto. No entanto, nesse meio remoto,
podemos falar e modificar o roteiro, não em sua estrutura, mas com opiniões e
escutas insuspeitáveis.
Para refletir, seguimos os textos de alguns filósofos e menos os de
artistas e educadores, porque visamos a um conceito da Instalação em
questão, mas, tornamos a afirmar que o encontro remoto, desse simpósio, foi o
mais proveitoso de todos os que já havíamos participado. Retrocedemos não
no tempo e espaço, mas no pensamento sobre uma relação no mundo digital e
porque não mundo ante flutuante. Investigamos e apresentamos nossas
reflexões, que chegaram aos ouvidos e aos olhos de todos os componentes da
sala no referido Simpósio.
O que ainda falta, neste artigo, é o depoimento das professoras do
PARFOR, mas isto foi impossível por não termos um arquivo digital de todos os
relatos entregues no final, bem como, de seus respectivos endereços. No
entanto, podemos dizer que o vento e a leveza da cortina constituíram o
assunto que norteou os relatos. Portanto, nosso mundo flutuou e encontrou
abertura poética para o espaço digital como experiências temporais.
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Encontramos, além disso, um eixo norteador, a saber: o tempo como horizonte
de sentido. Concretamente, o cabo que segurou a Cortina pode ser
considerado nosso horizonte; e as ações, tais como a costura, as escolhas dos
tecidos e as tentativas de equilibrar a Cortina ao vento, foram os elementos que
criaram este texto.
Assim, uma ação como esta, efêmera como um Happening, formou
professores de artes, dos quais jamais teremos um retorno conclusivo, mas
nós, professores universitários, pesquisadores e criadores, podemos afirmar
que houve uma transformação concreta em nossas atividades educacionais.
A necessidade agora de pensarmos o “ensino remoto” a partir da
mudança de sentido do “mundo flutuante” pensado a partir da xilogravura
chegamos ao máximo do ânimo com que recebemos uma ideia, a saber,
atribuições e ocupações condizentes com o ensino remoto através das quais
nos comunicaremos no próximo semestre de 2021. Poderemos discutir as
imagens de Ukiyo-e, a cerimônia do chá, dos juízos de poesia (leituras de
poemas), de incenso, arranjos florais e apresentação de poemas de Bashô e
desenhos de Hokusai (CORDARO, 2002). Finalmente, a mudança de sentido
aqui elaborada nos fez enxergar uma abertura que a nossa própria escrita nos
ofereceu. Do PARFOR ao curso de Arte Visual da UEL, enxergamos um
caminho jamais previsto, nem projetado antes deste artigo. Nem na
apresentação já referida. Eis a importância de um escrito reflexivo como este
feito por nós, na solidão de um eu. Beckett (1989, p. 130) escreve:
[...] foi assim que aprendi a raciocinar, emprego-as todas, todas as
palavras que me mostraram, eram listas, ah, que estranho calor de
repente, eram listas, com imagens ao lado, devo tê-las esquecido,
devo tê-las misturado, essas imagens sem nome que tenho, esses
nomes sem imagens, essas janelas que faria melhor talvez em
chamar portas, enfim ou de outro modo, e essa palavra homem que
talvez não seja a boa para o que vejo ao ouvi-la, mas um instante,
uma hora, e assim sucessivamente, como representá-las, uma vida,
como me fazer ver isso, aqui, no negro, chamo isso de negro, talvez
seja o azul, são palavras brancas [...].

E assim a leitura me fascina, me tira de um eixo ortogonal e me leva
para um “eu” oblíquo que me trouxe a Cerimônia Oblíqua 6 novamente. Nesse
fluxo, a falta de rigor didático me encaminha para dentro de certos limites e
6

ANPAP, Anais do Encontro Nacional, Belém - PA, 2013, p. 2367.
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medidas pedagógicas. Enfim, as práticas artísticas me fazem pensar
rapidamente, a escrita acadêmica menos célere para mim, mas quando aberta
à literatura oferece um “eu” em cada artigo. Novamente recorro a Beckett
(1989, p. 110):
[...] há eu, eu o sinto, sim, confesso-o, inclino-me, há eu, é preciso,
melhor assim, não teria dito, não o direi sempre, aproveito-me disso,
de dever dizer, é uma maneira de falar, que há eu, de um lado, e
esse ruído do outro, disso nunca duvidei, não, sejamos lógicos, isso
jamais foi motivo de dúvida, esse ruído, do outro, se há outro, seria
essa sem dúvida a matéria de nossa próxima deliberação, quero dizer
que é tempo de tratar dessa questão a fundo [...].

Portanto, o sentido expresso neste raciocínio que reconsiderou a ficção
da Cortina foi o reconhecimento de um sujeito impessoal tanto do ponto de
vista individual quanto coletivo. O tempo como medida de espaço
desconsiderou as dimensões espaciais do pátio, da cortina para protender em
pensamento a proposta de modo que ela se atualize no que hoje chamamos de
ensino remoto. As aulas de agora na pandemia, encurtaram o espaço pelo
tempo simultâneo em uma tela de computador. Agora, a proposta deste artigo
indicou uma nova proposição para as aulas do próximo semestre, a saber,
propor cerimônias como as do Chá, gravura em cores como as japonesas da
época do ukiyo-e e outros desdobramentos que nós fizéramos em um passado
recente de menos de uma década.
Imagem 5 - Sem título

Fonte: Arquivo pessoal do autor.
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Imagem 6 - Sem título

Fonte: Arquivo pessoal do autor.

Imagem 07 - Sem título

Fonte: Arquivo pessoal do autor.
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Imagens-encarnadas: o desenho do modelo vivo
como desenho de Si
Bruna da Silva SASSI

1

Marcela Corrêa MÜLLER

2

Introdução
O ser humano, conforme Edith Derdyk (1990), sempre desenhou, por
meio de seus grafismos, deixa os sinais da sua existência. Nesse sentido, a
autora parte das representações gráficas da figura humana com o propósito de
verificar como nos percebemos, nos representamos e nos apresentamos ao
mundo a partir da percepção, da imagem e do conhecimento.
Como etapa de um método de ensino do desenho, de acordo com Dias
(2007), o modelo vivo foi formalizado nas academias europeias a partir da
segunda metade do século XVII, e adquiriu diferentes valores ao longo do
século XIX. Implementado com muito custo no Brasil, a princípio pela
inexistência da profissão, o método seguiu os preceitos da academia francesa,
na qual o padrão era a busca por modelos masculinos seguindo um ideal grego
de beleza. Fatos que fazem jus a anedota em um jornal carioca da época, o
qual relatou que os alunos trocavam o modelo magro em pose por uma figura
idealizada no papel (DIAS, 2007).
Ainda segundo a autora, no século XIX iniciam-se as primeiras críticas a
este método, que passa a se alterar gradualmente partindo da observação e
registro do natural, além da inclusão do nu feminino, mudança de poses e
movimento (Imagem 01). Atualmente a prática se mantém e se redimensiona
(Imagens 02 e 03) com novas reflexões acerca do corpo, do processo criativo,
do desenho e da arte contemporânea. Temas como valorização da profissão, o
tabu da nudez, e a perspectiva e importância dos modelos vivos na história da
arte como co-criadores e co-partícipes entram em cena com reflexões dos
autores Malaquias (2005) e Hollivier (2019).

1

Bióloga (FURG), Mestre em Gestão do Território (UEPG).
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Graduanda em Licenciatura em Artes Visuais (UNESPAR/FAP).
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Imagem 01 - Ateliê de desenho ou de pintura com modelo vivo da Escola de
Belas Artes de Montreal, 1924.

Fonte: fotografia Rice Montréal, UQAM (Fonds D’archives de l’École de beaux-arts de
Montréal, boîte 2247 (chemise C-2).

Imagem 02 - Sessão de desenho com Bruna Sassi na Gibiteca de Curitiba, PR,
2019.

Fonte: facebook de Luiz Pacheco.
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Imagem 03 - Sessão de modelo vivo com Marcela Corrêa Müller no Beta
Lounge, 2019.

Fonte: Acervo pessoal de Marcela Corrêa Müller.

Nas práticas atuais, geralmente intituladas sessões ou aulas com
modelo vivo, o modelo é desenhado em várias formas e posições, em tempos
cronometrados ou não, curtos e longos, escolhidos por si, pelo professor ou em
conjunto. Os participantes utilizam de variados materiais, como grafite, carvão,
entre outros, buscando a representação naturalista, abstrata, simplificada ou
expressiva, por vezes sob a orientação de um professor ou como prática livre.
Conforme Sassi (2020), as sessões ou aulas, frequentemente ocorrem num
espaço em que os participantes encontram-se dispostos em semi círculo ou
círculo em torno do modelo, ou de forma tradicional, com o modelo à frente dos
desenhistas.

Além da subjetividade do traço de cada artista, a disposição

variada dos participantes em relação ao modelo ocasiona singularidade aos
registros produzidos, uma vez que cada participante, de um ângulo diferente
produz uma imagem distinta da mesma pessoa. Dessa forma, as imagens
produzidas a partir desse encontro entre artistas (modelos e desenhistas)
carregam muito mais do que a produção de um momento, mas a exposição de
repertórios visuais individuais e em conjunto por meio dos desenhos.
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A representação da figura humana estabelece vínculos de identidade
profundos com nós mesmos (DERDYK, 1990) e ser modelo vivo é colocar-se à
disposição do olhar, traço, criatividade e sensibilidade do outro. Pessoas com
diferentes concepções e trajetórias de vida se encontram em uma sessão de
modelo vivo pelo exercício de desenhar o corpo, ampliar suas habilidades,
percepções e conhecimentos sobre a anatomia, as formas e expressões
humanas. Os desenhos realizados, geralmente são observados por quem é
retratado ao final da sessão, trazendo a possibilidade de ver-se a si mesmo
através da múltipla variação de estilos, cores, formas, dimensões, e técnicas.
O que propomos aqui, é perpassado pela escrita de Georges DidiHuberman (2012):
Saber olhar uma imagem seria, de certo modo, tornar-se capaz de
discernir o lugar onde arde, o lugar onde sua eventual beleza reserva
um espaço a um “sinal secreto”, uma crise não apaziguada, um
sintoma. O lugar onde a cinza não esfriou (DIDI-HUBERMAN, 2012,
p. 215).

Ou seja, há uma forma de olhar, de encarar essa imagem que nos olha
ardendo e sendo duas modelos vivas, uma delas desenhista também,
enxergamos as imagens produzidas em sessões e como elas reverberam em
nosso fazer 3, entendido não somente como o daquele que inspira a criação do
estudo ou obra de artistas, mas também de quem vivencia seus processos
criativos antes, durante, após a experiência de performar e reflete sobre sua
autoimagem. Experiências que se retroalimentam na interação com a
linguagem do desenho, nuances imagéticas que possibilitam percebermos a
nós mesmas.

2. Desenho do Modelo Vivo como construção da imagem de si
Nos encontros-imagéticos nomeados sessões com modelo vivo, o corpo
é o meio por onde tudo acontece, a presença é fixada pelo desenho feito como
3

Compreendemos que o modelo vivo é aquele que realiza algo, e sendo sujeito, não se
encontra frente ao outro como um mero objeto como convenciona-se. Consideramos a
performance de modelo vivo como Sassi (2020): ação que se faz com e pela presença do
outro, da qual utilizamos também o termo “posar” como variação desta definição.
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gesto humano daquele indivíduo que desenha a fim de representar gestos
humanos do indivíduo que posa, desenhistas e modelos estão em constante
relação corporal, Müller (2020) escreve:
Neste registro de instantes, em traços de diferentes tonalidades,
pesos de linha, manchas e contornos, acontece a apreensão das
camadas de um corpo vivo, que na imobilidade aparente é
atravessado por sensações, pensamentos, emoções e que na
concentração da presença percebe seus apoios, tensões,
motivações, respiração, equilíbrios, pesos. Sua subjetividade nua é
desenhada no espaço e no papel, naquilo que comunica com seus
gestos de modo a sentir e inspirar, contribuindo nos gestos de quem
observa e move-se na materialização sensível do desenho. O dentro
e o fora coexistem em uma aula/sessão de modelo vivo (MÜLLER,
2020, p. 22).

Diferentes métodos e procedimentos, como aponta Derdyk (1990) se
configuram enquanto questões inseridas em um conjunto de preocupações que
transcendem o entendimento das regras de representação em si e que não
estão dissociadas das questões que tangem o ser humano. Nossos corpos,
como reflete Sassi (2020, p. 101) “são discursivos, sítios de prazer e de dor,
são públicos e privados, têm fronteiras permeáveis e são materiais”. Nossa
existência corporal está imbuída em contexto relacional, cultural, expressando
nossos valores sexuais, amorosos, estéticos, éticos, ligados às características
da sociedade.
Assim, estar em contato com o mundo é compartilhar repertórios visuais,
afinal, as imagens são transpassadas, se justapõem, se engendram e se
maturam em nós e nos outros. Quando se discute sobre a prática de desenho
com modelo vivo e no fazer do modelo vivo, os desenhos parecem ser a
produção material mais reconhecida e reverberativa desse encontro.
Reconhecemos que essa afirmação se dá na/pela imagem, mas se desdobra
em outras nuances como a autopercepção, e encontro consigo mesmo a partir
desse mote: os desenhos.
Nesse sentido, um dos valores de praticar o desenho de observação a
partir do encontro com um modelo vivo está em assistir e participar dessa
troca. Ou seja, há uma diferença entre a prática de desenho de observação
com a reprodução de uma fotografia, por exemplo. Logo, há mais contato com
aquele que se desenha (e frequentemente tão pouco se acredita), mas o cerne
está em definir como olhar essa imagem de um outro, como se dará esse
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contato. Quando se desenha a partir de um outro meio que não seja o modelo
presente, uma fotografia por exemplo, há dois fatores principais: a pose já está
pré definida, há portanto um filtro (do modelo, do fotógrafo ou dos dois) e você
pode revisitar a imagem quantas vezes quiser, trabalhar no desenho por horas,
fazer recortes, entre outros processos possíveis. Mas no desenho com modelo
vivo, há um tempo hábil, você precisa alterar a posição material de seu olhar,
podendo mudar seu cavalete e captar um outro ângulo, resolvendo os
problemas que aquele indivíduo vivo apresenta ao seu trabalho de formas
inesperadas na imagem produzida. Ou seja, há um enlace imagético entre
duas humanidades que se encontram e que produzem juntas outra imagem.
Nesse sentido, optamos por chamar os desenhos resultantes das
sessões com modelo vivo de imagens-encarnadas, pois acreditamos que são
compartilhamentos de imagens de si, como poeticamente propõe Borges
(1999):
Um homem se propõe a tarefa de desenhar o mundo. Ao longo dos
anos, povoa um espaço com imagens de províncias, de reinos, de
montanhas, de baías, de naus, de ilhas, de peixes, de moradas, de
instrumentos, de astros, de cavalos e de pessoas. Pouco antes de
morrer, descobre que esse paciente labirinto de linhas traça a
imagem de seu rosto (LUIS, 1999, p. 254).

Ao fim das sessões, existe um momento onde quem desenhou se expõe
por meio de seus traços e quem estava se expondo até o momento se vê.
Expor aqui tem um caráter de abertura, de troca, de identidade. Logo, o que se
vê é o aparecimento por meio do desenho, de duas humanidades (modelo e
desenhista), pois há um encontro enquanto ser-no-mundo (MERLEAU-PONTY,
2006) 4, entre o fazer daquele que desenha e do fazer daquele que posa
(SASSI, 2020). A relação é uma criação conjunta onde os artistas vivem uma
experiência única, na tentativa de despir-se, de estudar a si mesmo e o outro,
de se reconhecer humano.

O ser-no-mundo merleaupontyano está em processo de situar-se, diferente em Martin
Heidegger em que ele está situado.
4
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3. Imagens-encarnadas: eu-outrem reconhecimento e subjetividade
O modelo ao performar coloca no mundo a sua imagem, muitas vezes a
intenciona 5, a imagem que ele apresenta é sua carne 6, faz parte de sua
trajetória enquanto indivíduo, enquanto ser-no-mundo (MERLEAU-PONTY,
2006). Essas imagens encarnadas são ambivalentes, como propõe Didi
Huberman (2012), as olhamos, e elas nos olham, e é por essa característica,
dentre outras, que para nós são imagens encarnadas, de nós, dos outros e do
mundo. Não tratando especificamente de imagens, mas dessa relação com a
outridade, Merleau-Ponty (2012) escreve:
A “carne” (a do mundo ou a minha) não é contingência, caos, mas
textura que regressa a si e convém a si mesma. Nunca verei minhas
retinas, mas estou absolutamente certo de que alguém encontrará no
fundo de meus globos oculares essas membranas embaciadas e
secretas (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 142).

A “carne” é onde habita o ser. Imbricação entre o corpo e o mundo que
se dá no tempo. É a (in) divisão do ser do corpo e do ser do mundo, sendo a
reversibilidade do ato perceptivo a estrutura que funda a “carne”. Logo, as
imagens as quais nos propomos a refletir neste texto, são para nós, imagensencarnadas.
São experiências de ver, proporcionadas pelo desenho com modelo vivo
que nos fazem pensar que esse “entre” proporcionado por quem olha e aquele
que é olhado, nos trazem pela potencialidade da carne experiências abertas
que a partir de uma sessão de desenho nos fazem pensar o que é aquilo (o
desenho) e quem (o desenhista) que nos olha e como os olhamos.
E existe um fator, quando se é modelo vivo, nos colocamos a ser visto,
nos colocamos a sermos vistos de variadas formas. Da mesma maneira,
quando olhamos uma imagem, ou o outro ou ainda quando somos olhados
enquanto modelos, não acreditamos que seja meramente o exercício
tautológico como escreve o filósofo, de olhar o visível que esteja em jogo, de
olhar para nós enquanto corpos de performar e pensar: é um corpo, ponto final.
Intencionalidade pode ser compreendida como algo realizado em relação a alguma coisa ou
alguém, contudo esta ação pode ser consciente ou inconsciente.
5

Palavra contextualizada por Husserl e utilizada por Merleau-Ponty para designar este corpo
que não é nem objetivo nem fenomenal.
6
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Isto é, conforme Didi-Huberman (2012, p. 216) “[...] a imagem é outra coisa que
um simples corte praticado no mundo dos aspectos visíveis”.
Portanto, a situação final das sessões é um momento onde se percebe
alguns resultados de toda uma experiência sensível que aconteceu, o que foi
possível captar, o que cada um com sua subjetividade observou, as escolhas
que fez, o registro de seu corpo, sua pessoa, seu ser. Como reflete Saito
(2019, p. 3) forma-se ali um registro daquele momento de compartilhamento
artístico, de vida, de generosidade, de humanidade.
Consideramos que o posar ou performar enquanto modelos vivas é
exercitar a existência, é ter coragem, paciência, respeito e aceitação consigo
mesma. É se reconhecer e se reconhecer a partir do outro. Esta é uma nuance
que embarca conosco nesse fazer. Você faz uma pose, é retratada e de
repente não se encontra naquela imagem. O que houve? Uma imagem de si
deslocada do que o outro viu? Uma imagem prenhe do repertório visual desse
outro que nos olhava? Uma imagem produto dessa situação? Ou ao fim da
pose você olha o desenho e se encontra, percebe que toda existência, todo
esforço de colocar-se no mundo fez sentido, você foi aceito, sua ferida
narcísica foi amenizada, você gostou do resultado, percebeu que alguém se
ateve aos detalhes, captou suas singelezas, te olhou com cuidado e respeito.
Abaixo trazemos para discussão algumas imagens de desenhos que nos
chamaram a atenção pela captura como nosso ser foi transformado em
imagem material, o desenho. Imagens que parafraseando Didi-Huberman
(2012), nos desconcentraram e nos propuseram a renovação de nossa
linguagem e de nosso pensamento.
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Imagem 04 - Desenho de Gilberto Vançan, 2019.

Fonte: acervo pessoal de Bruna da Silva Sassi.

A primeira vez que olhei esse desenho foi no intervalo de uma pose de
três horas, dividida em 25 minutos de pose e cinco minutos de pausa. Fiquei
extasiada. Esse foi um dos cinco desenhos que Gilberto produziu nesse dia.
Como aquele artista que eu mal conhecia conseguiu me captar em cerca de
25, 40 minutos? Fiquei incrédula como captou meu nariz, utilizando a técnica
do giz pastel, e nesse caso o branco para dar o toque dos detalhes de uma
parte do rosto que aprendi a gostar com o tempo, sobretudo através das
sessões. Gilberto possui um traço virtuoso, há quem diga que ele embeleza as
pessoas. Concordo, mas além disso, ele procura a beleza, e a encontra nos
detalhes como olha e capta alguém. No exercício de desenhar com precisão,
fazer bom uso do pastel e com cuidado, esfumar e trabalhar o pigmento no
papel. Ele capta detalhes que me lembram Nogué e Romero (2006, p. 44): “hay
que saber mirar lo que no se ve”.
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Imagem 05 - Desenho de Laurent Cardon, 2020.

Fonte: acervo pessoal de Bruna da Silva Sassi.

Dois minutos de pose. Esse desenho me chama a atenção pela
agilidade e habilidade com que o artista me retratou. Laurent parece ter uma
capacidade de síntese com profundidade. Não à toa, o desenho abaixo
(Imagem 6) também é dele e fiquei encantada em como conseguiu detalhar em
tão pouco tempo desenhos que fossem tão reconhecidos para mim. Uma
anedota é que num primeiro momento Laurent me soou impositivo, pois
durante a sessão queria que eu falasse os tempos das poses e isso me
desconcentrava (eu não conseguia dizer), e acabou por gerar um ruído nessa
sessão para o querido grupo do Nubuarque. Enquanto performava, eu não
sentia minha imagem potente, não conseguia olhar as imagens dos outros,
queria sair da imagem de ser vista. Durante a sessão, começou a chegar mais
gente, o estúdio de arquitetura estava cheio e de certa forma, olhar aqueles
outros desconhecidos em meio a luz indireta e escurecida, trazia uma calmaria.
Ao final, através das imagens (desenhos), a percepção se alterou, pude ver
variados olhares, pude conhecer materiais, pude enfim, descarregar a tensão
através daquelas ‘imagens de mim’.
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Imagem 06 - Desenho de Laurent Cardon, 2020.

Fonte: instagram de @laurentcardonn.

Imagem 07 - Desenho de Leda Brandão, 2019.

Fonte: instagram de @nudesenhos.
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A abstração ou simplificação do desenho de Leda Brandão, juntamente
com sua adoração por mãos me cativou ao primeiro momento. Leda também
comunica com respeito e profundidade seu olhar. Nessa pose especial, de
aproximadamente cinco minutos, encontro uma imagem tão linda, que jamais,
sob meu olhar, poderia ter de mim. Quando posei para o Nudesenhos ou ‘meu
grupo do coração’ fiz essa pose especialmente para Leda, pois em algum
momento soube que ela gostava de poses diferentes. Acredito que esse
contato, proporcionado por essa sessão reverberou em nós todos, me sinto
íntima, posei outras vezes para o grupo e sinto com eles um ambiente de
cumplicidade. As palavras de Didi Huberman (2012, p. 208), “a imagem arde”
me parece caber aqui como uma luva, são imagens que conectam (também) o
Nudesenhos entre si, são amigos que se reúnem e contratam um modelo para
performar, olham uns aos outros, desenham o modelo e por muitas vezes
desenham-se entre si. Publicam as imagens desses encontros e por vezes,
podem “olhar-se” através dessas imagens (produzidas do modelo) mais uma
vez. É um constante ver, ser visto, ver-se!
Imagem 08 - Desenho de Icaro Yuji, 2019.

Fonte: acervo pessoal de Marcela Corrêa Müller.
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Era inverno e depois de algumas poses mais curtas e ativas, vesti meu
poncho de lã nesta pose de 30 minutos para o grupo Práxis em Curitiba. O
desenho é do Icaro Yuji, e ele escolheu focar na expressão do meu rosto.
Quando vi esse desenho na primeira vez, logo de cara gostei, me senti forte
nele, potente e também senti que era uma outra versão de mim, ele é parecido
comigo, mas um lado meio maga, meio bruxa, meio fada, me sinto mística
nesse desenho, principalmente por conta do olhar. O desenho é feito em papel
jornal, no tamanho pouco maior que o A3, o lápis carvão Pierre Noir me
envolve por sua textura e variação tonal na pressão e expressividade do gesto.
A imagem da maga não foi intencional e planejada, no entanto foi a imagematmosfera que todas as pessoas que estavam naquele dia reconheceram ao
final da sessão quando conversamos sobre cada desenho. O repertório
compartilhado trazia a ideia de uma personagem mística de uma história, uma
narrativa que se conta com as expressões corporais sutis que foram muito bem
captadas pelo Icaro.
Imagem 09 - Desenhos da Alice Raabe, 2020.

Fonte: acervo pessoal de Marcela Corrêa Müller.

Alice Raabe utilizou seu próprio corpo como suporte, me desenhando
em sua pele e a conexão deste momento me mobilizou. Seus desenhos eram
incríveis, feitos à caneta bic com muito domínio de volumes em traços gestuais
e expressivos. Essa foi a catarse da minha experiência conduzindo sozinha
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uma oficina na Feira Libérola, uma feira de arte independente produzida por
mulheres, onde fui modelo e mediadora. Dentre as dinâmicas, propus alguns
exercícios do olhar por meio de escritos que distribui dobradinhos dentro de
uma caixa, Alice tirou a “Utilize outro suporte”. Nunca imaginaria que ela
utilizaria o próprio corpo e a potência desse momento me deixou reflexiva por
meses sobre o quanto o desenho tem essa capacidade de ligar nossas
subjetividades, sobre o corpo, a pele, sobre a sensibilidade de Alice. Eu já a
conhecia e já a havia desenhado, ela é desenhista e modelo vivo então essa
conexão para mim foi ainda mais simbólica.
Imagem 10 - Desenhos de Luciana Rogoski, 2020.

Fonte: acervo da autora Marcela Corrêa Müller.

Esta sessão foi uma única pose de duas horas, dividida em quatro
tempos de 25 minutos com pequenos intervalos. Um espaço muito intimista em
sua maioria com mulheres me desenhando na Casa Artes Visuais em Curitiba.
Os desenhos que mais me tocaram foram os de Luciana Rogoski, ela utilizava
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pequenos galhos de árvore como mídia utilizando nanquim e desenhava
também com um lápis azul. O traço é muito expressivo e gosto do modo sereno
que captou meu rosto no desenho inteiramente azul e como no desenho em
preto existe uma mudança na minha expressão que parece mais tensa,
marcada e envelhecida pela qualidade da linha. O desenho que combina as
duas técnicas é muito interessante pois me faz indagar se me movi um
pouquinho ou se foi a artista que moveu sua posição e olhar de modo a
aparecer mais o outro lado do meu corpo e a parte de cima da mão.
Assim, trouxemos para o texto nossa trajetória enquanto autoras e
modelos vivas, nos debruçamos a exteriorizar nossa autopercepção corporal,
memória afetiva, sensibilidade aos materiais, técnicas e estilos representativos
a partir da contemplação e relação com o olhar e repertório do outro nas
imagens resultantes de nossas sessões.

4. Considerações Finais
Compreender o desenho de modelo vivo como desenho de si é levar em
conta que estamos embebidos de imagens que se fazem por trajetórias, que
por sua vez, são encarnadas, pois estão nas experiências subjetivas e
objetivas de quem as vive. O corpo, nesse sentido, estabelece uma ponte entre
o mundo interior e exterior, um limite infinito e tênue entre dois universos
infinitos (DERDYK, 1990, p. 23). Observar os desenhos de uma sessão como
algo que reflete a nós mesmos é perceber e se colocar enquanto carne no
mundo, compartilhando pela carne nossa condição existencial. Mais do que
isso, é atrever-se a olhar essas imagens que ardem e que nos convocam a
arder e a renovar nosso pensamento (DIDI-HUBERMAN, 2012). Pois elas nos
convocam a arder-com, a olhar-se pelo e com o outro, a construir novas
epistemologias de nós mesmos. Nesse sentido, estar em uma sessão
(enquanto modelo ou desenhista) nos faz observar os repertórios imagéticos do
outro, nos demanda autopercepção, atenção a nossa memória afetiva, cuidado
e apreciação aos materiais, técnicas e estilos representativos explorados
durante uma sessão.

41

Referências
BORGES, Jorge Luis. O Fazedor (1960). Tradução de Josely Vianna Baptista.
In: BORGES, Jorge Luis. "Obras completas - vol. II", São Paulo: Globo, 1999.
680 p.
DERDYK, Edith. O desenho da figura humana. São Paulo: Scipione, 1990.
176 p.
DIAS, Elaine. Um breve percurso pela história do Modelo Vivo no Século XIX Princípios do método, a importância de Viollet Le Duc e o uso da fotografia.
19&20, Rio de Janeiro, v. II, n. 4, out 2007. Disponível em:
<http://www.dezenovevinte.net/ensino_artistico/ed_mv.htm>. Acesso em: 20
fev. 2020.
DIDI-HUBERMAN, Georges. Quando as imagens tocam o real. Tradução de
Patrícia Carmello e Vera Casa Nova. PÓS: Revista do Programa de Pósgraduação em Artes da EBA/UFMG, p. 206-219, 30 nov. 2012.
HOLLIVIER, Juliano. Nudez criativa consciente. São Paulo: Independently
Published, 2019. 166 p.
MALAQUIAS, Terezinha. Modelo Vivo. São Paulo: Via Lettera Editora e
Livraria Ltda, 2005. 128 p.
MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. Tradução de
Carlos Alberto Ribeiro de Moura. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 662 p.
MERLEAU-PONTY, Maurice. O visível e o invisível. Tradução de José Artur
Gianotti e Armando Mora D’Oliveira. São Paulo: Perspectiva, 2012. 215 p.
MÜLLER, Marcela Corrêa. ENTRE-GESTOS: Desenhando Percursos Em
Modelo Vivo. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de
Licenciatura em Artes Visuais, Universidade Estadual do Paraná, Campus
Curitiba II FAP. Curitiba, Paraná, 2020. 100 p.
NOGUÉ, Joan; ROMERO, Joan. Otras geografias, otros tiempos, nuevas y
viejas preguntas, viejas y nuevas respuestas. In: NOGUÉ, Joan; ROMERO,
Joan. (direc). Las Otras Geografias. Valencia: Tirant La Blanch, 2006. 15-50
p.
SAITO, Nádia. Integração e Multiculturalismo na América Latina: Perspectiva
histórica e desafios no contexto atual – Coletânea de artigos do II Seminário
Latino-Americano de Estudos em Cultura. In: I CONGRESSO
INTERNACIONAL ONLINE DE ESTUDOS SOBRE CULTURAS, 1., 2019, São
Paulo. PráxisCWB 2019: live-installation em Curitiba, Brasil. Cambridge,
Reino Unido: Claec, 2019. p. 1-6.
SASSI, Bruna da Silva. UMA GEOGRAFIA NUA: Carne e quiasmas nos
espaços performáticos de uma modelo vivo. Dissertação (Mestrado) - Curso de

42

Geografia, Setor de Ciências Exatas e Naturais, Universidade Estadual de
Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2020. 232 p.
5.1 Referências imagéticas
MONTRÉAL, Rice. Imagem 01: ateliê de desenho ou de pintura com modelo
vivo da Escola de Belas Artes de Montreal. UQAM (Fonds D’archives de l’École
de beaux-arts de Montréal, boîte 2247 (chemise C-2). 1924. 716 X 547 pixels.
Disponível em: <https://lhpm.uqam.ca/galerie-de-photos/> Acesso em: 13. Fev.
2021.
PACHECO, Luiz. Imagem 02: sessão de desenho com Bruna da Silva Sassi na
Gibiteca de Curitiba, PR, 2019. 1266 x 839 pixels. Disponível em:<
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10205181182005182&type=3 >
Acesso em:13. Fev. 2021.
SALCEDO, Thiago. Imagem 03: sessão de modelo vivo com Marcela Corrêa
Müller no Beta Lounge. 2019. 960 x 960 pixels.Disponível em:
<https://www.instagram.com/p/BwP6hxnB7r5/>. Acesso em: 13. Fev. 2021.
SASSI, Bruna da Silva. Imagem 04: desenho de Gilberto Vançan. 2019. 561 x
792 pixels. Desenho. Acervo pessoal de Bruna da Silva Sassi. Acesso em: 13.
Fev. 2021.
SASSI, Bruna da Silva. Imagem 05: desenho de Laurent Cardon. 2020. 1080 x
1156 pixels. Acervo pessoal de Bruna da Silva Sassi. Acesso em: 13. Fev.
2021.
CARDONN, Laurent. Imagem 06: desenho de Laurent Cardon. 2020. 1047 x
1280 pixels. Disponível em: < https://www.instagram.com/p/B7y7cMNnSoc/ >.
Acesso em: 20 Fev. 2021.
BRANDÃO, Leda. Imagem 07: desenho de Leda Brandão. 2019. 1080 x 905
pixels. Disponível em: < https://www.instagram.com/p/B3hN3FfH4o9/>. Acesso
em: 20 Fev. 2021.
MÜLLER, Marcela Corrêa. Imagem 08: desenho de Icaro Yuji. 2019. 884 x
1218 pixels. Acervo pessoal de Marcela Corrêa Müller. Acesso em: 12 de Fev.
2021.
OKUYAMA, Tamy. Imagem 09: montagem com desenhos de Alice Raabe.
2020. 1566 x 770 pixels. Acervo pessoal de Marcela Corrêa Müller. Acesso em:
12 de Fev. 2021.
MÜLLER, Marcela Corrêa. Imagem 10: desenhos de Luciana Rogoski. 2020.
1280 x 1280 pixels. Acervo pessoal de Marcela Corrêa Müller. Acesso em: 12
de Fev. 2021.

43

Passar e varrer: a relação do trabalho doméstico com o
processo artístico
Vivian Siqueira GOMES

1

Aline Maria DIAS

2

Varrendo
Varre, coloca, repõe, junta, lava, aquece. Os gestos da mulher que se
repetem para manter o lar também integram processos artísticos de artistas
mulheres. A atividade doméstica carregada de repetições, levada para o âmbito
artístico é objeto desta investigação 3, questionando as origens desse trabalho
atribuído em nossa sociedade como naturalmente feminino e a própria ação
automática e sem sentido que desgasta o corpo. São analisadas as obras
Tarefa I (1982) de Letícia Parente e I Went Away and Forgot You. A While Ago
I Remembered. I Remembered I’d Forgotten You. I Was Dreaming 4 (2017) de
Dana Awartani, levando em consideração para a escolha, principalmente,
produções de mulheres fora do eixo EUA e Europa e potenciais relações com o
trabalho da autora, Eu comida (2019).
Letícia Parente foi uma artista brasileira que se dedicava a pesquisas em
química e arte. Foi precursora da videoarte no Brasil, além de importante nome
da arte-postal brasileira. Seus trabalhos trouxeram questões feministas
relativas ao lar e ao papel social ocupado pela artista. Em Tarefa I, Parente se
deita sobre uma tábua como uma roupa prestes a ser passada com ferro
quente. Esta ação de passar e, mais especificamente do corpo da artista ser
passado, em 1982, no trabalho videográfico Tarefa I, permite tecer uma
1

Estudante de Licenciatura em Artes Visuais.

Artista e pesquisadora. Professora Adjunta do Departamento de Artes Visuais da
Universidade Federal do Espírito Santo.
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Este artigo deriva da pesquisa de iniciação científica O Trabalho Doméstico como Operação
de Montagem em Videoarte (PIVIC) integrado ao projeto Montagens nos espaços fílmico,
expositivo e impresso (UFES), coordenado pela professora Aline Maria Dias, orientadora do
Subprojeto.

Título retirado de um poema do palestino Mahmoud Darwish. A artista seleciona esse poema
como título pois, para ela, remete a nostalgia de uma memória de um povo esquecido, em
entrevista com Luísa Duarte (AWARTANI, 2019). Para se referir a esse trabalho utilizaremos
seu título abreviado.
4
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conversa com outra ação, a de varrer, protagonizada pela artista palestinasaudita Dana Awartani, em 2017.
O trabalho multimídia de Awartani envolve pintura, videoarte e mosaicos
de areia. Em I Went Away and Forgot You [...], Awartani cria no chão, em uma
casa de arquitetura de estilo europeu que substituiu as casas Hejazi da
geração de seus avós, um mosaico tradicional da cultura islâmica com areia
pigmentada. A arquitetura europeia invade a Arábia Saudita nos anos 50 e 60
através da elite local com a intenção de trazer uma suposta civilidade para a
região. A artista se introduz na cena varrendo a areia e destruindo o mosaico.
O uso de materiais banais, como a areia em Awartani, e os gestos
cotidianos de varrer e de passar nestes trabalhos podem ser pensados como
ruínas e como tentativa de lidar com o fracasso mediante esforços contínuos.
Estas práticas artísticas contribuem para apurar o olhar para ações e materiais
sem valor.
O ponto de partida teórico da reflexão sobre os gestos e materiais
domésticos na produção artística é o livro A Poética do Espaço (1978) em que
Gaston Bachelard aborda o espaço doméstico como origem da criação poética.
Todavia, para contrapor o raciocínio do autor sobre as motivações do exercício
da função de cuidado, recorremos a Silvia Federici em seu livro O Ponto Zero
da Revolução (2019) para entender as origens do trabalho doméstico e a bell
hooks em seu ensaio Constituir o lar: um espaço de resistência (2021). Para
compreender o acúmulo, a ressignificação da poeira e o deslocamento do
trabalho doméstico para o espaço institucional, são referenciais as reflexões de
Georges Didi-Huberman em Ser Crânio: Lugar, contato, pensamento, escultura
(2009). Também dialogamos com a pesquisa da co-autora, mediante a
dissertação Marcas e Restos: Concentração e Organização de Vestígios
Cotidianos (2009) e o capítulo dedicado a artista Rivane Neuenschwander na
tese de Aline Dias (2015).

2. Lustrando o chão
Bachelard pergunta em A Poética do Espaço: “Como os refúgios
efêmeros e os abrigos ocasionais recebem às vezes, de nossos devaneios
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íntimos, valores que não tem qualquer base objetiva?” (BACHELARD, 1978, p.
196). Como e por que encontramos valor em fezes de cupim, em varrer um
espaço, em passar uma roupa?
Figura 1 - Stills do vídeo Tarefa I, 1982, de Letícia Parente.

Fonte: Hammer Museum.

Tarefa I é um trabalho de Letícia Parente, que contou com produção de
Cacilda Teixeira da Costa. O vídeo tem duração de três minutos. Os dados
sobre o trabalho são mostrados sem sofisticação, escritos a mão em um papel
segurado pelas mãos de alguém que não é possível reconhecer, apenas
vemos alguns dedos. Após um corte, a artista aparece se deitando sobre a
tábua de passar roupa. Ela não se mostra de frente, não vemos seu rosto. Não
parece estar com roupas comuns de ficar em casa. Está bem arrumada. De
sapatos, parece pronta para sair. Assim que ela se deita, entra em cena a
empregada doméstica e começa a passar a roupa. A roupa que a artista-patroa
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veste. No seu corpo. De início, a imagem é um pouco agressiva porque o ferro
quente se aproxima do corpo de uma pessoa, a artista. E para desamassar
uma roupa, é preciso calor e gestos firmes.
Figura 2 - I Went Away and Forgot You [...] , 2017, de Dana Awartani

Fonte: site de Dana Awartani.

I Went Away and Forgot You [...] é um vídeo de Dana Awartani de 2017.
Tem duração aproximada de 22 minutos. O vídeo começa com a sala vazia. O
que vemos no início é a sala com a porta aberta, o que chama a atenção,
parece convidar a adentrar a intimidade da casa. O chão, à primeira vista, não
parece de areia. É bonito, decorado com padrões geométricos coloridos, que
supomos permanente. Mantendo o enquadramento fixo, entra na cena-sala a
artista. Ela tem uma vassoura nas mãos e começa a varrer o chão. Está
descalça e vestindo uma abaya preta. O seu gesto, que associamos ao
cuidado, paradoxalmente desfaz o cuidadoso mosaico. Não é um gesto lento
tampouco afoito, a artista varre com a mesma convicção de varrer um chão
comum. A areia parece pesada. Vemos um contraste entre o lustre e as janelas
antigas com a eletricidade e o ar condicionado na parede. Apesar de destruir o
mosaico, nesta duração, ela termina seu trabalho e sai de cena – percebemos

47

inclusive seu deslocamento fora do quadro. Awartani deixa o monte de areia na
sala, como se a memória não tivesse sido totalmente apagada, mas apenas
confusa, indecifrável. O pigmento vermelho ao ser arrastado lembra sangue no
chão.
Figuras 3 e 4 - Série Eu comida, fotoperformance, 2019, Vivian Siqueira.

Fonte: arquivo pessoal.

Eu comida é uma série realizada em 2019. Nesta ação, me deito no
chão do Palácio Sônia Cabral, instituição cultural na cidade de Vitória, e deixo
meu peitoral nu ser coberto por fezes de cupim. Em outro trabalho da série,
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jogo as mesmas fezes em meus pés e me retiro assim que termino de despejálas, deixando a marca da minha pegada. O trabalho antecede e vai além do
momento de registro. As fezes de cupim foram coletadas durante alguns meses
da porta da minha casa que vinha sendo corroída por eles. Guardados,
esperavam a ativação que aconteceu durante uma oficina nesta instituição 5. As
fezes ainda estão armazenadas esperando uma nova possibilidade.
Destas três diferentes ações que são prolongadas e partilhadas em
fotografias e vídeos, retoma-se a pergunta inicial: Como e por que encontramos
valor em fezes de cupim, em varrer um espaço, em passar uma roupa?
Bachelard em A Poética do Espaço, procura a origem da imagem
poética a partir de poemas que trazem os elementos da casa, explorando os
compartimentos da memória em diferentes partes ou tipos de morada como o
porão, o sótão, a cabana, o cofre, o armário, o ninho, a concha e o canto. O
autor articula os motivos para a escolha desses objetos e lugares específicos
como ponto de partida do devaneio criador. Afirma que “a imaginação aumenta
os valores da realidade” (BACHELARD, 1978, p.199), a partir disso, imersos
pelas imagens dispersivas dos restos e dos trabalhos sem valor, a imaginação
e o devaneio criador lhes atribuem outros valores.
Através da leitura de Bachelard, podemos refletir sobre os trabalhos de
Awartani e Parente, pois é através da tomada de consciência da ação realizada
de forma automática no cotidiano que surge a crítica a essa ação e
consequentemente a criação artística. A consciência sobre o trabalho
desempenhado surge com o entendimento da posição social ocupada.
Desde o momento em que trazemos as luzes da consciência ao gesto
mecânico, desde o momento em que fazemos fenomenologia
limpando um móvel velho, sentimos nascer, sob o terno hábito
doméstico, impressões novas. A consciência rejuvenesce tudo. Dá
aos atos mais familiares um valor de começo (BACHELARD, 1978, p.
240).

Com o entendimento do papel da mulher no capitalismo e o apagamento
de tradições pela modernização acelerada, as artistas canalizam essa
consciência política para os seus trabalhos como uma forma de comunicar e
discutir o assunto. Assistir Awartani varrendo lentamente, Parente passando a
5

A oficina Indagações Poéticas: imersões artísticas, ministrada pela artista Natalie Mirêdia promovida
com recursos do Funcultura (Secult ES).
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roupa de forma incomum e observar os farelos de cupins em contato com a
pele nas fotografias, direciona nossa atenção para as coisas triviais. Trazemos
para o nosso cotidiano o despertar que a obra proporcionou. Percebemos-nos
autores do ato também. Com a consciência dos gestos e nesse movimento do
olhar para o que estava despercebido, confere-se valor ao que parecia sem
valor.
Ela domina a memória. Que maravilha é voltarmos a nos transformar
realmente no autor do ato mecânico! Assim, quando um poeta limpa
um móvel - seja por pessoa interposta -, quando põe com um paninho
de lã, que esquenta tudo que toca, um pouco de cera aromática em
sua mesa, cria um objeto novo, aumenta a dignidade humana de um
objeto, inscreve o objeto no estado civil da casa humana
(BACHELARD, 1978, p. 240).

O trabalho doméstico ainda, em sua constante reparação e contenção
das intempéries, aparece no livro de Bachelard como um esforço de controle
do tempo. Na tentativa fracassada de manter a casa e seus objetos em suas
formas originais, recusa o futuro e ao mesmo tempo o passado, já que é
impossível a materialidade permanecer a mesma de quando concebida. Como
coloca o autor: "O que guarda ativamente a casa, o que liga na casa o passado
mais próximo com o futuro mais próximo, o que a mantém numa segurança de
ser, é o governo da casa” (BACHELARD, 1978, p. 240).
Podemos perceber com esta reflexão, que o trabalho de Awartani
resgata e marca uma memória na tentativa de revivê-la. Nessa lembrança,
invoca uma alma da casa antiga. Os mosaicos retratados no chão aparecem
como um fantasma. Feito de camadas de areias coloridas meticulosamente
sobrepostas à mão utilizando stencils de acrílico pela própria artista e seus
assistentes. Essa invocação fica clara com a intenção da artista de sempre
voltar a ancestralidade de seu país em seus trabalhos 6, também a reconexão
com a natureza através da escolha do tipo de areia pigmentada, usando a areia
da região e pigmentos naturais também da região.
Devido a essa tentativa de concretizar a memória, dar um corpo para o
fantasma, no entanto fracassada, já que é feito com uma matéria frágil, o
trabalho de Awartani também emana uma melancolia, aproximando fracasso e
nostalgia / saudade.
6

Comentado pela artista em um vídeo para a Bienal de Kochi-Muziris (AWARTANI, 2016).
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O envolvimento de corpo / casa, pode ser percebido também em Letícia
Parente, na medida em que a artista passa sua roupa como se a roupa e seu
corpo fossem um só. A sua roupa, assim como o ninho e a concha trazidos à
reflexão por Bachelard, nasce e cresce moldada pelo corpo do habitante. A
casa criada por dentro envolve o habitante como uma roupa, questão também
explorada em outros trabalhos de Parente, como Eu armário de mim, 1975 e
IN, 1975.
Passar a roupa tem uma dimensão crítica no trabalho de Parente. Como
citado anteriormente, Bachelard enfatiza o trabalho de reparação como uma
tomada de consciência do gesto. Contudo, cabe uma crítica ao autor que, ao
mesmo tempo em que dá destaque a esse trabalho, apenas o destina às
mulheres ao longo do livro, como o trecho “A arrumadeira desperta os móveis
adormecidos.” (BACHELARD, 1978, p. 241) sinaliza, e também:
No equilíbrio íntimo das paredes e dos móveis, pode-se dizer que
tomamos consciência de uma casa construída por mulheres. Os
homens não sabem construir as casas senão a partir do exterior.
Quase não conhecem a civilização da cera (BACHELARD, 1978, p.
241).

O autor encara esta atividade imposta às mulheres como uma atividade
alienada, que é realizado com algum tipo de encanto. Silvia Federici analisa o
trabalho doméstico por uma perspectiva feminista, destacando sua imposição e
naturalização como atribuição nata das mulheres, criticando de forma
veemente como esta exploração tem sido exercida pelo patriarcado e regime
capitalista. A autora destaca:
A diferença em relação ao trabalho doméstico reside no fato de que
ele não só tem sido imposto às mulheres como também foi
transformado em um atributo natural da psique e da personalidade
femininas, uma necessidade interna, uma aspiração, supostamente
vinda das profundezas da nossa natureza feminina (FEDERICI, 2019,
p. 43).

A autora enfatiza que o confinamento das mulheres ao espaço
doméstico, a romantização e exploração deste trabalho não remunerado de
manutenção da vida, seja pela reprodução ou manutenção diária da força de
trabalho, constitui a estrutura do capitalismo.
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O capital tinha que nos convencer de que o trabalho doméstico é uma
atividade natural, inevitável e que nos traz plenitude, para que
aceitássemos trabalhar sem uma remuneração (FEDERICI, 2019, p.
43).

Bell hooks, no ensaio Constituir o lar: um espaço de resistência, chama
atenção para o contexto de mulheres negras e o seu trabalho na criação de
uma atmosfera acolhedora do refúgio do lar como um trabalho político.
Uma vez que o machismo delega às mulheres a tarefa de criar e
sustentar um ambiente doméstico, tem sido sobretudo
responsabilidade das mulheres negras construir lares como espaços
de acolhimento e cuidado face à dura e brutal realidade da opressão
racista e da dominação machista. Ao longo da história, as pessoas
afro-americanas têm se mostrado acreditar que a construção de uma
casa, ainda que frágil e simples (a cabana de escravizados, o barraco
de madeira), tem uma dimensão política radical (hooks, 2019, p. 105).

Estas mulheres criam um ambiente para a renovação do corpo e espírito
para recuperar a força e a dignidade negada às famílias negras pela sociedade
racista. E hooks frisa que o afeto e carinho dado através do trabalho doméstico
não é natural, mas custoso e político.
Apesar da brutal realidade do apartheid racial, da dominação, o lar de
uma pessoa era o único lugar onde ela podia resistir. As mulheres
negras resistiram constituindo lares onde todos os negros pudessem
se empenhar em ser sujeitos, não objetos; onde pudessemos
encontrar conforto para nossos pensamentos e nosso coração apesar
da pobreza, das dificuldades e privações; onde púdessemos restaurar
a dignidade negada a nós do lado de fora, no mundo público (hooks,
2019, p. 105).

Assim sendo, as mulheres negras além de prestarem o serviço mal
remunerado de cuidado em casa de outras famílias, geralmente brancas, ao
chegar em suas casas ainda precisam desempenhar essa função, ativamente
engajadas na necessidade de humanizar seus familiares através da construção
de um ambiente afetivo. Portanto, esse trabalho também é essencialmente
político.
Aqui vale uma referência às trabalhadoras reprodutivas durante a
pandemia de Covid-19. Vê-se cada vez mais o aumento da reclusão e
desrespeito aos direitos trabalhistas, obrigando-as a se distanciarem de suas
casas e famílias para cuidar de outras famílias,de acordo com Maria Martha
Bruno em reportagem especial para o Uol Economia, Pandemia Doméstica. As
distinções entre ambiente de trabalho, vida doméstica, alfabetização dos filhos
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e cuidados de familiares ficaram prejudicadas, intensificando a necessidade da
mulher se dividir entre diferentes funções (mesmo aquelas que não teriam
formação para tais).

2.1 Tirando o pó
Por essas questões, encaramos a casa como um espaço paradoxal de
proteção do corpo, mas também de aprisionamento do corpo. Não
considerando apenas a casa como agente da proteção / aprisionamento, mas o
próprio sujeito que a ocupa. Como uma casa, o corpo se desgasta. E como um
corpo, a casa respira e também se desgasta. Como uma estrutura de areia,
pedra e barro, a casa se corrói pelas intempéries, usos e durações. A cada
varrida o chão fica mais fino e a mão mais grossa. Um vai e vem de proteção e
corrosão. Gasta o corpo de quem a mantém, reparando o desgaste. O trabalho
de reparação do lar encontra-se em um paradoxo de preservação e desgaste.
Ao mesmo tempo que limpa, também contribui para a erosão dos materiais,
dos objetos e da estrutura da casa. “Cuidando, de forma falível, arriscada e
humana, para que as coisas durem” (DIAS, 2009, p. 110), percebemos o
trabalho doméstico como trabalho de fracasso.
Em Tarefa I, uma mulher passa a roupa vestida por Letícia Parente, o
que mostra ser um trabalho inútil já que a roupa não desamassa por estar
estendida na estrutura irregular, maleável e não plana de um corpo.
Também em I Went Away and Forgot You [...], Awartani constrói o
mosaico de areia, para no momento seguinte, diante do vídeo, o destruir.
Awartani (2019) comenta que seu trabalho procura reagir a lógica da sociedade
capitalista, obcecada com a propriedade e acumulação de objetos, sublinhando
que abrir mão da posse e da preservação é um desafio e situando como
inspiração a filosofia de desprendimento de práticas espirituais, como a
destruição de mandalas pelos budistas e o abandono de pertences terrenos
pelos ascetas hindus.
Nas situações expositivas, o trabalho inclui uma projeção do vídeo
acompanhada de um outro mosaico de areia, desenvolvido especificamente
para cada exposição. Este mosaico expõe ao observador a materialidade da
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areia e o exímio desenho realizado pela sobreposição e composição das cores.
A percepção do trabalho minucioso se contrapõe com as imagens do vídeo, em
que a artista o desfaz com a vassoura. Ao término da exposição, mesmo sem
acompanhar este processo, o mosaico também é destruído na desmontagem.
Entendendo a desordem e os resíduos como algo fora de nosso controle, uma
luta inútil de exterminar o que sai da norma, observamos que "a tensão entre a
fragmentação desordenada dos restos e o empenho por encerrar-lhes em uma
configuração formal ressalta o caráter provisório da ação, a impotência e o
fracasso do projeto de constituir formas estáveis.” (DIAS, 2009, p. 262).
Isso também corresponde à questão da precariedade do trabalho. Onde
o mosaico for feito, incorporará os vestígios do espaço artístico e também
deixará suas próprias partes, fragmentos de areia, desmembrando-se.
Desenvolvi o trabalho Eu comida coletando apenas o cupim de minha casa,
mas ao ativá-lo no espaço do Palácio Sonia Cabral, acabei por coletar também
os resíduos que ali estavam no chão. Da mesma forma, também posso ter
deixado algo meu para trás, restos dos cupins, pedaços de pele. No
cruzamento entre o espaço público e privado, os resíduos desses dois campos
misturam-se e mostram mais uma vez como os restos escapam de normas e
tentativas de encaixá-los. Entre casa e instituição cultural, mostram também
como a esfera doméstica articula-se afetiva e politicamente com o campo da
arte.
De acordo com Didi-Huberman (2009), independente da rigidez do
material, todos os elementos são perenes, passíveis de transformação. A
questão é se conseguimos presenciar essa fragilidade ou uma mutação mais
lenta. Os mosaicos são tão frágeis quanto a areia que o constitui, assim como
a memória que Awartani resgata. A artista utiliza a areia para materializar os
mosaicos, convoca os grãos como testemunhas da história que se passou em
seu país. A areia que demora milhares de anos para se formar, guarda em sua
qualidade de matéria, a memória da terra, da história, das transformações.
Antes pedra, depois terra, argila, cerâmica, ladrilhos, areia, agora ladrilhos
novamente na configuração meticulosa e provisória da artista.
Da mesma maneira, em Eu comida, consigo manipular e agrupar as
fezes de cupim de forma que seria impossível enquanto sua forma de porta, de
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madeira dura, mas durante a minha existência pude presenciar a rigidez da
madeira se dissipando e se tornando maleável.
A meu ver, todos os elementos são fluidos. A própria pedra é fluida:
uma montanha se desagrega, torna-se areia. É unicamente uma
questão tempo. É a curta duração de nossa existência que nos faz
qualificar como ‘duro’ ou ‘mole’ esse ou aquele material. O tempo
desestabiliza esses critérios (DIDI-HUBERMAN, 2009, p. 51).

Alguns materiais rígidos não conseguimos presenciar seu desgaste por
esse processo demorar até milhões de anos para ocorrer. Enquanto outros
materiais conseguimos perceber durante a nossa existência. Durante a vida de
um ser humano, percebe-se a degradação do corpo através do envelhecimento
ou interferências de acontecimentos. Em Tarefa I, Letícia Parente apresenta
seu corpo passível de ser moldado por intervenções externas, mostrando que a
própria pele também é esculpida, se portando como material fluido. Sua roupa,
como uma extensão de sua pele, é esculpida através das impressões do
mundo. O exterior molda o corpo assim como se passa a roupa através do
volume do corpo. Como explicado por Didi-Huberman (2019, p. 70):
Entre o ‘eu’ e o ‘espaço’, só há minha pele. Esta é um receptáculo,
um porta-impressões do mundo ao redor que me esculpe. É, ao
mesmo tempo, um campo de escavações de meu destino - este do
tempo que me esculpe. É por fim uma escrita de minha carne, um
conjunto de traços emitidos desde o interior de meu crânio, por um
pensamento inconsciente - pensamento que também me esculpe.

O autor prossegue a reflexão, apontando a pele como superfície
paradigmática dos contatos e das trocas:
A pele é um paradigma: parede, casca, folha, pálpebra, unha ou
muda de serpente, e é em direção a ela, em direção a um
conhecimento por contato [...] Pele limite ou pele bolsa, pele-divisão
ou pele-imersão, pele cega ou pele decifradora de formas (DIDIHUBERMAN, 2019, p. 70).

Nosso corpo é constantemente moldado pelo mundo, não só pela
mudança fenotípica, mas pelas convenções sociais que determinam como nos
portamos. No vídeo de Letícia Parente, a roupa assume a identidade do sujeito
que a veste. O traje aqui define a identidade e status. Como colocado por
Cristiana Tejo (2007), a roupa define nossa posição social: "A vestimenta que
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ganha crescentemente o poder de definição de identidade e status cola-se ao
indivíduo, que parece não mais significar nada sem seu símbolo de colocação
e expressão.” (TEJO, 2007, p. 73).
O mesmo acontece com Awartani quando se preocupa em utilizar a
abaya para a gravação da videoarte, já que a primeira exibição do trabalho
acontecera no Saudi Art Council na Arábia Saudita. A artista nega, em
entrevista com a curadora Luisa Duarte na 21ª Bienal de Arte Contemporânea
Sesc_VideoBrasil, que utilizou o traje para falar de papéis de gênero, sua
escolha veio por respeito ao local de exibição e também a sua tradição cultural,
algo buscado no próprio trabalho (AWARTANI, 2019). A abaya, que é utilizada
em visitas à Mesquita e em feriados islâmicos, carrega consigo o símbolo da
religião. Ao escolher vestir a abaya, a artista assume a identidade religiosa do
país.

2.2 Lavando a roupa
As linguagens artísticas usadas também mostram-se importantes para
firmar os processos artísticos dos trabalhos. A performance, a escolha de fazer
a performance para o vídeo e também o enquadramento das filmagens são
fundamentais para a construção dos trabalhos.
Segundo André Parente (2014) em seu artigo Alô, é a Leticia?, ao se
deitar em uma tábua de passar roupa, existindo naquele momento como um
objeto plano, amarrotado e manipulável, Leticia Parente apresenta a
coisificação do indivíduo. A artista se coloca no lugar de coisa, a ser passada, e
também a mulher que protagoniza o gesto de passar. As duas, artista-patroa e
performer-passadeira

aparecem

sem

a

cabeça,

negando

as

suas

individualidades. A anônima empregada negra performa o gesto de passar a
roupa e a artista-patroa. Sem cabeça, mas com nome próprio de artista, a
roupa vestida no corpo de Letícia Parente é passada. Como se negasse sua
subjetividade para mergulhar ao encontro de objetos inanimados. Existir como
eles.
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Portanto, o corpo não é mais o que separa o sujeito do objeto, ou
melhor, o pensamento de si mesmo, mas é algo em que se deve
“mergulhar” (o mergulho no corpo era como que a fórmula produzida
por Hélio Oiticica para exorcizar o platonismo, o purismo, o
formalismo modernista) para ligar o pensamento ao que está fora
dele, como o impensável (PARENTE, 2007, pág. 10).

A artista se coisifica pela roupa, a trabalhadora se coisifica pelo trabalho.
Seus gestos e enquadramento social vem à frente do que são ou podem ser. O
enquadramento do registro videográfico contribui para essa noção. Apesar da
simplicidade de edição do material fílmico, a performance é pensada
juntamente com a posição da câmera e o que ela pode mostrar.
Com base nisso, pode-se criar uma relação com a varrição de Awartani.
A vassoura foi escolhida como meio de destruição de forma a não ofender os
espectadores de seu país. Awartani (2019) indica a escolha da vassoura como
forma de destruir a obra de uma maneira terna e não agressiva, visando a
concentração do público mais no ato de destruição do que no modo como o
faz. A artista passa a não ser mais ela mesma, mas se apresenta apenas como
uma mulher anônima varrendo. Estes dois exemplos mostram um movimento
dialético defendido por Bachelard. Nesta perspectiva, o trabalho doméstico não
desperta a consciência do autor do ato, mas se sobrepõe ao autor, e isso com
a ajuda do vídeo. Por um lado, passamos a ter uma consciência do gesto
mecânico ao assistir os trabalhos citados, por outro lado, o modo como as
artistas estão condicionadas nos vídeos mostra a negação da consciência que
o exercício da função de doméstica traz. Se colocam em uma posição alienante
para desalienar.
Vê-se o papel do vídeo na proposta da performance, ampliando as
discussões sobre o registro. Em uma performance presencial, a artista
conseguiria anular a sua subjetividade e a de sua ajudante, como argumenta
Parente? Por sua vez, a montagem expositiva do vídeo de Awartani junto aos
mosaicos mostra que os dois juntos articulam criação e destruição. Expor
apenas os mosaicos no chão exibiria apenas a qualidade plástica da obra e a
retomada da tradição islâmica. A presença do vídeo traz ao conjunto da obra o
caráter da perda da tradição, expondo a efemeridade do material assim como a
efemeridade da história. Em contraponto, expor apenas o vídeo, não
oportunizaria ao espectador perceber a materialidade e a minúcia do trabalho
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realizado. Colocar os dois juntos, mostra a constante ameaça de destruição do
material, a nostalgia da perda e dos esquecimentos. E amplifica os gestos da
artista.
Figura 5 - Vista da exposição do trabalho I Went Away and Forgot You [...].

Fonte: The National News.

3. Passando a roupa
Retomamos a pergunta inicial: Como e por que encontramos valor em
fezes de cupim, em varrer um espaço, em passar uma roupa? Podemos sugerir
que os trabalhos encontram valor em materiais precários e perenes (como a
areia e as fezes de cupim) e também em atividades menores (como o trabalho
de passar e varrer) devido a uma ação consciente das artistas de ressignificar
estes resíduos e gestos.
Os trabalhos contribuem para expor problemas estruturais da posição da
mulher sob o capitalismo e a excessiva modernização que apaga a história dos
países e desmancha as raízes das populações com os locais de moradia. O
trabalho doméstico e a sujeira não são utilizados para aceitar a posição de
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serviço, mas no movimento entre trabalho doméstico e processo artístico,
retira-se

a

banalidade

dos

materiais

e

do

trabalho

doméstico

no

atravessamento entre o cotidiano e mundo artístico. E, ainda, questiona-se o
papel que o capitalismo reserva às mulheres. Não se lustram móveis por uma
necessidade ou opção criadora, mas por uma imposição. Ao varrer e ser
passada à ferro, Awartani e Parente usam de suas condições sociais para criar
e a partir da criação discutir estas condições impostas, que se mesclam com a
casa e objetos domiciliares para tratar da reclusão da mulher. Dar outro sentido
para estas atividades e materiais banais serve para contestar e superar as
velhas configurações de sociedade que ainda mantemos. Serve para encarálas como aponta Didi-Huberman, não rígidas e impossíveis de serem
destruídas, mas perenes e passíveis de transformação.
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A gravura como eixo norteador da produção em artes
Lucas Garcia S. BEGOSSO

1

Por que a gravura?
Para responder esta pergunta, antes é preciso elaborar como a gravura
se apresenta para mim na minha condição de aprendiz e por que ela aparece 2
como tal. Isto porque, em minha trajetória como aluno, pesquisador, professor e
artista, a gravura tornou-se um lugar comum para as inquirições inerentes e
específicas destes modos-de-ser 3 possíveis e não excludentes entre si, além é
claro, do próprio modo-de-ser no fazer-gravura, a do gravador. Assim, a
gravura apresenta-se como um eixo onde diversos acenos que surgem na
minha cotidianidade se direcionam.
Comecei minha prática como aprendiz de gravador simultaneamente com
minha

iniciação

científica,

cuja

a

metodologia

foi

fundamentada

na

fenomenologia, em específico, a análise fenomenológica segundo o conceito
de fenômeno apresentado por Martin Heidegger em Ser e Tempo (2012), a
saber, fenômeno como “o que vem à luz” (HEIDEGGER, 2012, p. 103) e a
análise fenomenológica como um “deixar-se mostrar”, sendo o Tempo um
horizonte de entendimento possível do sentido do ser em geral (HEIDEGGER,
2021, p. 881). A pesquisa, então, está relacionada através da metodologia com
a questão de fundo, que é a questão fundamental “que é ser?”, atribuindo à
pesquisa um sentido mais profundo e subjetivo.
Desta questão de caráter ontológico, de sua elaboração e tentativa de
resposta, são desenvolvidos conceitos para a análise dos fenômenos. Há de
ressaltar entre eles três categorias de entes importantes para a compreensão
do fazer-gravura, a saber: Dasein, estar-aí e estar-à-mão (REIS, 2020).

1 Estudante de graduação do curso de Artes Visuais da Universidade Estadual de Londrina
(UEL) sob a orientação do professor Dr. Jardel Dias CAVALCANTI.
2
Aparecer aqui não apenas como se apresenta no texto, mas como aparecer no sentido de
‘vir-à-luz’, de surgir como fenômeno (HEIDEGGER, 2012, pg. 103).
Modos-de-ser é como o ente que somos (Dasein) pode ser a cada momento. (HEIDEGGER,
2012, pg. 139)

3
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Dasein é o ente que nós somos a cada momento, é o ente que possui
uma abertura para o entendimento-do-ser e que pode ser desta ou daquela
maneira segundo suas escolhas de se apropriar das possibilidades que vem
até ele, ou de deixá-las passar.
[...] o existir humano em seu fundamento essencial nunca é apenas um
objeto essencialmente presente num lugar qualquer, e certamente não é
um objeto encerrado em si. Ao contrário, este existir consiste de
"meras" possibilidades de apreensão que apontam ao que lhe fala e o
encontro e não podem ser apreendidas pela visão ou pelo tato. (...) A
constituição fundamental do existir humano a considerar daqui por
diante se chamará Da-sein ou ser-no-mundo. Entretanto, o Da deste
Da-sein não significa, como acontece comumente, um lugar no espaço
próximo do observador. O que o existir enquanto Dasein significa é um
manter aberto de um âmbito de poder-apreender a significações daquilo
que aparece e que se lhe fala a partir de sua clareira. O Dasein humano
como âmbito de poder apreender nunca é um objeto simplesmente
presente. Ao contrário, ele não é de forma alguma e, em nenhuma
circunstância, algo passível de objetivação (HEIDEGGER, 2009, p. 33).

Os entes estar-aí e o à-mão, são os entes que nos relacionamos a cada
momento e que estão presentes no-mundo (HEIDEGGER, 2012, p. 559), eles
são os entes do nosso cotidiano: a coisa, o martelo, a ponta-seca, a chapa de
cobre.
Essa diferenciação entre estes três tipos de entes é necessária uma vez
que o Tempo é abordado como horizonte de entendimento do ser e, sendo o
Dasein “aberto” para o ser (ao menos em parte, num pré-entendimento do é),
tem uma temporalidade diferente dos outros dois tipos de entes. O estar-aí e o
à-mão (utensílio) tem sua temporalidade fundamentada no presente, são cada
vez o que são no presente, e seguem a interpretação do tempo da sucessão
temporal: Vamos de ente a ente: da base (verniz) à ponta-seca ou também de
um banho de ácido à uma prova-de estado, cada um desses entes sempre se
apresentam no presente, ou como entes presentes, estar-aí, ou no passado
como memória, ou como um vir-a-ser (no futuro).
Essa interpretação do tempo é comum a todos, advem da nossa
experiência do tempo segundo o movimento do antes e do depois, da
casualidade, e por isso mesmo está enraizada na nossa tradição. Contudo,
essa interpretação de tempo (e sua consequente interpretação da história do
dasein) é imprópria ao Dasein (HEIDDEGGER, 2012, p. 1135). Sua
temporalidade é fundamentada no futuro, ele é um projetar-se, ele é a
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conciência (a iluminação) a qual são inerentes a própria capacidade de projetar
para o futuro e algo assim como a memória. Deixados em nossa
cotidianeidade, estando no mundo com os outros entes, acabamos por
interpretar como nossa a temporalidade desse entes.
Aí se apresenta um primeiro aceno para com a gravura. Suas
particularidades como técnica, que apareciam na própria prática, apresentavam
seus utensílios, seus à-mão, a sala de gravura está-aí, com seu espaço e os
mais diversos entes que a acompanha. A gravura, graças à particularidade de
minha condição, se apresentou como técnica, mas através das lentes do
método fenomenológico. Minha releção com os entes necessários no dia a dia
do gravador foi gradualmente se alterando e a forma como os percebia agora
estava carregada de pesos ontológicos que pouco à pouco, a custa de
esforços, ia compreendendo.
Nessa dialética entre a fenomenologia e a prática de gravador, a gravura
tornou-se um campo fertil para a pesquisa e também uma referência ao
aprendizado de outras técnicas. Por isso, na particularidade da minha
cotidianidade, a gravura tomou tal aspecto, de eixo norteador não apenas do
modo de ser do gravador, mas também do artista, do pesquisador e do
professor. O aceno da pesquisa acadêmica (como modo-de-ser) com a gravura
aparece na própria apropriação da técnica.

2. A gravura
De fato, como o amigo sabe, para aprender a gravura precisa
ver gravar. Meia hora numa oficina de gravura vale mais do que
uma biblioteca de trabalhos especializados (BUTI apud.
OSWALD, 2002, p. 27).

Como pesquisador, a gravura aparece como um ente buscado, um modode-ser específico que o modo-de-ser do perguntar (a pesquisa) toma como
tema. Como gravador, as técnicas e utensílios necessários aparecem como
entes carregados de significações e como possibilidades que influenciaram
diretamente na imagem.
Já o modo de ser do artista é a busca pela imagem. Este pode buscá-la
de diversos meios: fotografia, pintura, escultura, etc. O Artista só é através do
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modo-de-ser referente a sua pŕatica, mas não apenas como mero operador que
participa dos entes do mundo na temporalidade imprópria e da fonte originária
que é a própria arte de onde seu fazer específico provém.
Desta forma, a gravura impressa apresenta-se não apenas como
imagem, mas também como obra, e deve conter todo um mundo próprio,
encerrado nela mesma. O artista manipula todas as significações apropriadas
na sua cotidianidade e as introduz na obra, esta toma um caráter próprio na
sua relação com os outros entes do mundo. Torna-se uma obra de arte, uma
abertura para todo um mundo.
A gravura, com sua relação específica com o tempo, sua necessária
sucessão de etapas e sua possibilidades, participam diretamente da
reconstrução do artista e de sua obra, A própria técnica aparece nas obras.
Provas de estados são imagens participantes da obra junto com as pŕovas de
artista. A chapa é um espelho, pronto para refletir o mundo que colocarem em
sua frente e cada risco toma o peso de uma decisão. Na forma que essa
poética se desenvolve, o histórico da obra vem para dentro desta. A pergunta:
“O que resta da prova de estado na prova de artista?” também salta para a
obra.
Assim, no fazer, a imagem passa por uma ressignificação simbólica onde
fica imprimido, graças o fazer do artista, a própria historicidade deste fazer. O
campo de abrangência da obra se alarga, englobando agora não só a
impressão final, mas todo o histórico que esta carrega.
O texto que segue é uma reprodução que escrevi sobre uma gravura
minha e tem o objetivo de demonstrar tal relação.

3. Paisagem com carneiros
O tempo tem uma grande influência na técnica da gravura. Na verdade,
na gravura tudo é Tempo. A própria materialidade que constitui a imagem é
formada pela “ação do tempo”, sua estrutura é o todo de uma série de registros
(memórias). Cada banho de ácido é um novo registro que opera no próprio
corpo da matriz. Forma, conteúdo, matéria… Tudo se amalgama no cobre: os
brancos e os pretos são Tempo; as linhas e as manchas são Tempo; o volume
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e a profundidade também são. Desta maneira, tudo acaba se traduzindo em
relações de tempo Um corpo denso: mais tempo. Um corpo mais tênue,
vaporoso; menos tempo. Preto, mais tempo, branco, ausência de tempo.
Tomo como exemplo para análise uma gravura que produzi, Paisagem
com carneiros. A imagem consiste em uma paisagem bucólica: alguns ovinos
distribuídos sobre um campo com duas plantas e um céu ao fundo. É uma
representação simples, não obstante sua peculiaridade: esta obra dá tanto uma
abertura referente às técnicas quanto o caráter específico do Tempo na
gravura. Além disso, essa obra “está certa”, ou seja, foi alcançada uma
totalidade através dos conhecimentos técnicos e do desenvolvimento estético.
A representação consiste em alguns cabritos dispostos sobre um campo
a céu aberto. O tema foi copiado da realidade, na fazenda-escola da
universidade. Por esses dias levava minha chapa de cobre e riscava-a en plein
air. O espaço criado apenas a partir do escorço, sem perspectiva, contrasta
com os dois planos bi-dimensionais principais: os carneiros e o fundo.
A primeira característica não tanto reservada apenas à gravura, mas que
esta compartilha com outras expressões como o desenho e a pintura, é esta bidimensionalidade “permitida”. Em outros tempos, a representação do
tridimensional regia a pintura e o desenho, agora o objeto é visto como ele é:
um plano. Isso deve ser ressaltado porque é através dessa possibilidade
histórica que soluções incipientes, de um ponto de vista técnico, são facilmente
aceitas. Isto fica claro em relação ao cabrito à esquerda, próximo a árvore, não
obstante ele parecer estar voando, sua relação com o fundo e com os outros
elementos torna sua existência aceitável no conjunto da obra. Na verdade, os
carneiros se tornam elementos compositivos de primeira ordem: note-se o eixo
que sai do carneiro negro à esquerda e vai até o arbusto negro à direita. E o
outro eixo da cabeça branca até a árvore ao fundo. Essas figuras são ovinos
em diversas posições - podemos pensar nestas figuras que estão ao lado do
arbusto como As três graças (“sou apenas um copista da história da arte”,
parafraseando o artista Marcelo Grassmann).
Essa variação de movimento acontece porque lá, in loco, os animais não
paravam de se mexer. Lembremo-nos do que eu já disse: a gravura é um jogo
de possibilidades ditadas pela materialidade da matriz: esses riscos iniciais no
verniz ditam todas as escolhas subsequentes, este momento no tempo, ainda
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não tanto quanto depois de gravados, são um passo que não permite mais
retrocesso, a chapa desenvolve sua historicidade pari passu com o artista no
momento do fazer. Voltando à composição, no caso da presente gravura, as
duas árvores, por sua vez, criam outro eixo concorrente ao dos carneiros,
desenvolvendo um movimento dos carneiros entre si (horizontal), entre as
árvores (profundidade) e entre os dois tipos de figuras, as árvores e os
cabritos. Nos detenhamos no eixo das duas árvores. Há um arbusto, sem
dúvida a figura mais escura de toda a imagem, e há uma árvore ao fundo, sem
dúvida o cinza mais claro. São esses dois elementos que, observados do ponto
de vista da gravura e do ponto de vista desta pesquisa, são os mais
importantes. Ocupemos nossa análise nestes dois elementos.
O arbusto é o negro mais intenso, com maior densidade material. A
árvore, em oposição, tem menos concentração de tinta, pouca matéria. Isto
para a impressão, para a matriz, em relação à impressão, são poucos vazios
para esta e muitos vazios para aquele, mas nos detenhamos por ora apenas a
impressão. Houve uma etapa em que o arbusto e a árvore compartilharam o
mesmo tom de cinza. Neste ponto uma decisão foi tomada, continuar
corroendo uma parte enquanto protejo a outra do ácido. Esta escolha não vem
livre de consequências.
Retorno à questão: o que permanece das provas de estado, na prova de
artista, na gravura final? O tempo, como para o Dasein, apresenta-se como
horizonte de possibilidades para a gravura, não da mesma maneira e através
daquele. O vazio dos sulcos, ou seja, a quantidade de tinta na impressão, é
determinada a partir da ação do ácido na substância da chapa: é a
materialização do tempo em um registro específico. Ora, o branco, ausência de
Tempo, de “ação do tempo”, a chapa sem memória, começa a nutrir sua
historicidade a partir do primeiro banho de ácido. Cada estado impera sobre os
consequentes, determinado as escolhas e abrindo caminho para novas, da
mesma maneira que a realidade que se desenrola diante de nós. Em um
determinado ponto algo nesse processo se revela, um estado específico
mostra uma abertura e uma nova decisão deve ser tomada. Esse estado
permanece na chapa, é algo que ela vai carregar até o fim. Um registro de
tomada de decisão. Como havia dito anteriormente, o tempo tem uma grande
influência na técnica da gravura. Na gravura tudo é Tempo. A própria
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materialidade que constitui a imagem é formada pela “ação do tempo”, sua
estrutura é o todo de uma série de registros (memórias). Cada banho de ácido
é um novo registro que opera no próprio corpo da matriz.
No decorrer do tempo, a cada escolha, a cada nova impressão, a gravura
final vai se desvelando, em certo sentido já definida desde a escolha da chapa.
É algo como que sempre existiu, esperando apenas o momento para aparecer.
Ao mesmo tempo em que através do tom, foi criado um eixo que
“atravessa” o plano, possibilitando essa sensação específica do espaço, a
técnica subjugada pelo desenho, o desenvolvimento das diversas tonalidades
abre um campo de jogo específico da gravura, onde materialidade e tempo
estão intimamente relacionados.

4. Impressões
Nesta parte são apresentados alguns desdobramentos práticos da
experiência com a gravura. As impressões que se seguem são de autoria
própria e foram criadas entre os anos de 2018 e 2019. Elas registram
momentos distintos do processo de gravação, o que coloca em relevo a
questão da temporalidade aqui explanada.
Imagem 01 - Paisagem com carneiros (P.E), Água forte e água tinta, 2019.

Fonte: Arquivo pessoal do autor.
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Imagem 02 - Paisagem com carneiros: Água forte e água tinta, 2019.

Fonte: Arquivo pessoal do autor.

5. O movimento de vir-a-ser alguma coisa
Ninguém nasce artista. Em sua relação com a arte, da mesma forma que
o objeto é produzido, o sujeito do fazer se produz nesse processo. Ao mesmo
tempo que o fazer se apresenta como tomada de decisão, é também um
deixar-se levar. Diluir-se no próprio processo de criação e ressurgir através da
arte, juntamente com o objeto, de sua fonte originária comum. Não há como
separar o sujeito do objeto no instante do fazer, uma vez que se busca o
verdadeiro fazer, não apenas sua representação na linguagem, ou seja, a
representação unilateral do sujeito e do objeto que sofre sua ação. Desta
forma, deve-se deixar o sujeito em processo falar por si mesmo, deixar revelarse das vicissitudes e dos anacronismos de sua situação particular, buscando
alargamentos dos significados para um nível mais universal, fazendo com que
sua obra atinja cada vez mais âmbitos compartilhados com o Outro,
prospectado maneiras de abordar neste texto essa relação extremamente
particular, que no entretanto busca uma universalidade totalizante.
Por muito tempo a arte não participou da minha vida pelas vias
tradicionais: as obras de arte; o seu sistema, nem suas reproduções, mas
como contradição. Durante a infância, como todos nós no início, a arte se
revelava através de sua potência, uma espécie de pré-ato, impulso, seu apelo.
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Um apelo

mais originário, uma sensação intimamente relacionada com o

espaço: posições corporais, lugares específicos, objetos dos mais diversos
inseridos em espaços não convencionais, tudo isso chamava-me a atenção.
Certos lugares em que me agradava permanecer por muito tempo causavamme uma espécie de prazer que hoje só acesso pela memória. Essa sensação
que frequentemente me visitava nos primeiros anos foi se tornando, ao passar
do tempo, justamente uma espécie de perdido que chamei de “sensação de
infância”

justamente

porque

era

assim

como

me

lembrava

desses

acontecimentos até pouco tempo atrás. Com menos frequência essa potência
fazia-se notar e por achar normal sua perda conforme crescia em idade, além
de não ter eu no início uma instrução sobre a história dos objetos da arte,
penso que essa potência ficou sem nome por muito tempo e, como não tinha
um nome, por isso mesmo e porque outras coisas mais cotidianas se faziam
( ou eram feitas) sobressair sobre ela, foi-se embotando e sendo esquecida,
assim como os meus sentidos, domesticados pela mídia brasileira. Acontece
que o processo de esquecimento desse apelo mais originário; dessa queda na
cotidianidade e do consequente embotamento dos sentidos conforme eu
crescia em idade, me levaram a um estado de total apatia. A visão de mundo
que submete os vários processos vitais cada vez mais à lógica da mercadoria,
tratados como meros meios, nunca como fins em si mesmos, foi formatando a
realidade em uma espécie de maquinação insuportável. Um apelo de ruptura
crescia dentro de mim e a arte, que também apresentava-se como uma
espécie de apelo, encontrou um meio de restabelecer seus vínculos fazendo-os
ressurgir da memória para encontrar-se mais uma vez na clareira e no campo
de jogo. Claro que isso não ocorreu de uma hora para outra. São todas,
inclusive, conclusões recentes, à época de ingressar na licenciatura.
A arte apresentou-se então destas duas maneiras: primeiro, como uma
sensação muito subjetiva, provida de certas posições e composições e
consequentemente como um apelo, como algo necessário; depois, por meio da
academia, tive acesso ao seu sistema: obras, artistas, história da arte... Neste
caso particular, a concretude material não pode ser negada, já naquele
primeiro, a arte utiliza-se indiretamente dos meios materiais, parecendo assim
ter uma extrema leveza. Mas, essa sensação, afinal, é o mais próximo que
tenho de uma verdadeira experiência da arte. Será que ela provém de
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mecanismos meramente subjetivos ou há algo no exterior que possibilita isto?
De um lado, graças aos meios de comunicação, tão desenvolvidos em nossa
época, tenho acesso à reprodução de inúmeras obras da cultura ocidental,
oriental, de povos originários. Por outro, sei bem que na minha cotidianidade,
absorto no meu presente, essas reproduções não chegavam até mim. Claro
que com isso não quero dizer que não tinha acesso à informação, é justamente
o contrário: Tinha acesso apenas à informação a respeito desses objetos. Via a
reprodução de um quadro, qual fosse e não entendia porque aquilo era
considerado arte. Durante o trajeto da minha graduação, em certo ponto
determinado pela academia, me apropriei destes objetos e passei a percebêlos como arte, como aquela ‘potência’. Isso nada tem a ver com uma simples
rotina de estudos onde formas pré-estabelecidas são logicamente apreendidas
e tomadas desde já como verdadeiras. Há bastante disso ainda na academia, é
verdade, porém foi durante a apropriação da técnica, nos acasos da
apropriação do como-fazer, que acenos surgiam em desenhos e provas de
estado. Foi no fazer que a potência dos anos iniciais encontrou o objeto. Há o
objeto, há o discurso sobre o objeto (também muito presente na academia) e
há o pré-ato, pré-objeto como um vazio a ser preenchido, uma necessidade,
um não que vem para negar um nada e por conseguinte o fazer ele mesmo
para suprir essa falta.
Minha graduação passou em torno do pensamento de Heidegger e da
fenomenologia, utilizando o método fenomenológico nos questionamentos
sobre fazer, ensinar e pensar a arte. Encontros onde discutimos Ser e Tempo e
A origem da obra de arte, intercalando leituras de diversos autores de outras
áreas do conhecimento, permeiam as outras atividades acadêmicas. Estágios e
projetos eram espaços para pensar e observar na prática sobre conceitos e
metodologias provenientes de tal ‘matriz’. Ao mesmo tempo, iniciei-me também
na prática de gravura e foi onde comecei me aprofundar nas questões sobre o
que envolve uma poética e o fazer do artista. A prática de gravura me cativou
por seus procedimentos esotéricos: Os banhos de ácido, elementos químicos
dos mais diversos agindo sobre o cobre e a preparação da matriz, lembram-me
alquimistas, onde a ciência e a magia tinham sua parte no fazer do sábio. Uma
técnica que tem seu desenvolvimento no período renascentista, a calcogravura
surge ainda na idade média com o trabalho ourives. Foi amplamente utilizada
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na reprodução de pinturas e esculturas para a imprensa, que também tem seu
início no período humanista da história. Mesmo assim, artistas como Goya e
Rembrandt já utilizavam deste meio em suas buscas poéticas. Todos esses
procedimentos técnicos me chamavam a atenção como as máquinas, com
seus movimentos periódicos, fascinam todas as crianças, sem dúvida, devem
ter chamado de tantos outros gravuristas. Queria dominá-los e sabe-se lá
quantas chapas foram perdidas por não consegui-lo.
A minha pesquisa em poéticas já movimentaram-se para além da
gravura, em outros meios, conquanto a pŕatica de gravura desde seu início me
possibilitou a abertura para o fazer do artista, e é onde sempre retorno
almejando prospectar o que é arte do que é mero fazer. Acaba que tudo isso
não passa de pura pesquisa mesmo. Ainda nenhuma prova de artista (que é
como chamamos a impressão da matriz no seu estado final) foi produzida. A
minha matriz “morre” antes disto. Mas, o caráter técnico da gravura exige um
certo planejar. Um elaborar mentalmente, um estar-à-frente-de. Apesar de
nenhuma prova de artista produzida, muitas provas de estado e testes de
impressões foram produzidas. Tendo isto em vista, a obra que está se
produzindo conterá toda a historicidade do fazer-gravura pŕoprio do meu ser
enquanto aluno-artista-pesquisador. Desde então, busco recorrer ao método
fenomenológico para abordar teoricamente os resultados desta minha poética
em desenvolvimento. O que se seguirá será um relato acompanhado de
minhas elucubrações a respeito do meu tempo como aluno-pesquisador-artista.
Foi isso. Acessei a pesquisa teórica à partir da metodologia
fenomenológica e a pesquisa pŕatica pela gravura, apesar de ambas, a partir
daí, progredirem para outras possibilidades e com este relato quero, acima de
tudo, introduzi-los aos

logos que fundamenta este trabalho: certos

acontecimentos no tempo são como presentificação (atualizações) de prédeterminações situadas nas outras duas percepções do tempo: como passado
e como futuro e que há, desta maneira, certas “possibilidades”, que em certo
sentido são como heranças, em outro, escolhas. Quero com este relato
demonstrar o movimento exato no tempo de como as coisas me parecem se
desenvolver. O meu trabalho gira em torno dessa concepção de tempo. Em
geral, se tentasse simplificar a concepção em uma fórmula, para simples efeito
de comunicação, seria a seguinte: Há uma espécie de concordância entre
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passado e futuro, que se atualiza no presente, como é o caso particular do meu
relato sobre o apelo da arte. A arte, para além de uma contradição, é também
um campo de jogo de possibilidades. Como trabalho de conclusão de curso,
tentarei abordar minha produção através de obras-chave (presentificações)
que, no decorrer do meu processo, são acenos de possibilidades e também
atualizações de possibilidades já herdadas.
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A Imagem do Pensamento: Deleuze e a Filosofia da Diferença
Américo GRISOTTO

1

Introdução
A filosofia no Ocidente guarda em seu passado formas de pensar que
traduzem para a realidade um arsenal de pensamentos que podemos
caracterizar como múltiplos. De outro modo, a disparidade das vozes manifesta
no pensamento filosófico constitui a expressão máxima desta multiplicidade. E
já teria dito Deleuze (1998, p. 173): “A filosofia é a teoria das multiplicidades”.
No entanto, este movimento sofreu contornos distintos em se tratando
do que veio a se tornar, sob a influência de determinadas vertentes, a própria
realidade do pensamento em filosofia, transfigurando-se no fomento do mesmo
e em prejuízo da diferença. O efeito contrário e em favor de uma nova imagem
do pensamento seria aquele da filosofia da diferença elaborada por Gilles
Deleuze (2006) na obra Diferença e Repetição e isto porque nutre-se da ideia
de que pensar consiste em inaugurar o novo, ou o que difere.
Porém,

digamos

que,

na

maneira

como

vemos

a

realidade,

determinadas relações com o mundo e com as pessoas se sobrepuseram em
detrimento de outras. O que chamamos de uma visão filosófica de mundo,
traduz-se em uma espécie de recorte, como se a luz posta sobre as coisas e as
pessoas iluminasse apenas uma parte delas, ou ainda, uma parte muito
específica delas, segundo determinados ângulos, ou aspectos e nossa
pretensão objetiva, através do conceito de diferença, um deslocamento para
além deste recorte.
Entretanto, tal delineamento e restrição interpretativa, como o passar de
tudo quanto já vivemos, continua a se fortalecer trazendo consigo ideias que
nos enredam há pouco mais de dois mil e seiscentos anos. Esta dobra sobre o
pensamento remonta tanto às filosofias do idealismo, quanto as do realismo
filosófico, passando, na primeira vertente, por Platão, Agostinho, Descartes e
Hegel e na segunda direção pelo pensamento de Aristóteles, Tomás de
Aquino, Locke e Marx e se faz presente até os dias de hoje, embora nos seja
1
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facultada a possibilidade de realizarmos, no interior do se repete em cada qual
destas filosofias, o movimento da diferença, para que, quiçá, possam sublevar
a si próprias, mas neste caso, já teríamos outras formas de pensar que não
destas filosofias.
Esta maneira de enxergar e à qual endereçamos nossa crítica, constitui
resposta àquilo que, entre nós, significa pensar e guarda em seu núcleo uma
maneira de ser comum e cuja prerrogativa coincide com o assentimento das
pessoas. Este nexo causal é o mesmo que subdivide o real entre bem e mal,
certo e errado, permitido e proibido etc. e não propriamente o que passam a se
constituir

estas

dicotomias

se

deslocadas

pela

potência

da

criação

(FOUCAULT, 2004, p. 19).
Em termos do que contrasta e duela com este recorte estável, porque
sedentário e fixo, teríamos o modo de pensar da instabilidade, do nomadismo e
da fluidez.
E se existe, por um lado, como consequência deste embate, o
enaltecimento do princípio da identidade como sustentação, do outro, teríamos
o da diferença, sendo que, na maneira de pensar da cultura no Ocidente, o
primeiro dos modos ganhou efetividade e ares de nobreza, ao passo que o
segundo sempre foi ignorado, guardando consigo o peso de uma espécie de
maldição.
Pelo que sofremos da influência desta tradição cultural, que enaltece o
mesmo em prejuízo do que difere, a conservação, a certeza, a uniformidade, a
segurança, por serem previsíveis, dizem bem mais às pessoas do que a
metamorfose em sua surpreendente novidade, haja vista as atribulações e os
esforços necessários em sua efetivação. Na relação com as coisas e com as
pessoas, o que preferimos por conveniência é que haja uma espécie de fio
condutor que, sem exceção, nos alinhave a todos, condição esta a nos oferecer
conforto, malgrado nos encarcere numa irremediável uniformidade.
Em conexão com o que difere conosco e com a forma com que
percebemos

e

pensamos

as

coisas,

sofremos,

sem

reserva,

de

encrespamento, cujo enriçar nos lança de volta a nós mesmos em busca de
refúgio e, sobretudo, da garantia de que somos perceptíveis em nossa
permanência, o que nos acarreta ganhos e isto porque nos parece ilógico, ou
arriscado, perdermos a confiança naquilo que nos faz, desde sempre,
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cognoscíveis e que, ao mesmo tempo, nos oferece todo um universo de
vantagens em relação ao mundo, às pessoas e às coisas.
E não que sejamos em essência, ou em natureza, a expressão deste
modelo e padrão que abraçamos. Adotamos esta maneira de ser devido à sua
utilidade e à conveniência que ela nos oferece. E neste caso, mediante o
acordo adotado, o que difere não encontraria outra saída senão defender o
direito de ser inútil, pois é outra a sua dimensão.
A propósito e para não unilateralizar, por ora, o que estamos expondo e
de maneira a pensarmos um desvio da diferença no interior do que é
pragmático, o pensador francês Henri Bergson, quanto diz da intuição, nos traz
elementos de tudo quanto estamos explorando aqui em torno do conflito entre
o que conservamos como sendo da ordem do idêntico e o que nos oferece a
diferença em seu perpétuo vir-a-ser.
Ao dizer da ciência (BERGSON, 1993), esta abrange um domínio que
condiz com o da prática, mas, por outro lado, neste fazer, há algo que pode
escapar sob o impulso vital de um insight intuitivo e tal pressentimento súbito
não nos deveria passar despercebido, pois enreda novas inferências para o
pensamento científico em termos do que ainda não foi pensado no seu âmbito.
Com efeito, as relações com o mundo, com as pessoas e com as coisas
permaneceriam as mesmas, mas algo passaria entre elas e isto mereceria, em
igual medida, a contrapartida de um investimento pensante.
Diante de ideias aceitas habitualmente, diante de teses que pareciam
evidentes, de afirmações que até então haviam passado por
científicas, ela sopra na orelha do filósofo a palavra: impossível.
Impossível, mesmo quando os fatos e as razões parecem convidar a
crer que isso é possível, real e certo. Impossível, porque uma certa
experiência, talvez confusa, mas decisiva, te diz por minha voz que
ela é incompatível com os fatos que se alegam e com as razões que
se dão, e que, por isso, estes fatos devem ter sido mal observados,
estes raciocínios devem ser falsos (BERGSON, 1993, p.120).

Estaríamos, neste caso, girando em torno de tudo quanto se encontra no
mundo e com o qual nos relacionamos em termos práticos e de par com o seu
funcionamento na forma como o concebemos e, por outro lado, seríamos
surpreendidos por um senão de outra ordem e que nos colocaria, pela ótica do
pensar científico, em díade com uma outra possibilidade no interior deste
mesmo mundo e que teria relação com ele, isto é, um golpe congruente a nos
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oferecer uma outra perspectiva do que significa interagir e se conectar com a
ciência e, consequentemente, com o pensamento numa nova acepção.
Retomando o que dissemos inicialmente, a questão que se coloca
encabeça-se pela via de uma abordagem que, de maneira tímida, há muito se
fez presente na história do pensamento filosófico: o problema da diferença e de
sua repetição.
No nosso ponto de vista, diferença e repetição consistem numa relação
de síntese disjuntiva, ou disjunção inclusiva 2, noção esta criada pelo próprio
Deleuze, a partir da qual o par diferença e repetição ao mesmo tempo em que
se distingue, se implica, em que o diferente se faz de um devir repetitivo. Na
simples circunstância de prepararmos o café da manhã em todas as auroras,
repetimos uma ação, mas nunca da mesma forma. Na expressão do poeta
(PRÉVERT, 1949, p. 148) é possível entrever copiosas diferenciações neste
ato e sem as lentes da filosofia da diferença, o enxergaríamos como o mais
mecânico, impassível e inexpressível dos atos. No caso da filosofia,
(DELEUZE, 2003, p. 7), não diríamos, pura e simplesmente, que a árvore é
verde, mas que verdeja, haja vista que é bem mais interessante expressar o
que acontece à arvore, do que dizer o que ela vem a ser.
Este tipo de enfoque filosófico nada mais nos sugere, através da
repetição, senão outras possibilidades de enxergar aquilo que somos forçados
a ver de uma única e mesma forma por toda existência. Se Maurice MerleauPonty (1999, p. 19), no prefácio à sua obra Fenomenologia da Percepção, no
diz que a filosofia consiste no exercício de reaprender a ver o mundo, no caso
da filosofia da diferença, tal operação consistiria em reaprender a ver na
repetição corrente de todo dia um processo ininterrupto de diferenciação.
De fato, o que existe é o movimento incessante em companhia do tempo
oferecendo às pessoas e ao mundo, a cada instante, um caráter novo e,
provavelmente, esta diferença na repetição qualifique muito mais o real do que
nossa tentativa de fixa-lo para nos proteger da vida, dos acontecimentos e das
possibilidades que enredam todo tipo de criação do novo e serão estes os
“Toda a questão é saber em que condições a disjunção é uma verdadeira síntese, e não um
procedimento de análise que se contenta em excluir os predicados de uma coisa em virtude da
identidade de seu conceito (uso negativo, limitativo ou exclusivo da disjunção). A resposta é
dada na medida em que a divergência ou o descentramento determinado pela disjunção
tornam-se objetos de afirmação como tais’ (LS, 204)” (ZOURABICHVILLI, 2004, p. 103).
2

78

aspectos que desenvolveremos a seguir no horizonte da imagem de
pensamento.

2. Imagem do pensamento: filosofia e Vida
A filosofia da diferença em Gilles Deleuze (1925-1995) sustenta uma
imagem de pensamento segundo a qual não é pura abstração, ou seja, não
exclui de sua perspectiva a conexão entre filosofia e a vida. E isto porque não
abre mão da própria dimensão material a oferecer tanto potência, quanto
sustentação à existência.
A filosofia nascente, proveniente da Grécia, em sua porção menor,
jônica, emergindo estrangeira e de par com a existência concreta de
pensadores envolvidos com o princípio (Arqué) de constituição da Physis,
também seguiu esta trajetória da não dicotomia entre pensamento e vida, o que
significa dizer que a imagem de pensamento que criaram jamais deixou de se
apartar, em cada pensador em particular, da matéria corpórea. Água, terra,
fogo e ar são vida e modos de vida e modos de pensar.

É como se os

problemas e os conceitos criados tivessem uma relação intransferível com
aspectos materiais, concretos, corpóreos da alma do artista-filósofo.
“Esta imagem do filósofo também é a mais velha, a mais antiga. É a do
pensador pré-socrático, ‘fisiólogo’ e artista, interprete e avaliador do mundo”
(DELEUZE, 1965, p. 17), que “[...] só cria à força de se lembrar de qualquer
coisa que foi essencialmente esquecida. Esta qualquer coisa, segundo
Nietzsche, é a unidade entre pensamento e vida” (DELEUZE, 1965, p. 17).
Esta prerrogativa de oferecer ao mundo uma dimensão material,
corporal, tem a ver com “[...] os modos de vida que inspiram maneiras de
pensar e onde [...] os modos de pensar criam maneiras de viver. A vida activa o
pensamento e o pensamento, por seu lado, afirma a vida” (DELEUZE, 1965, p.
18).
Para o pensador francês (1965, p. 18-19), justamente por não termos
nem ideia desta unidade pré-socrática entre pensamento e vida, o que temos
são exemplos em que o pensamento contém e mutila a vida, tornando-a
sensata, em que a vida, por sua vez, se desforra, perturbando o pensamento e
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perdendo-se com ele. Este segredo dos pré-socráticos, há muito fadado ao
esquecimento, faz com que o filósofo deixe de ser fisiólogo, poeta, para se
tornar metafísico, ‘professor público’ e cujo diapasão não passa de
recenseamento de todas as razões que o homem se dá para obedecer.
Foucault (2004), em relação a uma figura emblemática do período
clássico grego, já havia levantado este problema da dissociação entre filosofia
e vida em A hermenêutica do Sujeito.
Nesta obra, Sócrates ao invés de ser considerado o mestre do preceito
délfico do gnôthi seautón, do conhece-te a ti mesmo, princípio este que não
comprometeria, hoje, o nosso modo de nos constituirmos sujeitos modernos,
seria, mais propriamente, o mestre da epiméleia heautoú, do cuidado de si,
esta “[...] espécie de aguilhão” de que se utilizava, como ocorreu em seu
diálogo com Alcibíades e a “[...] ser implantado na carne dos homens, cravado
na sua existência, e constitui um princípio de agitação, um princípio de
movimento, um princípio de permanente inquietude no curso da existência”
(FOUCAULT, 2004, p. 11). Por esta orientação da epiméleia heautoú,
revivificado por Foucault e que não dissocia a vida do pensamento, porque a
positiva e modifica, em oposição ao aspecto moral a ser reconhecido:
“Sócrates é o homem do cuidado de si e assim permanecerá. [...] é sempre,
essencial e fundamentalmente, aquele que interpelava os jovens na rua e lhes
dizia: É preciso que cuideis de vós mesmos” (FOUCAULT, 2004, p. 11).
Nesta maneira de proceder de Foucault, de nos apresentar um outro
Sócrates que não o da tradição, aquele coincidente com o de Platão, ou
mesmo aquele dos valores superiores, temos, neste vínculo entre filosofia e
vida, uma mostra de uma imagem do pensamento própria da diferença.
Em

contrapartida,

porque

ciente

da

visão

de

Nietzsche,

de

degenerescência da filosofia a partir de Sócrates e da crítica que lhe defere,
Foucault, nas primeiras aulas de A Hermenêutica do Sujeito, parece, dado o
aspecto negativo e menos vital da abordagem do pensador alemão, não se
prender a ela. É como se servisse do próprio conceito de Amor Fati [Gaia
Ciência, aforismo 276/2007] do filósofo alemão, no sentido de assentir, mas
não negativamente, ao que se lhe apresenta na herança filosófica, isto é, a
figura de um Sócrates metafísico, dividindo o mundo entre inteligível e sensível,
para, ao mesmo tempo, contraefetua-lhe, afirmativamente, uma nova versão,
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recriando-o, oferecendo-lhe uma segunda existência e ao próprio Nietzsche,
neste caso.
De outro modo, haveria um movimento na filosofia que a vincula
somente à apreensão e consequente adaptação ao pensamento sem que
sobre ele se realize a devida recriação. A consequência disto consiste na
subtração da diferença, tornando o pensamento definitivamente representativo,
relegando-o a uma função negativa e menos vital. Se os pensadores da
tradição filosófica disseram, de uma vez por todas, o que significa pensar,
nossa tarefa não seria outra senão assentir ao que já foi pensado, bem como à
condição do já pensado como sendo a relação com o nosso mundo material e
corporal, o que reitera uma espécie de agressão à vida que não encontraria
outra saída, senão pulsar às expensas do tédio.
Em sentido contrário, a filosofia da diferença, implicando modos de vida
e de pensar, flerta com a possibilidade de que o diferente, personagem
conceitual do nosso problema, traga a força de transformar o que lhe afeta e
num mesmo movimento, alcance a potência de transmutar a si mesmo na vida
que se repete na atualidade de sua existência. O que lhe oferece esta
peculiaridade do novo consiste numa circunstância diante da vida, em que o
sim do asno de Zaratustra, outrora aceito, encontra seu contraste no sim de
Dionísio; conflito irremediável entre pura reação e ação, negação e afirmação,
ressentimento e criação.
Neste processo de valorização da vida através do pensamento, há
sempre, mesmo em uma condição trágica, uma alegria. De outra parte, o
mundo é uma superfície em movimento e não algo compacto, intransponível,
determinado. Há, nele, chances vitais para o exercício do pensamento.
No curso e repetição de um modo de existência, é possível que
façamos, em que pese a diferença, variáveis de uma mesma coisa, pois cada
uma delas é verdadeira em sua singularidade sob a ótica da condição do
tempo, do lugar e do ponto de vista, segundo o modo como se vive e se pensa.
Talvez por isto nos diga Deleuze (2006, p. 72), referindo-se ao Espinosa da
Ética, que:
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Decorrem daí uma determinação do modo como grau de potência e
uma só ‘obrigação’ para o modo, que é desenvolver toda sua
potência ou seu ser no próprio limite [...] É com Espinosa que o ser
unívoco deixa de ser neutralizado, tornando-se expressivo, tornandose uma verdadeira proposição expressiva afirmativa.

E isto oferece ao artista-filósofo um contentamento fundamental, dada a
impressão de que suas potencialidades se ampliaram, pois não há submissão
ao aspecto rígido, pesado das coisas, dos valores, da vida. Pelo contrário, há
leveza. Daí, que o que se pode fazer do mundo consiste em revitalizá-lo,
tornando-o mais leve e a cada filósofo na condição de artista.

3. Imagem do pensamento: filosofia e acontecimento
Como oferecer à filosofia e à vida uma outra condição e imagem que
não aquela com a qual a predicaram durante séculos e cujas orientações nos
atrelam a um peso?
Talvez recriando-as sob a ótica de um movimento, ou imagem do
pensamento, do que elas ainda não expressaram, ou seja, a sua própria
diferença. Ou mesmo por meio do que a filosofia, nos idos da história, pensou
em consonância e justa medida com a vida, mas que não ganhou a ordem do
dia. Se até hoje as entendemos como uma determinada representação na
maneira de nos relacionarmos com o pensamento e a filosofia, esta mesma
representação nos oferece sinais de cansaço e inoperância, filosofia e vida nos
cobram um gradiente na forma de acontecimento.
Contudo, por um certo viés do que significa pensar, a filosofia sempre se
serviu de tudo quanto se categoriza sob a ótica do fundamento e da moral,
para, assim, enxergar a vida. De outro modo, pelo fato de nos vemos hoje
reféns de certa lógica intermediária entre o pensamento e a vida e de uma
moral que, em caráter adaptativo, a acompanhada, em grande medida a nossa
relação com o mundo ocorre sob o amparo de uma herança na forma como o
pensamento se instituiu e nos legou determinadas percepções e mesmo um
olhar fixo sobre as pessoas e as coisas, devedor de uma interpretação objetiva.
Em termos da potência desta abordagem, a que nos perguntarmos: a
que forças se atrelam? Arriscando uma resposta em sentido nietzscheano: às
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forças reativas, cuja contrapartida nos destinam segurança e nos protegem do
acontecimento.
Por outro lado, se a noção de acontecimento ganha espaço, abre-se
inclusive a via de pensarmos, de maneira não categorizada e adaptativa, esta
tradição.
Se a ideia que temos de um pensador consiste no aspecto de não ser
outra coisa a não ser ela própria e por este motivo ser o seu fundamento, a
diferença no sentido do que estamos discorrendo, pervertendo este sentido,
constitui-se na potência que esta ideia possui de transformar, de mudar a si
mesma.
E neste porém, não teríamos mais o fundamento filosófico como aporte
do pensamento, ou referenciais predispostos destinando-nos o que pensar. Em
contraposição, o que se projeta é muito mais o a-fundamento, ou seja, uma
“[...] liberdade não mediatizada” (DELEUZE, 2006, p. 107), cuja proposta, via
acontecimento, consiste na produção do novo.
Neste sentido, estaríamos à espreita de um ferimento de morte neste
âmbito da tradição do mesmo em filosofia e não nos eximimos disto, uma vez
que somos, na forma como exercemos o pensamento, esta tradição em nós
mesmos. Por outro lado, podemos nos valer da força necessária para
contrafazer este processo e neste movimento, ao abraçarmos um ferimento de
morte, daríamos adeus ao que há de pessoal em nós, naquilo que repetimos e
nos transmutaríamos, pela via de um acontecimento, numa outra possibilidade
no pensamento, numa outra forma de concepção, em favor da diferença:
[...] a morte é ao mesmo tempo o que está em uma relação extrema
ou definitiva comigo e com meu corpo, o que é fundado em mim, mas
também o que é sem relação comigo e com meu corpo, o que é
fundado em mim, mas também o que é sem relação comigo, [...] o
impessoal, o que não é fundado senão em si mesmo (DELEUZE,
2003, p. 154).

A título de esclarecimento, uma das abordagens da filosofia na
contemporaneidade se faz pela retomada da tradição com fins outros, porque
impessoais. O resgate da filosofia de Espinosa, por exemplo, é um caso e que
pela ótica do acontecimento não consistiria em replicar o que este pensador
filosofou no século XVII, senão colocar em devir o que ele pensou, ou seja,
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seguir a potência de seu movimento sem replicá-lo e isto porque os problemas
de que tratou são obviamente os seus e não os nossos e sua filosofia teria que
sofrer uma reconfiguração de maneira que aquele que a acessa hoje não se
neutralize, ou seja, faça-se valer do seu problema em conexão com o impulso
filosófico de Espinosa, mas numa versão atualizada: “[...] não há outro presente
além daquele do instante móvel que o representa, sempre desdobrado em
passado-futuro, formando o que é preciso chamar a contra-efetuação”
(DELEUZE, 2003, p. 154).
Por esta direção, os textos, os problemas e os conceitos do pensador
holandês, em contato com aquele que o acessa, sofreriam em sua superfície
um acontecimento haja vista que teríamos não apenas o corpo da produção
espinosana diante de quem a lê, mas um outro corpo, o do leitor. E este, por
sua vez, estaria a espreita de um acontecimento, inclusive para transmutar-se
em outra coisa, na relação que mantém com o filósofo que o tomou, ou afetou.
Neste processo, algo deixa de existir em relação ao si próprio daquele
que se põe a ler filosofia. Jamais alguém poderá continuar a ser o mesmo se,
de fato, foi afetado por outros modos de pensar. São ferramentas que nos
permitem lidar com o caos originário do mundo e dependem deste caos, ao
mesmo tempo em que o enfrentam, não para dizimá-lo, mas para se valer de
sua potência.
A luta da filosofia, da ciência e da arte, portanto, não ocorre em oposição
ao caos, dele se servem criativamente, mas contra o senso comum, que deseja
eliminá-lo. Assim, aquele leitor a conectar-se com a filosofia, no caso, está de
alguma forma disposto a romper com o senso comum e consigo mesmo na
expectativa de um acontecimento e de maneira a deseja-lo.
Retornando à circunstância do leitor de Espinosa, este se encontra na
eminência de abandonar a si mesmo naquilo que pensa em favor de um outro
pensamento que não é nem o seu e nem o daquele de Espinosa, senão uma
nova maneira de pensar característica de uma impessoalidade seja na relação
consigo mesmo, seja em relação a este pensador com o qual criou uma
espécie de vínculo propulsor.
Antônio Negri foi um destes leitores de Espinosa e que o reconfigurou
para o presente, além de ser também um leitor de Marx. Em seu pensamento
ambos os pensadores ganharam nova roupagem. Foram transformados em
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relação ao que pensaram sem que houvesse perda da potência naquilo que
pensaram. Este movimento de Negri fez com que se desse o nascimento de
um outro Espinosa, que não aquele do século XVII, bem como o nascimento de
um outro Marx para além do que seria uma militância pesarosa, triste e em
busca de uma sociedade por vir. Pelo resgate de Espinosa, em sua noção de
alegria, Negri pensou uma militância afirmativa para as lutas a serem
enfrentadas no momento atual. E pela via de Marx, um Espinosa militante, em
ação política, haja vista que em sua filosofia sobejam elementos de um
pensamento para não filósofos.
Se traduzíssemos esta operação para aquela que realizou Deleuze no
conceito de eterno retorno de Nietzsche, chegaríamos ao arremate de que: “[...]
O mesmo só retorna para trazer o diferente. O lento movimento circular que o
gravador executa adquire apenas a espessura de um fio de cabelo. Mas a
diferença se distribui na curva inteira, nunca exatamente adequada”
(DELEUZE, 2006, p. 2006).
É justamente este o movimento que se deseja daquele que estreita seus
laços com a filosofia, o de estar à espreita de um acontecimento neste
encontro. Um diferir-se da “[...] banalidade cotidiana” (DELEUZE, 2003, p. 155),
circunstância esta capaz de retirar do mesmo, da ditadura do mesmo, aquele
que aprende com a filosofia.

4. Imagem do pensamento: filosofia e criação
Até então, o movimento que fizemos foi no sentido de confrontar uma
imagem de pensamento calcada no mesmo, na recognição, ou na volta do
pensamento sobre ele mesmo e uma outra imagem do pensamento, que tem
seu aporte na criação.
Considerando a derradeira imagem, foi o que fez Deleuze quando
ofereceu a certos textos da filosofia, da ciência e da arte, em proveito da
filosofia, um outro tratamento do que aquele de seus autores, criando uma
maneira de abordagem por outra via que não fosse a do reconhecimento, ou da
adaptação àquilo já foi pensado.
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A propósito, todo ato de criação e no nosso caso, todo ato de criação em
filosofia, supõe uma diferença e esta não surge do nada. Ciência, arte e
filosofia, além de se caracterizarem como tipos de pensamento e isto segundo
maneiras distintas de expressá-lo – a ciência por proposições, a arte por
afectos e perceptos e a filosofia por conceitos: “[...] as ciências, as artes e as
filosofias são igualmente criadoras, mesmo se compete a filosofia criar
conceitos no sentido estrito” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 13). – roubam 3,
com o intuito de criar em relação a si mesmas e entre si, noções a lhes
oferecer um novo fôlego e permitir que avancem no equacionamento de novos
problemas em seus respectivos campos.
Deleuze e Guattari, para esclarecermos o entre si da criação e que pode
ocorrer entre filosofia, ciência e arte, tomaram artisticamente da ciência a
noção de rizoma a ponto de transformá-la numa maneira de pensar e existir do
pensamento em filosofia, batizando-a como conceito.
Deleuze (2003a), assim o fez com relação à arte apropriando-se da
literatura inúmeras vezes, como no caso de Proust, por exemplo e de tantos
outros, inventando seus próprios conceitos em filosofia.
Em relação a si mesma, a filosofia também tem condições de furtar-se.
Deleuze realizou tal procedimento, como aquele que operou no Deus de
Espinosa, transformando-o numa “máquina” que nada mais faz do que
maquinar os indivíduos (1968), bem como quando recriou o conceito de eterno
retorno de Nietzsche, sugerindo não mais o eterno retorno do mesmo, mas o
da diferença (2006).
Assim, este pensador francês, apropriando-se de noções da filosofia em
função de novos problemas, se permitiu uma outra fantasia que não aquela de
se ajustar à filosofia tal qual ela se apresenta no passado.
Neste procedimento, não há outro encaminhamento senão o da criação
que, na repetição, gera a diferença. Diferença, porque não seria interessante
que a filosofia se caracterizasse com o universo do mesmo e repetição, pois
embora reiteremos uma herança, o fazemos pelo impulso do novo. De outro
modo, não:
“Roubar é o contrário de plagiar, de copiar, de imitar ou de fazer como. A captura é sempre
uma dupla-captura, o roubo, um duplo-roubo, e é isso que faz, não algo de mútuo, mas um
bloco assimétrico, uma evolução a-paralela, núpcias, sempre ‘fora e entre’” (DELEUZE;
PARNET, 1998, p. 15).
3
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Estará aí o para-si da repetição, como uma subjetividade originária
que deve entrar necessariamente em sua constituição? O paradoxo
da repetição não estará no fato de que não se pode falar em
repetição a não ser pela diferença ou mudança que ela introduz no
espírito que a contempla? A não ser por uma diferença que o espírito
extrai da repetição? (DELEUZE, 2006, p. 111).

Se da parte daqueles que se simpatizam com a filosofia, houve-se que
esta tenha que ser valorizada pela incorporação do que dizem os filósofos,
pensamos que haveria algo mais neste exercício e que não consiste
simplesmente em adotar tais pensamentos. Esta atitude de apadrinhamento,
por ser cômoda, parece inimizar-se com a própria filosofia por somente repetila sem que, neste movimento, haja o indispensável complemento da diferença
e isto pela potência que toda filosofia guarda em si mesma de, inventivamente,
transformar-se e de contrafazer-se.
A filosofia nasce enaltecendo a sua própria criação, o novo, enfim, o que
– pela contingência, pela apresentação de uma nova imagem, por um vir-a-ser
inusual, por uma nova terra a ser habitada – está por emergir no pensamento:
Se a filosofia aparece na Grécia, é em função de uma contingência
mais do que de uma necessidade, de um ambiente ou de um meio
mais do que de uma origem, de um devir mais do que de uma
história, de uma geografia mais do que de uma historiografia, de uma
graça mais do que de uma natureza (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p.
126).

Como enfatizamos nas linhas iniciais, apenas reproduzir o legado
filosófico a ponto de representar o que já existe, além maçante, não traz
nenhuma forma de acréscimo a quem se dedica a esta tarefa.
Se há uma busca da filosofia é porque algum problema nos incomoda,
fruto de uma insatisfação, pois, àquele tomado por ela, isto só ocorre por não
haver felicidade no que já existe e uma vez encontrada a contrapartida de uma
filosofia que o excita no pensamento, dada a potência de criar, constitui-se
despropósito adotá-la pura e simplesmente. Além do mais, todo incômodo, ou
problema em filosofia, afirma-se em sua notabilidade e não tem outro destino
que não seja o do seu aclaramento inventivo.
A diferença se faz no tempo singular de sua repetição em termos de
novos elementos que se somam à nossa visão de mundo e, por este motivo, já
remodelados, deslocados em nossa condição existencial, já não somos
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exatamente o filósofo e o pensador que acessamos e muito menos o seu
pensamento, haja vista a singularidade dos problemas e conceitos que trouxe à
realidade. Algum tipo de adento criativo terá que se fazer presente neste
processo.
Pensamos no presente com tudo quanto este se renova e mesmo que
tenhamos como escolha filosófica um pensador que nos seja contemporâneo,
este não nos substitui e, certamente, terá que passar por algum tipo de
desnaturalização, bem como nós mesmos. Talvez por este motivo, o roubo,
cujo ato justifica-se pela importância do objeto roubado, ocorre justamente para
destinar-lhe uma nova existência, num lugar de excelência, que não aquele que
lhe oferecia o pensador do qual o furtamos e isto, muito provavelmente, porque
tal objeto não tenha mais, uma vez que já foi inventado, a mesma importância e
a possibilidade de reavivamento que passamos a atribuir-lhe.
Pela ótica da filosofia da diferença parece haver, em sua intensidade,
mais beleza e vida naquilo que nos excita no pensamento nos sugerindo novos
ares e o inusitado porvir, do que o que se nos apresenta segundo um bordão
objetivo.

5. Considerações finais
Por tudo quanto desenvolvemos, os encontros entre filosofia e vida,
filosofia e acontecimento e, por fim, entre filosofia e criação, não seriam
passíveis de serem entrevistos senão pela inauguração de uma nova imagem
do pensamento em filosofia.
A condição para que estes encontros se efetivem é a oposta de que toda
repetição encerra potencialmente uma diferença. Se algo de inusitado vier a
acontecer no interior da repetição é pela intensificação das dimensões
diferenciais, isto é, por um encontro repetitivo implicando um diferencial que
pode, repentinamente, transfigurar-se num encontro intensivo. A repetição só
se torna produção da diferença quando deixamos de considerá-la relativamente
aos objetos que se repetem para nos atentarmos ao que se passa no
pensamento em termos de mudança, quando este encontro se realiza.
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A filosofia guarda em sua tradição uma coleção incessante destes
objetos na forma de conceitos. E podemos entende-los como que atrelados a si
mesmos e a seus significados e conteúdo. Afinal, figuram enaltecidos no rol do
léxico filosófico.
Em sentido oposto, estes podem serem vistos como artefatos.
Composições do pensamento filosófico. Peças de um quebra-cabeça que os
filósofos rearranjaram, na condição de ferramentas, para dar conta dos
problemas que lhes bateram à porta. No repetir-se da realidade que os
afrontou, porque tenebrosa, resolvem reconstituí-la conceitualmente segundo
uma expressão totalmente nova, transformada e diferente. E se não se
valessem do ímpeto desta reconstituição no pensamento que os faz viver, lhes
escaparia a diferença, restando-lhes a repetição do mesmo e o temor.
A filosofia, como a arte, não imita a realidade conceitual em filosofia, a
recria e a reinventa. Especificamente, maquina, a partir de problemas, uma
nova imagem.
Toda a herança do pensamento filosófico, composta de artefatos
conceituais em sua multiplicidade, encontra-se à espera dos que desejam
reaviva-los segundo novas composições no pensamento.
Por este caminho, todas as suas criações, por serem artefatos de outras
tantas invenções, não comportariam outro destino que não seja este de repetirse diferenciando-se.

Lucrécio reinventou Epicuro e aqueles

tomados

filosoficamente pelo pensamento de Lucrécio podem reinventá-lo, bem como a
si mesmos no espírito, pois a “[...] A repetição nada muda no objeto, mas muda
muita coisa no espírito que a contempla” (DELEUZE, 2006, p. 111 – destaque
do autor).
A filosofia não passa de um arsenal de pensamentos conceituais
justapostos em extratos que, a cada passo, pode oferecer mais paixão à vida.
De outra maneira, traz consigo a expectativa de que acontecimentos no
pensamento ocorram e nos ofereçam, pelas mãos da criação, novas imagens
do que significa pensar.
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A imagem sobrevivente: uma análise com a natureza-morta
Milena Regina DUARTE CORRÊA
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A imagem sobrevivente
A imagem de um arranjo de flores, garrafas de vinhos e cálices é
recorrente no universo imaginativo, assim como na tradicional história da arte.
Tal como a mesa com frutas apodrecidas, tecidos, velas ou cenas de mercado.
Essas são composições comuns no acervo de imagens mentais que podem ter
sido geradas de livros, aulas de história, internet ou museus. Ainda sem saber
a referência inicial, a origem e a data da criação, são composições recorrentes
num conjunto de imagens que perpassam diariamente. Diante disso, torna-se
evidente a existência de formas, elementos e características visuais que
sobreviveram durante a história da arte e continuam reaparecendo em outros
momentos, independentemente do tempo.
Existem

determinadas

imagens

consideradas

sobreviventes

pela

frequência de vezes que foram revisitadas. Igualmente, há muitas formas e
composições visuais repetindo-se e reaparecendo em diferentes períodos da
história. Essa reaparição pode ser tanto sutil quanto pulsante: traz de volta
elementos conhecidos de forma clara e evidente, enquanto outros aparecem de
modo subjetivo, com preocupações relacionadas ao conteúdo. A persistência
pode ser medida pela coincidência de formas, cores e signos familiares vindos
de referências passadas. Quando revistos, todos esses símbolos podem
adquirir outra função ou significado, visto que se encontram num tempo futuro.
Tendo em vista que as formas das figuras presentes em determinada
composição visual vêm do passado e originam-se de uma construção que já foi
consolidada pela história, é preciso levar em consideração o aspecto de retorno
da imagem. Não se trata de um retorno idêntico, mas da reativação do antigo.

Doutoranda em Artes Visuais com ênfase em História, Teoria e Crítica da arte pelo Programa
de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGART/UFSM).
2
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(UFRGS). Professor Associado do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM). Orientador deste trabalho.
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Assim, os mesmos elementos anteriores podem voltar através de outras
combinações mais conformes à sensibilidade do tempo presente. Essas
imagens são carregadas de histórias, conteúdos e indícios singulares,
entretanto, quando revisitadas, podem adquirir diferentes funções e manter
relação com tempos diferenciados. Nessa nova ativação, os símbolos e
significados também se adaptam e transformam-se.
O estudo iconológico acerca da sobrevivência das imagens teve início
ainda no século XIX com o historiador judeu-alemão Abraham Moritz Warburg
(1866-1929). Conhecido como Aby Warburg, o pesquisador independente,
financiado pela fortuna da família, construiu um grande legado para a história
da arte, a história cultural e a iconografia. Desenvolveu pesquisas sobre o
Renascimento italiano, filosofia, astrologia e a utilização de testemunhos
figurativos como fonte histórica: a história da arte feita por imagens. Além
disso, foi responsável por fundar uma biblioteca com mais de 35.000 volumes,
a Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg (KBW, Biblioteca Warburg de
Ciência da Cultura), localizada em Hamburgo, na Alemanha. O espaço
arquitetônico em formato oval pretendia deixar os livros acessíveis, agrupados
por sobrevivências entre religião, arte e ciência. A estrutura da biblioteca
contava com esteiras especiais transportando os livros de um lugar para outro.
Não por acaso, na fachada da biblioteca foi gravado Mnemosyne,
referindo-se à deusa grega da memória. A tentativa de tornar esse trabalho
sobrevivente funcionou: a biblioteca resistiu a duas guerras, à mudança de
país, a perseguições nazistas, além das crises de seu criador esquizofrênico.
Em 1944, a biblioteca tornou-se o Instituto Warburg, associado à Universidade
de Londres. Atualmente, é um dos principais centros de pesquisa do mundo
dedicado à sobrevivência das formas e imagens, a transmissão da cultura
através do tempo e do espaço, com ênfase especial para a vida depois da
morte da antiguidade. A biblioteca abriga ainda o Atlas Mnemosyne (19241929), formado por um conjunto de 79 painéis com cerca de 900 imagens
reunidas por coincidências, sobrevivências e anacronismos. As lâminas contêm
reproduções em preto e branco de obras célebres da história da arte, mapas,
diagramas, retratos, enfim, uma história da arte sem palavras ou história da
arte para pessoas adultas. A versão alternativa não contém texto, separação
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de períodos, artistas ou temas, e sim uma organização por imagens de
diferentes tempos que se aproximam.
A abordagem de Warburg também foi ancorada em outros dois
conceitos fundamentais: Pathosformeln e Nachleben. Este último, que em
alemão significa após a vida, além da vida, sobrevida, tenta fazer justiça à
complexa temporalidade das imagens, longas durações e fissuras do tempo,
latências

e

sintomas,

memórias

fugidias

e

memórias

ressurgentes,

anacronismos e limiares críticos (DIDI-HUBERMAN, 2015). Para Warburg,
Nachleben explica-se através da magia, uma vida que pode se perpetuar e
renovar além de qualquer condição. Não diz respeito a uma mera
sobrevivência de forma estática, de um jeito vazio e tradicional. Nachleben é
uma instância de repetição, fruto de uma sobrevivência, um desejo e uma
paixão que nunca se apagou e sempre teve um jeito de reaparecer, mesmo em
outras instâncias imagéticas.
A partir de numerosos e relevantes trabalhos desenvolvidos ao longo da
vida, Warburg continua sendo redescoberto atualmente na nova consciência do
mundo pós-guerra (FORSTER, 1999). As teorias e procedimentos do
historiador permanecem em circulação e em ressurgimento em várias
pesquisas atuais. Um dos principais atualizadores da obra de Warburg é o
francês Georges Didi-Huberman, que, após um período de estudos no Instituto
Warburg, deu continuidade e aprofundamento às pesquisas do historiador
alemão através de atualizações. Na condição de filósofo, historiador,
pesquisador e professor na École des Hautes Études en Siences Sociales de
Paris, Didi-Huberman publicou mais de quarenta títulos tratando das questões
próprias da imagem, do tempo e da história. Suas pesquisas transitam entre
diferentes áreas das ciências humanas, como a antropologia, a sociologia, a
psicanálise, a crítica de arte e a iconografia atualizada.
Com base na proposta de Warburg acerca da sobrevivência, DidiHuberman desenvolveu seu próprio conceito. Para Warburg, o Nachelen tratase de uma reativação de símbolos portadores de uma carga energética, pois,
ao encontrar uma nova época, os símbolos mudam, por vezes, a significação,
assegurando, por esse meio, a sobrevivência. Já para Didi-Huberman, isso
ocorre a partir da estrutura de recalque. O termo decorre do mecanismo de
recalque de Sigmund Freud, e diz respeito a um mecanismo de defesa da
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psique contra ideias desagradáveis, como forma de proteger o indivíduo das
pulsões que o afetam. Quando essas estruturas de recalque falham,
desbloqueiam pensamentos desagradáveis retrocedentes. Assim, esclarece
como a sobrevivência da história pode alcançar a contemporaneidade:
elementos, formas ou imagens passam pelo recalque e revelam estruturas já
conhecidas, mas de outra forma.
Didi-Huberman (2013a), ao estudar o recalque, afirma a importância de
uma análise sobre os movimentos sociais e políticos como componentes que
também ultrapassam o recalque. Nesse trajeto, algumas informações podem
mudar, enquanto outras permanecem iguais. Desse modo, o pesquisador
estabelece uma ligação entre o Nachleben – reaparição das imagens da
cultura, de Warburg – e a teoria do recalque dos sintomas e sentimentos de
Freud – quando os elementos do recalque falham e não se mostram
suficientes. Portanto, a sobrevivência das imagens, para Didi-Huberman,
ocorre pelo reconhecimento da força incidente de características visuais,
conceitos e simbologias restabelecidas. Assim, a estrutura de recalque faz
reviver uma origem perdida e estabelece uma origem atual e viva.
De acordo com o autor, quando se olha para uma imagem do passado, é
importante perceber como e a partir do que elas sobreviveram, além de tentar
reconhecer as condições que impediram sua destruição. Ou seja, é um
processo de imaginação e montagem: juntar fragmentos sobreviventes. Essa
outra abordagem de olhar para a imagem promove uma ligação de formas
persistentes em antecipações, atrasos, atualidades e inatualidades. A
combinação de elementos de diferentes situações e tempos produz, a cada
olhar, um significado distinto, assim como a maneira de ver também muda a
cada encontro. Saber olhar uma imagem não se detém ao ato de contemplar
por sua beleza ou memórias elucidadas, saber olhar uma imagem é perceber
onde ela arde, faz pensar, produz questionamentos ou cria sintomas e
conhecimento (DIDI-HUBERMAN, 2012).
Ainda, ao olhar uma imagem, considera-se que “sempre, diante da
imagem, estamos diante do tempo” (DIDI-HUBERMAN, 2013b, p. 15). Não se
trata de um tempo específico, mas de uma montagem de tempos
heterogêneos: passado anacrônico e presente reminiscente. A configuração da
imagem pertence a outro estatuto temporal não linear ou cronológico, portanto,
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a imagem tem uma determinada origem, mas suas referências pertencem a
diferentes períodos que se mesclam. Por isso, quando os tempos se chocam
ou se separam nas imagens, constitui-se uma outra narrativa de história da
arte. Assim, a formação da imagem surge de um intervalo, um acontecimento,
um choque, da relação entre presença e ausência, de uma sobrevivência.
A imagem tem uma temporalidade diferenciada pelo caráter anacrônico
e dialético. Anacrônico por pertencer a múltiplos tempos de forma simultânea,
dialético porque vem de um choque, um encontro do passado e do presente. A
proposição de Didi-Huberman sobre a imagem dialética vem dos estudos sobre
Walter Benjamin. Para Benjamin, na imagem existem dois tempos que se
encontram, eles são pertencentes a outra constelação temporal, não de
passado e presente, uma vez que ele prefere os termos Outrora e Agora. Esse
encontro dá-se com lampejos, formando uma imagem luminosa sem ideia de
progresso, mas de novidade (BENJAMIN, 2006). Logo, a dialética das imagens
possibilita serem encaradas a partir do passado, presente e futuro,
contrariando a linearidade e mostrando-se de forma anacrônica.
A imagem dialética apresenta, portanto, tempos heterogêneos: eles
reaparecem, chocam-se e formam outras combinações visuais. Ela é,
igualmente, um objeto crítico, porque se constitui a partir de uma crítica em
relação ao passado e ao presente. Da mesma forma, é um objeto histórico,
pois foi agenciada, saltou, libertou-se e transcendeu o tempo cronológico.
Dessa forma, a imagem consegue movimentar o pensamento e conectar
tempos diferenciados. Assim, ao olhar a imagem, o sujeito e seu tempo são
capturados, por isso, sempre diante da imagem se está diante do tempo: o
antigo que retorna e o presente que se reconfigura.
Dessa forma, quando uma imagem é reativada e se movimenta em
direções não cronológicas, ela sobrevive, às vezes de maneira formal, outras
vezes de modo conceitual. A persistência das formas consiste na constante
ressignificação a que são submetidas. Um dos principais meios para a
ressignificação é a atualização dessas imagens pela contemporaneidade, o
modo como elas voltam ao seu referencial de origem e encontram as
emergências atuais. Com isso, percebe-se o passado em constante
ressignificação a partir de elementos, fissuras e saltos atemporais que, quando
revistos na contemporaneidade, produzem articulações antes impensadas.
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Reconhecer a sobrevivência é um movimento de valorização do antigo e de
atualização.

2. Uma análise com a natureza-morta
A sobrevivência das imagens apresentadas na primeira parte do texto
embasa o objeto analisado a partir de agora: a sobrevivência das naturezasmortas. Como dito anteriormente, a sobrevivência diz respeito a uma série de
elementos, figuras, símbolos, formas e conceitos conservados de um tempo
para o outro através de uma estrutura de recalque. Nessa transição, algumas
referências se perdem, enquanto outras adquirem mais evidência. Com
diferentes tempos sendo evidenciados, os elementos podem mudar e
adaptarem-se,

entretanto,

os

sintomas

da

sobrevivência

ainda

são

reconhecíveis. De acordo com Didi-Huberman (2015, p. 16).
Diante de uma imagem, enfim, temos que reconhecer humildemente
isto: que ela provavelmente nos sobreviverá, somos diante dela o
elemento de passagem, e ela é, diante de nós, o elemento do futuro,
o elemento da duração [durée]. A imagem tem frequentemente mais
memória e mais futuro que o ser [étant] que a olha.

A duração da imagem é evidente, não somente por sua resistência
enquanto matéria, mas pela presença constante na memória de quem ela
alcança. Os indícios e questões singulares da imagem perduram e se mantêm
ativos independentemente do tempo. Além disso, os artefatos visuais
resistentes nela mesma, com os símbolos que carrega, são portadores de uma
carga energética duradoura. Pela amplitude de sentidos, é impossível inferir
uma significação convencional ou descrição a partir de um só ponto de vista,
da mesma forma, não há como explicar quais os fatores que sobrevivem ou
não. Nesse caso, usa-se o exemplo da natureza-morta, ao adquirirem uma
configuração visual diferentes das tradicionais, adaptam-se e revivem.
As naturezas-mortas ficaram conhecidas ao longo da história da arte
como um conjunto de objetos inanimados, inertes e incapazes de movimento.
O próprio termo natureza-morta remete a imagens sem vida, congeladas no
tempo, com um silêncio eloquente de objetos. Derivada do holandês stilleven,
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em inglês still-life, a natureza-morta entra para a história da arte de forma
discreta, íntima, caseira e no retrato de cotidianos simples. Sem elementos
retóricos ou míticos, os objetos serviam de adereço em pinturas com temas
maiores como retrato, paisagem e cenas religiosas. Sendo assim, a naturezamorta demorou a conquistar seu espaço e autonomia na história da arte. Há
pouco tempo ela foi considerada um gênero primordial, algo que só aconteceu
com a total exclusão da figura humana.
Com intenção de retratar o cotidiano, as mesas postas, os alimentos e,
por vezes, os bens de luxo, as primeiras representações de naturezas-mortas
tratavam os objetos como decorativismos e acessórios de lugar secundário.
Por estarem presentes diariamente na vida e na cultura das pessoas, bem
como pelo ato de comer parecer tão banal, as naturezas-mortas não ganharam
muita atenção. De acordo com Michêle-Caroline Heck (1998), as pinturas
traduziam, detalhadamente, os elementos cotidianos, mantendo a proporção de
seus objetos, cumprindo com o objetivo da arte de imitar a natureza e o real –
como na Europa do século XVII. O interesse pelos efeitos na época e a
fidelidade ao modelo são características que marcam o início da trajetória das
naturezas-mortas na Holanda.
A hierarquia determinava a partir de normas técnicas alheias o que seria
estudado, entretanto, não escolheu a natureza-morta para isso. Por se ocupar
de formas de vida inferiores, os objetos não desempenhavam papel narrativo,
só estavam à serviço de uma história mais importante. Dessa forma, a função
dos objetos era apenas documental, como testemunho das mudanças culturais,
políticas e sociais de determinado momento. Um exemplo são as cenas de
mercado e tendas de comida dos anos 1500, época marcada por revoluções
econômicas, onde a escassez de bens alimentares fez com que o aumento da
produção agrícola fosse escolhido como uma expressão visual dos pintores da
época.
De acordo com Norbert Schneider (2009), com a Guerra dos Trinta Anos
(1618-1648), os países ficaram arruinados pelas enormes despesas, então o
tema das Vanitas começa a ser abordado (SCHNEIDER, 2009). O fato de a
burguesia holandesa pré-capitalista acumular riquezas levou os tementes a
Deus a acreditarem que os bens materiais eram simples vaidade. Vanitas, em
latim, significa vacuidade, futilidade, vanitas vanitatium; de modo que na
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história da arte podem ser interpretadas como vaidade e podem ser
compreendidas como uma insinuação à efemeridade da vida e da vaidade. O
texto de 33 Eclesiastes 1:2 refere-se à vaidade de vaidades ou vaidade das
vaidades.
As Vanitas são caracterizadas por composições que abordam bens de
luxo como relógios, livros e cálices de cristal. Em contraste, aparecem crânios,
frutas podres e velas, objetos alertando sobre a brevidade do tempo. O aspecto
moralizador surgia como uma advertência às vaidades da vivência terrena. A
repreensão servia para lembrar o homem da insignificância da vida na terra se
comparada com a vida depois da morte. A ilustração da moralidade e da
temporalidade pelos objetos citados acima lembram o espectador da
fugacidade das coisas, um estado de decomposição a aguardar todo o mortal,
independentemente de suas riquezas (SCHNEIDER, 2009).
Séculos depois, a natureza-morta acompanha as mudanças ocorridas na
história da arte com a passagem do tempo. Na modernidade, por exemplo, os
objetos passam a ser dignos de atenção: contam sua própria narrativa e não
estão a serviço de uma história mais importante. Tornando-se a temática
principal, liberam-se de valores alegóricos e simbólicos, em favor de valores
estéticos e compositivos. As formas, cores, luz, perspectiva, composição e
textura passam a ser a principal questão na pintura, assim como as variações
de estrutura compositiva. Um marco na era da representação, condizente com
as novas possibilidades formais emergidas no decurso no século XX.
A rápida transição do século XX ao XXI mudou completamente as
primeiras concepções instauradas na arte e sobre ela, desde a adaptação da
história da arte como disciplina central, a mudança na figura do artista, as
variações de espaço expositivo, a ressignificação do conceito de arte e a
ampliação das formas de criação. Nesse sentido, mediante a infinidade de
fazeres, saberes e de todas as circunstâncias pelas quais atravessou, a
natureza-morta mostrou-se adaptável e duradoura. Assim, mesmo alterando
algumas das características visuais e conceituais, o tema sobrevive e exibe
expansão e proliferação nas mais variadas formas na arte contemporânea.
Evidentemente, as naturezas-mortas adquiriram formas, conceitos e
motivações diferentes. Deixando apenas de representar o cotidiano, elas
passam a problematizá-lo. A imagem se amplia para além das questões da
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própria arte, passa a invadir assuntos ambientais, políticos, socioeconômicos e
culturais de modo avassalador. O tema da natureza-morta contemporânea se
distingue da natureza-morta da história da arte, não só pelas mudanças formais
e estruturais na abordagem e na produção artística. Hoje, são produzidas sem
o abrigo de uma narrativa linear histórica, consequentemente, a abordagem
conceitual é diferente.
Diante da infinidade de materiais, lugares e propostas, a natureza-morta
se manifesta de diferentes formas: desde a surreal até a meramente estranha,
desde a contemplação do estático até como o tempo e o movimento afetam os
objetos comuns que nos rodeiam (ROSE apud GALLEGUER, 2004). Nesse
sentido, um dos exemplos a ilustrar essa mudança refere-se ao movimento
conhecido por Land Art. Emergindo por volta dos anos 70 nos Estados Unidos,
a Land Art demonstra especial atenção aos problemas ligados a ecologia. Por
esse viés, Eduardo Srur, artista paulista contemporâneo, faz das cidades e
espaços urbanos a sua galeria, promovendo debates em torno de questões
ambientais. Ao criar Pets (Figura 1), promove um engajamento da arte com os
moradores da cidade, intervindo no cotidiano de milhares de pessoas às
margens do Tietê em São Paulo (2008).
Figura 1- Eduardo Srur: Pets, 2008. 20 peças 10 x 3,5 m cada peça.

Fonte: (SRUR, 2019).
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Esculturas flutuantes monumentais em forma de garrafas pet são
dispostas na principal avenida da cidade de São Paulo. O ícone do consumo
em grande escala deixa evidente sua crítica à poluição ambiental em destaque
na metrópole. Na instalação, Srur rompe com os limites do sistema artístico. Ao
ampliar a presença da arte nas ruas e ao alcançar diferentes camadas sociais,
torna a obra democrática e estimula o público a pensar sobre os novos
movimentos da contemporaneidade. Esse exemplo de instalação, aqui
caracterizada como natureza-morta – em virtude da imagem da garrafa –
demonstra como as formas podem se tornar objetos de crítica social e
ambiental. Pets mexe com o conceitual e o temporal: traz um objeto comum,
histórico e universal para dentro do sistema da arte, e esses mesmos objetos
têm uma durabilidade diferenciada, perdurando e sobrevivendo além do seu
tempo.
Para aprofundar a compreensão da sobrevivência, foram analisadas
duas imagens: uma pintura de 1602 e uma fotografia de 2006. A intenção é
colocar ambas em relação para identificar, através da abordagem iconográfica
proposta por Didi-Huberman, as características sobreviventes nas naturezasmortas. Para tanto, utilizaram-se dois critérios de classificação: persistência
das formas e persistência dos motivos. O primeiro refere-se à recorrência de
elementos visuais, enquanto o segundo diz respeito à repetição das
motivações dos artistas, assegurando, assim, maior clareza na identificação do
tipo de sobrevivência destacada em cada imagem.
Na segunda parte da análise, utilizou-se o processo de comunicação e
novidade para a descrição mais detalhada de aspectos que se relacionam
entre os tempos. A comunicação diz respeito às formas, aos conteúdos, aos
conceitos e aos símbolos conservados no tempo posterior, portanto, trata-se da
comunicação entre os dois períodos. A novidade refere-se aos aspectos
inovadores acrescentados pela contemporaneidade. Esses critérios são
necessários para entender como ocorre a incorporação de um tema tradicional
nas obras contemporâneas. Além disso, esclarece o tipo de sobrevivência
tratada: formal ou motivacional e, ainda, instável ou estável.
Em 1602, Juán Sànchez Cotán pintou Marmelo, Couve, Melão e Pepino
(Figura 2), uma composição excessivamente realista. A época foi marcada pela
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intensificação agrícola e promoção das ciências botânicas, por isso, flores e
frutos eram reincidentes nas pinturas, tendo em vista que a maioria das casas
tinham um pomar cultivado onde cresciam frutos de verão e inverno
(SCHNEIDER, 2009). Outro fator que influenciou as produções artísticas da
época foi o mau investimento do ouro na Espanha dos anos 1600, levando a
uma escassez de alimentos. Assim, a natureza-morta de Sánchez Cótan
apresenta poucos alimentos, dispostos de maneira quase santificada, ou pela
falta deles, ou pelas noções místicas de um estilo de vida simples em relação à
Corte (SCHNEIDER, 2009).
Figura 2 - Juán Sànchez Cotán: Marmelo, Couve, Melão e Pepino, 1602. Óleo
sobre tela, 69 x 84,5 cm.

Fonte: (HICKSON, 2021).

A composição em estrutura severamente geométrica pode relacionar-se
às homenagens neoplatónicas da proporção e harmonia proclamadas no
Renascimento, como também às ideias medievais de beleza (SCHNEIDER,
2009, p. 124). Lembrando imagens barrocas, Marmelo, Couve, Melão e Pepino
apresenta luminosidade apenas nos objetos isolados do fundo, como se não
pertencessem a lugar algum. Seu fundo escuro os isola de tal forma que a
couve e o marmelo pendurados são tão estáticos e, mesmo se os cordões
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forem rompidos, não hão de cair. A escuridão do fundo ressoa algum tipo de
presença não-identificável.
Já em 2006, o israelense Ori Gersht recria arranjos tradicionais de
naturezas-mortas onde flores e frutais reais são explodidas e suas imagens
capturadas por uma câmera em alta resolução. Gersht é um fotógrafo
representado por diversas galerias americanas que, em seu trabalho, utiliza da
fotografia e do vídeo para recriar imagens contemporâneas relacionadas à
história da arte. Uma troca de tempos e permanências do passado para o
presente. Esses trabalhos têm forte apelo às tragédias e bombardeios mais
conhecidos mundialmente – como a Guerra Civil Espanhola e Hiroshima 3. O
artista demonstra, através das obras, o interesse em representar como a
violência pode ser grotesca e interessante, com uma beleza envolvente.
Os vídeos de curta duração são testemunhos visuais de uma imagem
violenta e violentada, quando beleza e violência são tópicos simultâneos,
imprescindíveis para qualquer reflexão da estética contemporânea. Uma
natureza-morta viva, longe do inerte e do silencioso, tornando-se capaz de
estrondar. Nesse caso, Promegranate (Figura 3) é uma captura do momento da
beleza e da agressividade das imagens. A imagem cinética de uma naturezamorta sendo explodida comunica uma energia arrebatadora. Na fotografia, os
objetos são atingidos por algum acidente exterior e a explosão é capturada.

BLANCH, Andrea. Inteerview with Ori Gersht. In: Musée. Vanguard of Photography Culture.
Fev. 2020. Disponível em: https://museemagazine.com/culture/art-2/features/interview-with-origersht. Acesso em: 19 nov. 2021.
3
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Figura 3 - Ori Gersht: Premogranate, 2006. Fotografia.

Fonte: (THE GUARDIAN, 2016).

Formalmente, a semelhança e a comunicação entre as imagens são
claras: composição, estrutura, enquadramento, disposição dos objetos e cores.
No que se refere ao conteúdo, ambas parecem fazer uma analogia à
efemeridade, a impermanência do tempo e como ele age sobre as coisas e,
nesse caso, como afeta os frutos. A obra de Gersht parece apreender algo que
escapa no momento exato do acontecimento. Igualmente, na pintura de Cotán,
os objetos pendurados também foram capturados “antes de cair”, enquanto os
alimentos ainda estavam inteiros. Apesar do movimento de Promegranate, ela
ainda assim é estática. Da mesma forma, o grito de escassez que emana de
Marmelo, Couve, Melão e Pepino é tão alto quanto o barulho da extraordinária
explosão de Gersht.
O tempo silenciado nas naturezas-mortas da história da arte parece um
tempo alarmante na arte contemporânea. A novidade na obra de Ori Gersht é a
possibilidade de a imagem tradicional ser exposta à violência, significando que
estão vivas a ponto de explodir. A partir dessa exposição, cria-se uma outra
imagem. A fotografia é um grito apelando por atenção à violência, um clamor
sobre o quanto tudo é temporal e frágil, a vida e as coisas são breves e em um
segundo podem acabar. A natureza-morta contemporânea é vulnerável, como
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se as guerras exteriores a afetassem e a destruíssem. Elas são um grito de
socorro.
A obra, além de referenciar o tempo, apresenta a perda: perda da
imagem inicial degradada e transformada em outra imagem e a perda do tempo
não mais possível de capturar. Com isso, percebe-se, de diferentes formas, a
natureza-morta contemporânea expandindo qualquer racionalismo que ajusta a
arte a determinado modelo. Ela discursa sobre questões além do sistema
artístico. Provoca e instiga o espectador ao pensamento crítico não passivo,
mas comprometido em reconhecer a imagem como força que discursa,
problematiza e sobrevive.

2. Considerações finais
Com este estudo, evidenciou-se o processo que torna as imagens
sobreviventes através do tempo. As pesquisas de Didi-Huberman acerca da
imagem e sua movimentação através da história servem de âncora para a
análise de obras de arte contemporâneas que sobreviveram e se alteraram. A
estrutura de recalque proposta pelo autor reconhece, através da dialética e do
anacronismo, a força da imagem que ultrapassa barreiras temporais e encontra
outros momentos da história. Esse processo pode ocorrer de forma sutil ou
pulsante, diante dos variados tipos de sobrevivências possíveis às imagens.
Por sua temporalidade diferenciada, a imagem, quando é movimentada, traz
componentes de diferentes ocasiões de tempos passados, portanto, ao se
encontrar com o presente, sobrevive.
As naturezas-mortas, como citadas no texto, ultrapassaram limites
temporais e barreiras cronológicas. Passando de adereços secundários à tema
central da história da arte, a natureza-morta tem se adaptado às
movimentações culturais e artísticas e, portanto, sobrevive. O tema, ao
conquistar autonomia, exerceu um papel significativo além das fronteiras
canônicas da representação. Assumindo um papel protagonista, passou a ser
motivo de estudos de forma, cor, luz, perspectiva, bem como um meio de
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problematização do contexto e de visibilidade de conceitos, teorias e questões
contemporâneas.
Nesse sentido, observando a sobrevivência de um tema tradicional,
ainda na arte contemporânea, notar-se-ia sua adaptação e expansão às
demandas atuais. Através da iconografia proposta por Didi-Huberman, torna-se
possível relacionar imagens de tempos distantes, como apresentado durante
este texto. As duas obras analisadas – Marmelo, Couve, Melão e Pepino, de
1602, e Premogranate, de 2006 – mesmo separadas por séculos, apresentam
elementos visuais sobreviventes nas duas composições. A conservação das
formas, a repetição das frutas e, ainda, os motivos conceituais repetidos,
tornam a obra de 1602 sobrevivente na arte contemporânea. Evidentemente, a
fotografia de Gersht apresenta muitos aspectos novos que não são observáveis
na obra de Cotán, comprovando que o tema pode ser interessante ainda na
atualidade e, além disso, flexível às condições presentes.
Esse exemplo comprova a teoria da sobrevivência: a existência de uma
tendência natural nas imagens artísticas de recorrer aos elementos passados
para formar suas composições. Os artistas contemporâneos, voluntária ou
involuntariamente, são subordinados por referências anteriores. Portanto,
formas, signos, simbologias e conceitos podem ultrapassar o tempo de origem
e atingir outro momento. Assim, as naturezas-mortas sobrevivem, afetando e
problematizando o tempo contemporâneo através de suas variações,
observáveis através da iconografia.
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A interculturalidade das obras de Regina Vater na exposição
coletiva Civilidades da Selva (1988, MAC-USP)
Sávio Luís STOCO
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Introdução
O objetivo deste artigo é analisar os trabalhos da artista Regina Vater
apresentados na exposição coletiva Civilidades da Selva: mitos e iconografias
indígenas

na arte contemporânea, que ocorreu no Museu de Arte

Contemporânea da Universidade de São Paulo em 1988. As instalações
apresentadas pela artista se apropriam da cultura e estética indígenas, por
meio de processos híbridos e multiculturais, sobrepondo referências textuais,
visuais.
Essas obras são compostas de considerável variação de materiais:
objetos orgânicos, inorgânicos e sintéticos – como por exemplo cascos de
jabuti, pedras e bibelô respectivamente –, bem como utiliza desenhos e
fotografias. Existe também justaposição de referências narrativas de diferentes
origens culturais, que advêm de indígenas amazônicos, da cultura da Liga
Iroquesa Norte Americana e da obra infantil Alice no país das maravilhas
(2019), do escritor britânico Lewis Carroll.
Esta pesquisa iniciou-se em um contexto pandêmico, portanto foi feita a
partir

de

estratégias

Metodologicamente,

exequíveis

articulamos

e

seguras

levantamento

devido

bibliográfico

à
e

Covid-19.
pesquisa

documental utilizando, sobretudo, meios digitais tais como bancos de dados
institucionais, hemerotecas virtuais, plataformas como YouTube e Google e,
também, nos valendo de livros e catálogos artísticos impressos cujos acessos
foram possíveis. Como nosso objeto é um evento pouco registrado e não
analisado pela historiografia até o momento, está sendo um desafio promover a
arqueologia dos dados dispersos em inúmeras fontes. No entanto, as
Docente do Instituto de Ciências da Arte, Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal
do Pará. Orientador PIBIC/CNPq.
2
Graduanda do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal do Pará.
Bolsista PIBIC/CNPq.
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investigações, mesmo remotas, resultaram em um rico levantamento de
materiais para municiar as análises estéticas.
Neste texto, primeiramente, faremos um breve percurso histórico para
contextualizar a produção de Regina Vater em Civilidades, levantando a
possibilidade de diálogos das obras com os experimentalismos estéticos
oriundos das práticas da neovanguarda internacional, o que se direcionou à
conexão singular com aspectos culturais de povos originários/tradicionais,
dentre outros países, no Brasil (LUCIE-SMITH, 2006). Em seguida,
analisaremos as referências multiculturais sobrepostas por Vater, que, em
nossa pesquisa documental, aparecem relacionados à exposição.

2. Interculturalidade em pauta
Civilidades da Selva foi composta dos trabalhos de cinco artistas: Regina
Vater, carioca e naturalizada estadunidense na década de 1990; os nortistas
Bené Fonteles, paraense, e Roberto Evangelista, amazonense; a mineira
Lucimar Bello e o paulista Marcos Concílio. Destes cinco artistas, tivemos
maior quantidade de informações sobre as obras de Vater na documentação
localizada. Ela possuía carreira mais antiga e consolidada na época da mostra,
bem como atuava no Brasil e nos Estados Unidos. Acreditamos que, por isto, a
participação da artista tenha sido a mais registrada e destacada nos meios de
comunicação na ocasião.
A realização de Civilidades da Selva está conectada às discussões
internacionais sobre o conceito de Interculturalidade (ou Multiculturalismo), por
causa da figura de Ana Mae Barbosa 3, gestora do MAC-USP no período 19871993, quando ocorre a exposição. Em seu campo de atuação, Barbosa baseou
suas práticas neste conceito desde, pelo menos, a década de 1980 (BRITO;
STOCO, 2020). À frente do MAC, ela elaborou uma nova política cultural que,
3
“Professora de pós-graduação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São
Paulo – ECA, Ana Mae Barbosa é uma das principais referências brasileiras em arte-educação
e, embora já aposentada, ainda é disputada pelos alunos da instituição como orientadora.
Desenvolveu, influenciada diretamente por Paulo Freire, o que chamou de abordagem
triangular para o ensino de artes, concepção sustentada sobre a contextualização da obra, sua
apreciação e o fazer artístico. A pesquisadora foi, também, a primeira a sistematizar o ensino
de arte em museus, quando dirigiu o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São
Paulo – MAC” (GIFALLI, 2014-2016).
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entre outras frentes de investida, buscou “criar canais de comunicação da arte
erudita com a arte das minorias, com a estética das massas e com classes”
(BARBOSA, 1990, p. 7), fazendo com que o museu tivesse a primeira política
cultural baseada na interculturalidade no Brasil. Ao final de sua gestão
aconteceram o total de sete exposições 4, Civilidades Selva parte da vertente
denominada Arte e Minorias.
O conceito Interculturalidade surge para tentar lidar com as relações
conflitantes, desiguais e muitas vezes compulsórias entre culturas, conflitos
característicos do mundo globalizado pós Segunda Guerra Mundial. O marco
para este debate, que “entrou no coração das temáticas ligadas à formação da
identidade, à valorização das diferenças” (FLEURI, 2003, p. 20), foi o
documento Declaração sobre a raça e os preconceitos raciais da UNESCO,
lançado em 1978.
O artista está em meio a confrontos culturais pós-modernos, em que o
sujeito tenta entender sua identidade cultural deslocada, fragmentada e muitas
vezes contraditória (HALL, 2005). Passa-se a questionar os silenciamentos
sofridos por vertentes culturais não-hegemônicas na construção da identidade
cultural. Os processos de hibridação multiculturais caracterizam o contexto em
que Civilidades da Selva ocorreu, já que “as sedimentações identitárias
organizadas em conjuntos históricos mais ou menos estáveis (etnias, nações,
classes) se reestruturam em meio a conjuntos interétnicos, transclassistas e
transnacionais” (CANCLINI, 2008, p. XXIII).
A resposta da arte produzida a partir da segunda metade do século XX é
enfatizar cada vez mais a temática das obras e não o estilo individual, levando,
“por sua vez, à ideia de que uma das tarefas específicas do artista
contemporâneo é ser o porta voz de grupos que, de alguma maneira,
consideram-se desfavorecidos” (LUCIE-SMITH, 2006, p. 201), por exemplo a
voz de afro-americanos, latino-americanos, imigrantes, povos originários etc.
As temáticas minoritárias passam a compor o movimento artístico que Edward
“Arte e loucura: limites do imprevisível (1987), Civilidades da Selva: Mitos e Iconografia
Indígena na Arte Contemporânea (1988) e Conexus (1989) integrando a proposta de Arte e
Minorias. [...] E, na outra vertente curatorial, Estética das Massas, tem-se as exposições
Carnavalescos (1987), A estética do candomblé (1989) e A mata (1990). Por fim, temos a
exposição Combogós, latas e sucatas: arte periférica (1989) que foi e considerada o elo entre
as duas vertentes (BARBOSA, 1998, p. 81)” (BRITO; STOCO, 2020, n.p.)
4
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Lucie-Smith identificou como Arte Engajada. Na América Latina a Arte
Engajada se manifestou na afirmação do local em contraponto ao global,
conforme Luis Camnitzer em Conceptualism in latin american art (2007):
Na versão neolocalista da arte, a identidade passou a ocupar o lugar
da resistência 5. O novo projeto foi a busca por uma saída do cânone
hegemônico e por uma forma de identificar e afirmar uma
sensibilidade artística latino-americana. [...] Enquanto os artistas
latino-americanos enfatizavam o artesanato local e os valores
“indígenas”, no centro a cena artística precisava urgentemente de
renovação e estava em processo de abraçar uma política de
“multiculturalismo” (CAMNITZER, 2007, p. 219, grifo e tradução
nossos).

No Brasil, identificamos durante a década de 1970, intensos debates
entre os artistas voltados para estas questões identitárias (BRECHET, 1986)
neolocalistas. Apesar de alguns sustentarem que não tínhamos identidade
cultural, muito menos uma que pudesse se tornar visível na arte “outros se
encarregaram de buscar essas raízes e nessa busca encontraram uma
resposta: o índio brasileiro” (BERCHT, 1986, p. 23, tradução nossa), se
apropriando artisticamente da cultura desses povos. O que na década seguinte
se potencializou com o protagonismo que o movimento indígena e suas
reivindicações alcançaram no processo de redemocratização do país e durante
as participações desses grupos, na formulação da Constituição Cidadã (1988).
Esta busca pela identidade cultural já era de certa compreensão da
crítica de arte dos grandes centros hegemônicos, atenta a esses artistas mais
engajados. A crítica acompanhava o movimento de debate sobre a
interculturalidade e procurava “de formas variadas, apreender a dinâmica
multicultural da produção contemporânea em artes visuais” (ANJOS, 2005, p.
30). É o que podemos notar no seguinte trecho de um texto crítico, de época,
sobre a apropriação artística da cultura indígena:

“Esse afastamento da utopia socialista também ocorreu em Cuba, onde, durante os anos 80,
vários artistas buscaram no México suas tradições indígenas para explorar uma identidade
‘latino-americana’ e até espiritualidade. O mais ilustre proponente desta mudança, Juan
Francisco Elso Padilla, tentou combinar socialismo com espiritualidade” (CAMNITIZER, 2007,
p. 300).
5
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A partir do início dos anos 1970, começaram a surgir filmes, obras de
fotografia e artes plásticas que tratam do índio ou de sua cultura.
Embora alguns artistas estivessem cientes, outros desconheciam
totalmente as ironias e mal-entendidos inerentes a tal busca. Na
fotografia e nas artes plásticas, o assunto foi tratado em diversas
mídias - da pintura tradicional sobre tela aos livros de artista. Entre os
artistas cujos trabalhos relacionados aos índios brasileiros estavam
Sepp Baendereck, Roberto Evangelista, Bené Fonteles, Anna Bella
Geiger, Rubens Gerchman, Cildo Meireles, Rita Moreira, Glauco
Rodrigues, Vera Salamanca, Regina Silveira, AndreTonatti e Regina
Vater (BERCHT, 1986, p. 23, tradução nossa).

Regina Vater é um dos nomes que manifestou em seus trabalhos feitos
a partir de meados da década de 1980 uma proposta intercultural. Para isso
utilizou

referências

a

culturas

indígenas,

não

enveredando

para

a

representação de figuras indígenas, mas buscando dialogar em suas obras
com aspectos do pensamento dessas culturas.

3. Vater e a poética
A arte conceitual neolocalista que identificamos nas obras de Vater em
Civilidades da Selva são o amadurecimento de uma poética que tinha como
recurso principal o desenho em sua fase inicial, quando, na década de 1950, a
artista se inseriu no panorama da arte compondo o movimento Nova figuração
brasileira (PAULA, 2015). Nas décadas seguintes o trabalho de Vater se
desdobrou em outros meios e, em diversas ocasiões, multimeios, pautados por
experimentalismo e conceitualismo.
Em 1980, Vater empreendeu em sua carreira internacional, quando
passou a morar nos EUA e lá se naturalizou como cidadã norte-americana.
Apesar da residência estrangeira, Regina manteve a relação com a cena
artística de seu país de origem, expondo em museus brasileiros e convidando
artistas nacionais a participarem de exposições lá. Ainda assim, a artista é
relativamente

pouco

conhecida

pelo

público

em

nosso

país,

já

internacionalmente, seu engajamento na produção das Artes Visuais é
considerado, sobretudo em
seu compromisso de longa data com a divulgação do trabalho de
outros artistas latino-americanos e sua participação em algumas das
mais importantes exposições e eventos de artes visuais nos últimos
quarenta anos (PAULA, 2015, p. 20).
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As obras que a artista apresentou em Civilidades da Selva foram o
resultado da pesquisa de cerca de dez anos sobre a mitologia e estética
indígenas, a partir da premiação, em 1980, com a bolsa The John Simon
Guggenheim Memorial Foundation, na categoria América Latina e Caribe.
Dentre as referências que compõe a dimensão intertextual dos trabalhos desta
década de pesquisa, identificamos o Ciclo do Jabuti, que Vater conheceu por
meio do livro Amazonian Tortoise Myths (1875), do geólogo e etnólogo
canadense-americano Charles Frederick Hartt; também há elementos e
menções a cultura da Liga Iroquesa, do indígenas norte-americanos; e, da
literatura inglesa, o coelho de Alice no País das Maravilhas.
Encontramos indícios da aproximação de Vater com o livro Amazonian
Tortoise Miths no relato da artista em uma entrevista realizada em 2015
(PAULA, 2015). O livro é uma publicação etnográfica, escrita sob a ótica de
Hartt, que, em suas expedições na região amazônica, colecionou histórias da
tradição oral indígena sobre o triunfo do jabuti (ou yauti, em Tupi) contra seus
diversos inimigos – como a onça, o veado, o ser humano etc. O geólogo
relacionou a ocorrência destes contos ao uso da Língua Geral 6 e à região que
vai da foz do rio Amazonas até as fronteiras com o Peru (HARTT, 1875), sem
que se tenha conseguido especificar a etnia indígena de origem dos mitos. O
autor do livro, interpretou as histórias por um viés astronômico, apoiado em
uma “teoria solar” (MAGALHÃES, 2013 apud FERREIRA, 2016), em que se
tem a oposição sol e lua/dia e noite, sendo o jabuti o animal solar e seus
inimigos, os animais lunares.
Além disso, o jabuti é um “animal de pernas curtas, vagaroso, débil e
silencioso; entretanto, [...] não obstante, aparece nos mitos da Língua Geral
como vingativo, astucioso” (HARTT, 1875, p. 12), que supera seus inimigos
não pelas habilidades físicas, e sim por uma esperteza e agilidade de
pensamento. Especificaremos determinadas histórias ao tratarmos das obras
para que se possa visualizar melhor a poética da artista. Ao buscar as
referências da mitologia indígena no livro de Hartt, Regina Vater fundou suas
perspectivas nas mesmas oposições semânticas de sol e de lua – jabuti e seu
“A Língua Geral ou Nheengatu, de origem tupi, é analisada como um traço cultural brasileiro,
historicamente apropriado por diferentes grupos sociais do país para fazer valer seus
interesses. No período colonial focaliza-se a ação jesuítica, em que a Língua Geral é imposta
aos índios como ‘língua de branco’” (BARROS et al, 1996, p. 192).
6
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inimigos respectivamente –, inserindo nas obras símbolos destes animais,
como ossos, pele, cascos entre outros.
Ressaltamos também outra camada presente em alguns dos trabalhos
desta década de pesquisa sobre mitos e iconologia indígenas, a qual é
importante para entendermos a visualidade apresentada em Civilidades da
Selva: a cultura da Liga Iroquesa, que consiste em um grupo composto de
cinco etnias indígenas nativas da América do Norte. Especificamente, aferimos
que a principal alusão que Vater faz é ao mito criacional da Liga, em que a
mulher é uma divindade com um papel preponderante, capaz de gerar vida
espontaneamente (FILIPE, 2011). Neste caso, Sky Woman é a protagonista,
que cai dos céus e sobrevive com a ajuda dos animais.
A terra estava coberta de água e, no espaço, só existia escuridão. Os
pássaros, com pena de Sky Woman, abriram as asas para a segurar,
amortecendo a queda dela. Os peixes e os animais do mar também a
quiseram salvar. Decidiram que a tartaruga era o animal mais
adequado para ela se apoiar no meio da água. Entre todos os
animais, foi o rato almiscarado que conseguiu trazer terra do fundo do
lago para que Sky Woman pudesse andar. Com o poder de Sky
Woman, esta terra se alastrou e começou a brotar vida. Por esta
razão, a América do Norte é apelidada de "Turtle Island" pelos nativos
americanos (FILIPE, 2001, p. 42).

Acreditamos que esta narrativa seja a principal fonte de Vater em
relação à Liga Iroquesa, pois utilizou em seus trabalhos diversas vezes penas –
que seriam a representação dos pássaros que salvaram Sky Woman – e casco
de tartaruga.
Por fim, ressaltamos o coelho de Alice no país das maravilhas, uma
referência que Vater utilizou em trabalhos anteriores aos que estão em
questão. Na história de Lewis Carroll, o coelho está continuamente atrasado
para um very important date e traz em mãos um relógio que alimenta sua
preocupação em chegar na hora certa. Apesar de estar correndo a todo
momento, ele nunca chega no compromisso para o qual está atrasado. Regina
faz uma relação não muito evidente entre este coelho de Alice... e suas
próprias reflexões sobre tempo, relacionando-o à lebre da fabula europeia, que
perde a corrida para a tartaruga (VATER, 2015 apud PAULA, 2015). Podemos
inferir que, possivelmente, no trabalho da artista o coelho é uma representação
da cultura hegemônica, uma vez que atua como figura antagônica ao jabuti da
cultura indígena nas instalações. Há também uma relação com o sujeito que
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habita os centros urbanos e toda a velocidade das máquinas e tecnologias que
despontam, engolindo os espaços não-urbanizados.
Para as obras relacionadas à Civilidades da Selva, que aparecem em
levantamento que empreendemos anteriormente (COSTA; STOCO, 2021),
Regina Vater justapôs elementos na busca de uma visualidade intercultural,
presentificando rudimentos da natureza e evocando a mitologia de povos
originários, bem como elementos da cultura branca europeia. Desta
justaposição, surgiram, dentre outros formatos, instalações e/ou espécies de
combines (Robert Rauschenberg) conceituais que possuem uma visualidade
inconfundível, muitas vezes lidas como Arte Póvera (FOLHA DE S. PAULO,
1988) devido aos materiais utilizados.

4. Pesquisa documental de Civilidades da Selva
A respeito da poética das obras de Regina Vater em Civilidades da
Selva, um texto publicado no jornal Folha de S. Paulo apresentou algumas
explicações sobre o uso de materiais e seus respectivos simbolismos com
relação à cosmologia indígena. O artigo fez uma descrição de duas das
instalações que foram expostas: Instalação em negro para tartarugas
prateadas (1984) e Yauti in heaven (1988). Também há indicações de que, na
mostra, foram apresentadas a instalação Desenho cinético (1981) e registros
fotográficos expostos de uma instalação montada anteriormente em outro
espaço, cujo nome não revelou. É possível que as fotografias sejam da
instalação Natureza Morta (1987), já que o título da obra está na legenda de
uma das fotografias desta matéria, porém a imagem não é identificável devido
as páginas serem, provavelmente, cópias de microfilme digitalizadas, cuja
transposição de meios não manteve a qualidade de imagem do jornal.
O jornal O Estado de São Paulo publicou uma crítica sobre Civilidades
da Selva, na qual encontramos menção a Instalação em negro para tartarugas
prateadas, Yauti in heaven, Desenho cinético. O autor também escreveu sobre
uma

“série

de

instalações

recentes

(apresentada

em

documentação

fotográfica) [em que] é incorporada a pintura de areia dos índios norteamericanos, ligada aos rituais xamanísticos” (LEITE, 1988, n.p.). Acreditamos
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que se trata de Flauta Tíbia III (1988), pois o livro de Regina Vater, com
projetos de suas obras, Tramas de Penélope (VATER, 2010) 7, o desenho
processual desta instalação prevê o uso de areia colorida.
Por fim, o crítico de arte de O Estado de São Paulo ainda comenta o fato
de que a presença das fotografias de Natureza Morta, estão deslocadas dos
demais trabalhos de Regina, pois não estão circunscritos na temática indígena,
nem na temática do tempo, sem nos dar mais informações sobre o que a série
aborda.
Em outra fonte, a revista Veja, o foco de uma reportagem é a trajetória
da “filha pródiga” Regina Vater. O artigo mencionou dois trabalhos e inseriu
fotos de Tartaruga iroquesa (1985-1988) e Flauta Tíbia III. A outra fotografia
nessa publicação é um detalhe da “instalação de parede” Yauti in heaven,
formada por imagens da série de fotografias homônima dispostas em molduras,
pele de animais, casco de jabuti e uma galhada de veado (REVISTA VEJA,
1988).
Na capa do folder institucional de divulgação de Civilidades da Selva, há
um detalhe da obra Anacronismo (1987), de Vater, trabalho que conseguimos
identificar por meio da comparação com um vídeo da artista em que compilou
uma série de trabalhos com referências indígenas 8. Neste vídeo, apareceu
Anacronismo, assim como a menção ao ano de sua criação. No entanto, uma
entrevista mais recente da artista nos informou que essa obra não integrou a
exposição de fato (fonte disso aqui). Este caso nos aponta a necessidade de
cuidado na apuração dos dados da exposição e de confrontar as fontes para o
estudo do caso.
Existe conflito entre as fontes, já que no Folha de S. Paulo é dito que
participaram da mostra três instalações de Vater e fotografias de uma
instalação. Sem que, em nenhum momento, se mencione imagens das duas
obras. Na revista Veja ou mesmo a obra que aparece no folder institucional.
Diante destas fontes e suas informações, podemos relacionar à Civilidades da
Selva as seguintes obras: Desenho cinético, Instalação em negro para
tartarugas prateadas, Natureza Morta, Yauti in heaven – no jornal Folha de S.
Esta publicação é constituída de 70 lâminas com fac-símile de desenhos processuais, ou
seja, de projetos/estudos para obras criadas pela artista no período 1969-2004.
8
Regina Vater 10 instalações inspiradas em Cosmologias Indígenas, 2017. Publicado por
Regina Vater em seu próprio canal na plataforma digital YouTube.
7
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Paulo. Tartaruga iroquesa, Flauta Tíbia III e Yauti in heaven novamente – na
revista Veja. E, por fim, Anacronismo, no folder.
Encontramos registros fotográficos de todas estas obras, exceto por
Instalação em negro para tartarugas prateadas, a qual encontramos apenas o
registro de seu desenho processual (Figura 1). As imagens provêm de fontes
variadas, são elas: o folder institucional da exposição, a revista Veja, o acervo
do MAC-USP, o livro Tramas de Penélope (VATER, 2010), o catálogo da
exposição Quatro Ecologias (2013) e o vídeo Regina Vater 10 Instalações
inspiradas em Cosmologias Indígenas.

Figura 1 - Desenho processual de da obra Instalação em negro para tartarugas
prateadas (1984)

Fonte: (VATER, 2010, n.p.)

O desenho processual de Instalação em negro para tartarugas
prateadas está localizado no livro Tramas de Penélope (VATER, 2010), pela
descrição, a instalação se formula na oposição entre a tartaruga e o coelho:
“cascos de tartarugas em papel aluminizado dispostos em círculo dentro de
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uma caixa preta, o coelho branco no interior, destacado por uma luz negra”
(FOLHA DE S. PAULO, 1988, p. A-33). De certa forma, a reunião destes
cascos em círculo delimita um espaço que parece intransponível ao coelho,
como se ele estivesse preso e mesmo com toda sua pressa, jamais chegaria
ao seu evento tão importante. Falta, quem sabe, ao coelho, a sagacidade que
faz o jabuti triunfar em todas as ocasiões.
Figura 2 - Remontagem de Desenho cinético (1981), 2018.

Fonte: Acervo da Galeria Jaqueline Martins.

Em Desenho cinético (Figura 2) a oposição é entre o jabuti e a lebre.
Regina irá se basear no conto do livro de Hartt Amazonian Tortoise Myths, em
que há uma corrida entre o jabuti e o veado. Nesta corrida, o jabuti triunfa com
ajuda de outros jabutis, que se posicionam ao longo de todo o trajeto,
escondidos na mata. Toda vez que o veado chama pelo jabuti, ele parece estar
à frente, quando na verdade é um parente seu que responde, por causa disso o
veado corre cada vez mais rápido e nunca consegue estar à frente, até que
colapsa de cansaço e morre. Regina acionou, aliada ao mito presente no livro
de Hartt, a fábula europeia da corrida entre a lebre e a tartaruga, em que a
lebre para e dorme, pensando a corrida já estar ganha; a tartaruga, devagar e
sempre, continua caminhando e consegue superar a lebre. Entretanto, na
instalação, na verdade, a competição é entre o jabuti – da cultura indígena – e
o coelho de Alice no País das Maravilhas. Vater ainda faz um paralelo deste
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coelho com a lebre da fábula ocidental, porém o primeiro não dorme, como faz
o segundo, pelo contrário, o coelho branco está sempre com pressa e o ainda
assim, no fim das contas, o jabuti vence.
Não há descrições ou imagens que nos permitam entender com precisão
como esta corrida se desenrola em Desenho cinético, encontramos apenas
fragmentos em falas da artista e em matéria de jornal (PAULA, 2015; FOLHA
DE S. PAULO, 1988). De forma mais superficial trata-se desta história cruzada
intercultural, que se desenvolve em um “rolo de desenho”, conforme diz Vater
(VATER, 2015 apud PAULA, 2015). Este “rolo de desenho” surgiu a partir do
contato da artista com aspectos da cultura japonesa. Ela utilizou os
emakimonos, que junto com o ukyo-e e o byõbu, “retratam/relatam contos e
histórias através de desenhos que sofrem algum tipo ação, da natureza, do
cotidiano ou mesmo da criação de contos que passam a interferir na vida real
dos japoneses da época” (NAKAGAWA, 2011, n.p.).
O emakimono comporta elementos figurativos e literais, que juntos, sem
maior ou menor importância, dão vida a um “livro ilustrado” (HASHIMOTO,
2002 apud NAKAGAWA, 2011). Portanto, uma vez que Vater afirma que é uma
referência direta a esse tipo de narrativa textual/visual, possivelmente há algo
escrito que acompanhe as ilustrações do coelho e do jabuti 9. A estrutura da
instalação consistia em duas hastes de madeira em cada ponta do longo papel,
sobre o qual a artista desenhou, sequencialmente, figuras de um coelho e de
um jabuti tal qual um filme em película cinematográfica sem projeção – daí o
argumento para o título Desenho cinético (VATER, 2015 apud PAULA, 2015).
A instalação Yauti in heaven é um desdobramento de uma série
fotográfica anterior, de mesmo nome, como dito anteriormente, em que a artista
se apropriou artisticamente de negativos da Administração Nacional da
Aeronáutica e Espaço (NASA), registros espaciais feitos a partir de satélites, e,
no processo de revelação fotográfica promoveu uma dupla exposição,
inserindo a imagem de um jabuti. Na instalação, estas imagens fotográficas
foram colocadas em molduras e dispostas junto a elementos que simbolizam
os animais lunares, reforçando que a leitura de Vater estava em consonância
com a teoria solar presente na etnografia de Hartt. Em Tramas de Penélope

9

Pretendemos investigar essa hipótese diretamente junto à artista futuramente.
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localizamos o desenho processual da proposta da instalação, em que os
animais lunares são representados pela galhada do veado, a pele desse
animal.
Figura 3 - Flauta Tíbia III (1988)

Fonte: acervo do MAC-USP.

Figura 4 - Desenho processual de Flauta Tíbia (1982)

Fonte: (VATER, 2010, n.p.).
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Seguindo os procedimentos de apropriação e de agrupamento de partes
de origem animal, simbólicos para mitologias, temos Flauta Tíbia III (Figura 3),
que é composta por pele de onça, casco de jabuti e ossos animais (REVISTA
VEJA, 1988). Aparentemente é a terceira montagem deste trabalho, afinal
existem catalogadas suas versões I e II (MAC-USP). Observamos que no
desenho processual Flauta Tíbia (1982) (Figura 4) a artista planejou utilizar
areia colorida para sobrepor a pele, o osso e o casco de jabuti (VATER, 2010).
Esta pintura de areia, ligada a rituais xamânicos, é indicada como uma
apropriação artística dos indígenas norte-americanos (LEITE, 1988, n.p),
possivelmente da Liga Iroquesa. O osso está entre o casco e a pele, saindo de
onde deveria estar a cabeça do jabuti e nos causando a impressão de tensão
na pele de onça, como se estivesse preso a ela. Esta obra é, provavelmente,
uma referência ao conto presente no livro de Hartt em que o jabuti, com toda
sua sagacidade, mata a onça e depois retorna para pegar seu osso e
transformá-lo em um apito.
Figura 5 - Tartaruga Iroquesa (1985).

Fonte: Acervo do MAC-USP.

Em Tartaruga iroquesa (Figura 5), a artista alude à Liga Iroquesa e
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estrutura a instalação pela composição de uma pedra, um casco de tartaruga,
algumas plumagens e uma cuia (do Tupi, kúia) ornada. Feitas artesanalmente
a partir dos frutos da árvore popularmente denominada cuieira (Crescentia
cujete), esses artefatos decorados provêm, geralmente, dos municípios
paraenses de Santarém e Monte Alegre, situados na região do Baixo
Amazonas, os quais chamaram a atenção de diversos observadores
exploradores europeus desde o século XVI. Alguns grafismos desenhados nas
cuias amazônicas podem aludir à tartaruga mitológica, como inferimos ser o
caso nessa obra.
Este modo de fazer cuia “foi transportado no tempo por mãos femininas”
(CUNHA, 2015, np), vindo de uma ancestralidade indígena. Por isso é
interessante observar que, em Tartaruga Iroquesa, a cuia está em cima do
casco, tal qual a personagem denominada Sky Woman, na narrativa iroquesa,
depois que os pássaros a seguram e a colocam em cima da tartaruga. Cria-se,
também, uma relação simbólica, conscientizada ou não pela artista, entre a
mulher e o objeto. Identificamos mais facilmente os pássaros e a tartaruga,
personagens presentes no mito criacional da Liga Iroquesa, tendo em vista que
Vater utiliza as penas de pássaros e os cascos de tartaruga para representálos sinteticamente, possivelmente.
Dentre os sete trabalhos que aparecem relacionados à Civilidades da
Selva, as obras Natureza Morta e Anacronismo são os que não possuem
tantas informações disponíveis para análises mais aprofundadas. Ao que tudo
indica, o primeiro não faz parte dos trabalhos sobre a mitologia indígena, como
mencionado anteriormente, apesar de aferimos que esteve na mostra, se
aproximando da estética ritualística das oferendas feitas no Candomblé e
trazendo a oposição entre vida e morte (OLIVEIRA, 2019). O segundo trabalho,
ainda que use elementos conhecidos por nós – tronco, cascos de jabuti, pele
de animal, pena e a própria menção ao tempo em seu título –, visualmente não
conseguimos estabelecer as relações que evidenciem a narrativa que
envolvem sua construção.
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5. Considerações Finais
Compreendemos que Civilidades da Selva foi fruto dos debates
internacionais, em que Regina Vater também estava inserida, no período de
acirramento da globalização, bem como dos questionamentos individuais de
sujeitos-artistas inseridos em cada localidade, a partir de suas singularidades e
processos sensíveis de criação artística, na busca por uma identidade cultural
que contemplasse as vertentes minoritárias.
Podemos identificar, pelas instalações apresentadas neste artigo, a
presença de uma intertextualidade intercultural, empreendida na mistura de
mitologias e elementos visuais apropriados de origens distintas. Essas obras
evocam a complexa relação dos povos ameríndios com os animais e a
natureza em que convivem, sobreposta, também, uma preocupação recorrente
com o transcorrer do tempo. Fica marcado, um embate entre o astucioso jabuti
e seus inimigos, entre eles, o mais recorrente: o coelho branco de Alice no País
das Maravilhas. Um da mitologia de povos originários, outro da literatura
dominante. Afinal, reduzindo as simbologias, a tensão parece se concentrar
entre o indígena e o homem branco, e suas respectivas formas de lidar com o
tempo.
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A linguagem afrofuturista como prática de resistência:
estratégias antirracistas nas colagens digitais de Karina Duarte
Roger Luiz Pereira da SILVA
Marinês Ribeiro dos SANTOS

1
2

Introdução
Peço que consideremos a perspectiva a partir da qual olhamos,
questionando de modo vigilante com quem nos identificamos, quais
imagens amamos. Se nós, pessoas negras, aprendemos a apreciar
imagens odiosas de nós mesmos, então que processo de olhar nos
permitirá reagir à sedução das imagens que ameaçam desumanizar e
colonizar? É evidente que esse é o jeito de ver que possibilita uma
integridade existencial que consegue subverter o poder da imagem
colonizadora. Apenas mudando coletivamente o modo como olhamos
para nós mesmos e para o mundo é que podemos mudar como
somos vistos. Neste processo, buscamos criar um mundo onde todos
possam olhar para a negritude e para as pessoas negras com novos
olhos.
(bell hooks).

Este texto faz parte de uma pesquisa de mestrado ainda em andamento,
que entende o Afrofuturismo como linguagem de emancipação advinda dSo
Movimento Negro Antirracista, que reivindica outras possibilidades para os
corpos e as vivências negras e assim se distancia das representações
hegemônicas advindas da branquitude 3.

Com isso, este artigo tem como

objetivo identificar as estratégias de representações imagéticas, movidas pela
linguagem afrofuturista, presentes nas colagens digitais da artista curitibana
Karina Duarte. Articuladas às perspectivas da teoria da interseccionalidade, as
análises aqui apresentadas buscam discutir como as problematizações acerca

Graduado em Tecnologia em Design Gráfico pela Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, mestrando em Tecnologia e Sociedade pelo Programa de Pós-graduação em
Tecnologia e Sociedade (PPGTE) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pesquisa
fomentada pela CAPES.
2
Possui graduação em Desenho Industrial pela Universidade Federal do Paraná (1994),
Mestrado em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(2000) e Doutorado em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina
(2010). É professora do Departamento Acadêmico de Desenho Industrial e do Programa de
Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade na Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
1

Sobre o conceito de branquitude, entende-se aqui como a monocultura que estrutura a ideia
da superioridade branca do corpo e do gosto estético, que se encontra presente também em
outras esferas sociais, culturais, políticas e econômicas (GOMES, 2017).
3
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das conexões entre os marcadores subalternizados de raça, gênero e classe
social são trabalhados nas produções da artista.
A partir de três obras selecionadas, propomos algumas reflexões
afrofuturistas em torno das discussões sobre hegemonia e luta cultural;
representação

e

racialização;

estética

e

corpo;

empoderamento

e

Interseccionalidade. As colagens aqui apresentadas foram publicadas entre
2019 e 2020 nas redes sociais de Karina Duarte, sendo elas: “as tropas”
(2019), “Rosetta Tharpe” (2019) e “Joice Berth” (2020). Com base nisso,
destacamos a importância da obra da artista na luta antirracista e no cenário
afrofuturista nacional, ao reconhecer as produções de Karina Duarte como
agente presente na ascensão da linguagem na década de 2010 no Brasil, em
que ao lado de outras manifestações que foram fundamentais para mulheres
negras brasileiras que entendem a estética como ferramenta de existir e
resistir.
A partir das representações advindas dos meios de comunicação
dominados pela branquitude, pessoas negras foram historicamente apagadas e
inferiorizadas nos imaginários sobre futuro, desenvolvimento tecnológico, ficção
e produção científica. Isto se dá pela construção racista da suposta dualidade
imposta pela branquitude que se entende como o epicentro da produção e do
conhecimento científico e tecnológico, enquanto a negritude é inferiorizada e
colocada à margem desses processos e do protagonismo no planejamento e
construção de cenários futuros (WOMACK, 2013).
Partindo deste pressuposto, compreende-se que o Afrofuturismo
contesta esse imaginário excludente, pensando e ressignificando vivências
negras em futuros sem desigualdades de raça, de classe e de gênero,
procurando reconstruir e se aproximar das culturas ancestrais do continente
africano (WOMACK, 2013). A partir da década de 1960, o movimento
afrofuturista estadunidense começou a denunciar como a indústria cultural
estadunidense,

consequentemente

ocidental,

produz

racismos

nas

prospecções de futuro em obras de ficção científica e de gêneros derivados. No
Brasil a fomentação da linguagem afrofuturista se dá por meio da indústria
musical na década de 2010, a partir do Artivismo de mulheres negras, artistas
LGBTQIAP+, que utilizam dos subgêneros afrofuturistas como fantasia,
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monstruosidade e o corpo não humano como ferramenta artística e
contestação de opressões (BURROCCO, 2019; SAUNDERS, 2020).

2. Representação, hegemonia e luta cultural
A imagem, enquanto instrumento e prática de representação (HALL,
2016), é recorrentemente utilizada pelas indústrias culturais hegemônicas como
estratégia de manutenção e de estruturação das opressões. A partir dos
processos de racialização, que ocorreram durante o período genocida
escravocrata e que ainda permeiam na contemporaneidade de forma estrutural
e institucional, foram se estabelecendo, certos padrões e sistemas de
classificações estéticos (BOMFIM, 2001; GOMES, 2007) que inferiorizam
signos e expressões de grupos racialmente marginalizados. Isso ocorre com
base no argumento binário - pautado pelas relações e percepções da
branquitude - das oposições entre bem/mal, bom/mau, bonito/feio. Em outras
palavras, foi estabelecido pelo sistema de hegemonia branca, que conforma o
senso comum ocidental, um imaginário racista às vezes escancarado e às
vezes velado, onde o que é ligado |à cultura europeia vira sinônimo de
bonito/alto/bom/bem/maior,

enquanto

o

que

é

ligado

às

culturas

subalternamente racializadas, tais como as africanas, é configurado como algo
feio/baixo/mau/mal/menor.
O conceito de branquitude aqui utilizado recorre ao que Silvio Almeida
(2019) compreende como a teoria crítica da branquidade. Sobre isso o autor
ressalta que:
A supremacia branca é uma forma de hegemonia, ou seja, uma forma
de dominação que é exercida não apenas pelo exercício bruto do
poder, pela pura força, mas também pelo estabelecimento de
mediações e pela formação de consensos ideológicos. A dominação
racial é exercida pelo poder, mas também pelo complexo cultural em
que as desigualdades, a violência e discriminação racial são
absorvidas como componentes da vida social (ALMEIDA, 2020, p.
75).

Stuart Hall (2003) constata que essa construção da branquitude, que
consiste em criar regimes de representações inferiorizadas como discursos de
dominância, é carregada de valores pautados pela noção de “outro”. Quando
esse “outro” é utilizado para definir pessoas negras inseridas nos racismos

129

cotidianos, esses corpos muitas vezes assimilam e interiorizam tais normas,
que se tornam uma forma de se ver no mundo, tornando se a sua existência
pautada pela violência simbólica.
Desse modo, entende-se que o corpo é perpassado por valores
estéticos, produzindo o que Nilma Lino Gomes (2017) denomina como saberes
estético-corpóreos. No que concerne à população negra, o juízo estético é
pautado

em

geográficas,

características
que

são

fenotípicas,

materializadas

em

étnicas,
diversas

culturais,
formas,

religiosas,
mas

são

principalmente visualizadas na corporeidade negra. Nilma Lino Gomes, nos
atenta para algumas leituras que esses corpos recebem; tais como o Corpo
Regulado, provido ainda de valores racistas impostos pela branquitude e o
Corpo Emancipado, que consciente da dinâmica opressora hegemônica, se
distancia destes valores e produz afirmações e resistência nos espaços em que
está inserido.
No campo da representação, bell hooks (2019) salienta que a
branquitude, citada por ela como supremacia branca, reconhece que o controle
das imagens é fundamental para a manutenção de sistemas de dominação
racial. Sobre isso bell hooks aponta:
Ao abrir uma revista ou um livro, ligar a TV, assistir um filme ou olhar
fotografias em espaços públicos, é muito provável que vejamos
imagens de pessoas negras que reforçam e reinstituem a supremacia
branca. Essas imagens podem ser construídas por pessoas brancas
que não se despiram do racismo, ou por pessoas não brancas ou
negras que vejam o mundo pelas lentes da supremacia branca - o
racismo internalizado (HOOKS, 2019, p. 32).

Corpos racializados emancipados tomam consciência de que a
construção negativa da imagem de pessoas negras é motivada por uma
questão sociopolítica (BERTH, 2019), e tomam o campo da indústria cultural
massiva ocidental como um campo de luta cultural, articulando e reivindicando
as estratégias de representação, representatividade e reparação das relações
culturais desiguais. Nesse sentido, Hall afirma que a luta cultural
ocorre nas linhas complexas da resistência e da aceitação, da recusa
e da capitulação, que transformam o campo da cultura em uma
espécie de campo de batalha permanente, onde não se obtêm
vitórias definitivas, mas onde há sempre posições estratégicas a
serem conquistadas ou perdidas (HALL, 2003, p. 256).
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A movimentação individual e coletiva destes corpos emancipados
transformam as imagens, criam alternativas, subvertem as normas e se
afastam dos imaginários reducionistas e dualistas do bem e do mal. Isso se dá,
pela identificação e reconhecimento do controle e do poder político e social
carregados nas imagens (HOOKS, 2019). Sobre isso, Stuart Hall identifica que:
As indústrias culturais têm de fato o poder de retrabalhar e remodelar
constantemente aquilo que representam; e, pela repetição e seleção,
impor e implantar tais definições de nós mesmos de forma a ajustálas mais facilmente às descrições da cultura dominante ou
preferencial (HALL, 2003, p. 254).

No contexto da indústria cultural brasileira, podemos compreender essas
construções imagéticas carregadas de valores racistas nas mídias de
comunicação em massa a partir da figura identificada pelo Movimento Negro
Antirracista como a mulata trágica. Essa imagem é construída primeiramente
nas marchinhas de carnaval presentes na primeira metade do século XX,
naturalizada pelo imaginário do mito da democracia racial brasileira 4, e que
permeia e é atualizada na literatura de Jorge Amado e na teledramaturgia
brasileira (ALMEIDA, 2020). Um exemplo deste estereótipo racista e misógino
é a construção da personagem principal da obra Gabriela, cravo e canela
(1958), que tem a narrativa da mulata do corpo-objeto, corpo-desejo e corpoperigo (ALMEIDA, 2020). A figura dessas mulheres negras decorre de
narrativas em que são hipersexualizadas e despertam o desejo pelo “seu
sabor”, no caso de Gabriela o de cravo e de canela. O romance de Jorge
Amado foi adaptado como telenovela nos anos de 1975 e 2013 com o nome de
Gabriela, e foi realizada uma versão cinematográfica intitulada Gabriela, cravo
e canela (1983) (ALMEIDA, 2020).
Ao analisar a quantidade de versões da mesma história de Jorge
Amado, com suas variedades de alcances por meio da distribuição massiva de
cada gênero, tais como telenovela, cinema e literatura, identificam-se as
O mito da democracia racial foi uma teoria e ideologia brasileira utilizada por alguns
escritores, como Gilberto Freyre, em que entendia as relações étinco-raciais brasileiras da
época pós-abolicionista como harmonia racial entre as raças brancas européias, negras
africanas e indígenas brasileiras, democracia esta desprovida de desigualdade e de superação
do racismo no país (DOMINGUES, 2005).
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diversas formas de manutenção das representações hegemônicas que
legitimam o que Chimamanda Ngozi Adichie (2018) denomina como o perigo
da história única, construída pela repetição e que acaba internalizada por
corpos

violentados

simbolicamente.

Essas

representações,

não

são

necessariamente determinantes, mas contribuem para posicionar estes corpos
na marginalidade (HALL, 2003).
Sobre a interiorização do ideário racista, que incide sobre corpos negros
por meio dos imaginários da história única pautados na dualidade afirmada
pela branquitude e produzidos pela indústria cultural brasileira, é apontado que:
O racismo constitui todo um complexo imaginário social que a todo
momento é reforçado pelos meios de comunicação, pela indústria
cultural e pelo sistema educacional. Após anos vendo telenovelas
brasileiras, um indivíduo vai acabar se convencendo de que mulheres
negras têm uma vocação natural para o trabalho doméstico, que a
personalidade de homens negros oscila invariavelmente entre
criminosos e pessoas profundamente ingênuas, ou que homens
brancos sempre têm personalidades complexas e são líderes natos,
meticulosos e racionais em suas ações (ALMEIDA, 2020, p. 65).

Com isso, e de diversas formas, o Movimento Negro Antirracista vem
questionando e levantando pautas a partir da estética, da representação, da
imagem e de outros campos culturais, questionando: que corpo é esse
representado?

Quais

são

as

possibilidades

presentes

a

partir

da

autorrepresentação? Quais outras opressões se entrecruzam e aproximam
juntamente com os estereótipos de raça?

3. Afrofuturismo e estratégias de emancipação
O termo Afrofuturismo foi cunhado pela primeira vez em 1994, pelo
teórico Mark Dery, que utilizou a palavra para descrever e identificar as
produções feitas por artistas norte-americanos negros presentes nos gêneros
de ficção especulativa e científica. Apesar do termo ser definido tardiamente, a
linguagem afrofuturista no ocidente começa a ser desenvolvida na década de
1960 e 1970, a partir das produções do músico Sun Ra e das obras literárias
de Octavia Butler. Contextualizadas no período de guerra fria, das corridas
espaciais entre Estados Unidos e União Soviética, na efervescência dos
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direitos civis norte-americanos, das ascensões dos movimentos culturais como
black power, beatnik, contracultura e o gênero sci-fi atingindo escala industrial
em produções de revistas, gibis, filmes e seriados de TV, as produções
afrofuturistas se aproximam e dialogam com esses imaginários construídos
nesses circuitos culturais da época (WOMACK, 2013).
O movimento afrofuturista percebe que as técnicas de representação
das indústrias culturais hegemônicas operam na propagação de racismos nas
produções e nos imaginários futuristas e na não construção de um futuro para
pessoas negras. A partir desta compreensão, artistas e intelectuais
afrofuturistas se engajam em politizar a estética como forma de emancipar os
corpos e culturas negras (WOMACK, 2013).

Ytasha Womack (2013), que

explica em seu livro Afrofuturism: The World of Black Sci-Fi and Fantasy
Culture, as premissas do movimento e identifica suas estratégias de
representação. Por meio de filmes, músicas, artes visuais, moda, dança e
filosofia, o Afrofuturismo se estabelece como uma articulação de base. Para
Womack (2013, p. 9)
os afrofuturistas redefinem a cultura e as noções de negritude para
hoje e para o futuro. Tanto uma estética artística quanto uma
estrutura para a teoria crítica, o afrofuturismo combina elementos de
ficção científica, ficção histórica, ficção especulativa, fantasia,
afrocentricidade e realismo mágico com crenças não ocidentais. Em
alguns casos, é uma re-visão total do passado e especulações sobre
o futuro repleto de críticas culturais.

Para Womack (2013), o processo de ampliação do acesso à internet nas
últimas décadas possibilitou, para negros e negras, um considerável domínio
de suas autorrepresentações e produções antirracistas. Artistas afrofuturistas
têm se mobilizado para desafiar a lógica colonial, apresentada neste artigo
como hegemonia, de modo a trabalhar a libertação coletiva e criar noções de
futuros para estes grupos (SAUNDERS, 2020). Destaca-se aqui que o
crescente interesse de corpos negros em se colocarem nas ficções
especulativas e nas construções de futuros, vai além do caráter denunciativo
das opressões e apagamentos destes corpos nas narrativas hegemônicas
futuristas. O futuro é tido também como um possível espaço em que pessoas
negras se tornam corpos potentes em sua existência. Assim, o Afrofuturismo se
torna uma linguagem que contempla as diversidades negras, uma vez que é
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identificado à crescente produção de mulheres negras e sujeitos LGBTQIAP+
negros, que no Brasil se dá alinhada ao movimento e à geração tombamento 5
da década de 2010 (SANTOS, 2017).
No afrofuturismo a ficção científica, a fantasia e o futuro subvertem o
pensamento convencional hegemônico sobre as identidades negras, a partir da
imaginação, que segundo Ytasha Womack (2013, p. 28) também é uma
ferramenta de resistência. Sobre a construção do corpo estético emancipado
afrofuturista que não se assimila com os estereótipos racistas, Tanya Saunders
(2020, p. 204) diz:
A identidade negra não precisa ser uma negociação com estereótipos
terríveis, uma visão distópica da raça. Não precisa abraçar uma
sensação abismal de impotência ou reconfiguração das realidades
endurecidas. Fatalismo não é sinônimo de negritude. Com isso dito,
as jogadas no tempo, dimensões, memória, o embaciamento entre o
passado, presente e futuro têm raízes nas tradições religiosas
baseadas na África.

Destaca-se, nesta citação acima, como o Afrofuturismo nega e se
distancia do caráter binário que a branquitude impõe sobre os corpos e as
culturas negras, uma vez que, os apagamentos e fatalidades não se tornam
características das representações afrofuturistas. Em alguns casos, as
realidades cruéis estabelecidas pelos racismos estruturais aparecem, mas
essas condições não são tomadas como únicas.
Todas as motivações afrofuturistas descritas acima são entendidas aqui
como estratégias de representação emancipatórias, que têm por finalidade
chegar em um processo conhecido pelos movimentos sociais como
empoderamento. Segundo Joice Berth (2019, p. 21), empoderamento é
Estimular em alguns níveis, a autoaceitação de características
culturais e estéticas herdadas pela ancestralidade que lhe é inerente
para que possa, devidamente munido de informações e novas
percepções críticas sobre si mesmo e sobre o mundo em volta, e,
ainda, de suas habilidades e características próprias, criar ou
descobrir em si mesmo ferramentas ou poderes de atuação no meio
em que vive e em prol da coletividade.

5

Movimento da juventude negra fomentado na década de 2010 que a partir da estética
produzem resistência (FLEUR, 2017).
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4. Interseccionalidade, Karina Duarte e colagens digitais afrofuturistas
No capítulo The divine feminine in space (o divino feminino no espaço,
em livre tradução) Ytasha Womack elucida como o Afrofuturismo se torna um
espaço expressivamente importante para mulheres negras, pois, por meio dos
lembretes sociais das feminilidades negras, expressados por uma
identidade mais profunda e usada esta mesma identidade para definir
a negritude ou qualquer outro identificador de qualquer forma que sua
imaginação permitir (WOMACK, 2013, p. 101).

Os “lembretes sociais” aqui apresentados pela autora são apontados
pelas pautas de feministas negras como a teoria da interseccionalidade. Nesta
teoria destaca-se a importância de não desvincular opressões que atravessam
as vivências de mulheres negras que, em suas trajetórias, perpassam por
opressões articuladas por raça, gênero e classe. Por exemplo, as
desigualdades sociais e econômicas que mulheres negras vivem, já que muitas
vezes são colocadas em subempregos quando inseridas no mercado de
trabalho capitalista (AKOTIRENE, 2019).
Além de denunciar as opressões estruturais da sociedade, a teoria da
interseccionalidade foi construída a partir da consciência da invisibilidade das
experiências de mulheres negras nas pautas do Movimento Negro Antirracista
e do Feminismo branco. Este último tende a universalizar o “ser mulher”, a
partir das experiências e vivências apenas de mulheres brancas (AKOTIRENE,
2019). Sobre como as epistemologias de classe e gênero não contemplam
realidades de mulheres negras no campo acadêmico, Akotirene relata:
Por certo, produções e posicionamentos como esse, além de
encontrarem caminhos de ressarcir vozes secularmente inaudíveis
até a publicação, advertem equívocos analíticos da sociedade civil e
Estado toda vez que a mulher é tomada de modo universal. Diga-se
de passagem, iniquidades de gênero nunca atingiram mulheres em
intensidade e frequências análogas. Gênero inscreve o corpo
racializado. Entretanto, enfoques socialistas encurtados à cantilena
de classe negaram humanidades africanas, além do fato de negras
serem mulheres e estupros coloniais terem-nas transformado em
produtoras e reprodutoras de vidas expropriadas no trabalho de parto,
e seus filhos em mercadorias as quais, elas, em tese, mães, não
tinham o direito à propriedade. É fetiche epistemicida omitirmos
clivagens racistas, sexistas e cisheteronormativas estruturadas pelo
Ocidente cristão (AKOTIRENE, 2019, p. 28).
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Quando é descrito no trecho acima que “gênero inscreve o corpo
racializado”,

entende-se

que

há

momentos

em

que

estes

corpos

subalternizados mesclam marcadores de gênero e raça. “As premissas de
gênero e sexualidade entrelaçaram firmemente com um sistema de
classificação racial, emergente, de tal forma que é impossível entender um eixo
[...] sem entender como ele coexiste e é estruturado pelo outro” (SAUNDERS,
2020, p. 192). Sobre a pedagogia dos opostos binários/dualistas que medeia a
branquitude, Saunders (2020) evidencia que juntamente com o marcador da
sexualidade, durante o século XIX, o racismo científico hegemônico sustentou
o entendimento de que o “corpo lésbico negro, pervertido feminino negro” era
“não humano”, provido de perversidade e o oposto da ordem social guiada pelo
corpo, cisgênero 6, masculino, heterossexual, burguês e cristão.
Desta forma, compreendemos que mulheres negras, bem como corpos
negros não cisnormatizados e não heteronormatizados, carregam em sua
identidade cultural construções históricas pautadas pela noção de “outro”.
Tendo a consciência de que tais corpos, assim “como tudo que é histórico,
sofrem transformações constantes” (HALL, 1996, p. 69), artistas afrofuturistas
transformam a história por meio da perspectiva da autoaceitação, por meio das
estratégias de empoderamento e emancipação mediante realidades não
representadas pela branquitude. Ytasha Womack (2020) salienta como o
afrofuturismo revisita e reconstrói a história e a ancestralidade de povos afro
diaspóricos.
Tendo em vista essa dinâmica de estrategiar as representações dos
corpos negros, abordados por uma visão afrofuturista que é interseccional,
antirracista, anticisheteronormativa, antihegemônica, aqui serão levantadas
algumas observações de como essas estratégias estão presentes nas
colagens digitais da artista Karina Duarte, aproximando conceitos utilizados por
bell hooks, Joice Berth e Ytasha Womack.
A artista curitibana Karina Duarte disponibiliza suas produções gráficas
na página da rede social Facebook com o nome “Deskahdearte”. Na seção
“sobre” da página, ela se apresenta como “Artista em Desenkahdearte, B-girl
no movimento HipHop, Antifascista sempre!”. Duarte começou a desenvolver
Identidade de gênero em que o indivíduo se reconhece com o gênero atribuído em seu
nascimento (CAZEIRO; SOUZA; BEZERRA, 2019).
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suas artes gráficas quando teve contato com as manifestações de cultura de
rua. Quando tornou-se dançarina de breaking dance começou a organizar
eventos na região metropolitana de Curitiba. Karina produzia cartazes e lambs
de divulgação para estes eventos (DUARTE, 2019). Atualmente, se
identificando com a estética afrofuturista, a artista afirma que o Afrofuturismo
“é, acima de tudo, o poder em nossas mãos” (DUARTE, 2019, p. 337).
As estratégias de empoderamento da artista em suas colagens digitais
articulam em suas buscas pela representação de personalidades e de pessoas
negras, referências à cultura africana, à ancestralidade e à cultura de rua,
sempre dialogando com imagens e símbolos futuristas (do universo, de
planetas e de transportes espaciais). Como podemos observar na Figura 1, a
artista retrata a experiência interseccional (de raça e gênero) no ato de trançar
os cabelos, como resistência ancestral e empoderadora.
Figura 1 - “as tropas” - colagem digital sobre as tranças nagô.

Fonte: Página do facebook oficial do “DESENKAHARTE”
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Neste aspecto, é possível compreender a representação dos cabelos
trançados como uma forma de desvincular as representações hegemônicas
pautadas nas adequações do cabelo afro que, por meio de tecnologias
variadas (produtos químicos, produção e circulação de artefatos direcionados à
beleza e imagens veiculadas nos meios de comunicação), normatizam
processos de alisamento para os cabelos não lisos, como uma forma de
efetivar o padrão estético da branquitude (SANTOS, 2017).
Joice Berth nos alerta que “os cabelos são um importante elemento
estético de autoafirmação e de cultivo do amor à própria imagem, sobretudo
para mulheres, sejam elas da etnia que forem” (BERTH, 2019, p. 116). Mas
com toda construção histórica que a branquitude produziu acercados cabelos
afros, Karina se distancia das representações do corpo negro regulado, uma
vez que, visibiliza o ato coletivo (entre duas mulheres negras) de trançar
cabelos afros, já que para Joice Berth (2019) o empoderamento se dá por meio
de processos coletivos e não apenas individuais.
Na Figura 2, Karina Duarte visibiliza Rosetta Tharpe, cantora,
compositora e guitarrista negra norte-americana de música gospel. A colagem
digital foi postada juntamente com um texto biográfico da artista, falecida em
1973, que conta a influência da cantora na comunidade negra estadunidense e
seus feitos na indústria cultural. Percebe-se, no texto, o caráter representativo
do corpo negro emancipado de Rosetta no trecho que afirma sua ousadia em
“atravessar a linha entre sagrado e secular apresentando sua música
inspiradora de "luz" na "escuridão" dos clubes noturnos e salões de baile
acompanhada por big bands.” Aqui a narrativa dá destaque a como Rosetta
(mulher negra) subverteu os dogmas religiosos cristãos ao se apropriar do
gênero musical religioso e inserir o mesmo em ambientes não convencionais e
ditos mundanos (clubes noturnos e salões) para o cristianismo.
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Figura 2 - “Rosetta Tharpe” - colagem digital.

Fonte: Página do facebook oficial do “DESENKAHARTE”

Já na Figura 3, ao representar a teórica e arquiteta Joice Berth, Karina
Duarte utiliza na composição um espaço construído mediante elementos
arquitetônicos (pirâmides e esfinge) da cultura do Egito Antigo. Esta estratégia
afrofuturista em recorrer e utilizar elementos do imaginário do Egito Antigo, é
tida como uma das principais construções imagéticas da ancestralidade
africana (WOMACK, 2013).

Com isso, é enfatizada e visibilizada a

representação do Egito como uma cultura e sociedade Africana, pois muitas
vezes essa característica é ocultada pelo processo de embranquecimento
constante do Egito Antigo nas produções hegemônicas da branquitude
(WOMACK, 2013).
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Figura 3: “Joice Berth” - colagem digital.

Fonte: Página do facebook oficial do “DESENKAHARTE”

5. Algumas Considerações
Karina Duarte empenha-se em trabalhar a interseccionalidade ligada as
premissas e estratégias afrofuturistas, uma vez que, ao evidenciar corpos
negros representados juntamente com os cuidados capilares afrocentrados, ao
representar mulheres importantes para a história (passado, presente e futuro)
afrodiaspórica,

ao

colocar

elementos

visuais

que

subvertem

a

uma

ancestralidade deturpada pela branquitude, ela propõe uma emancipação
estética em suas colagens digitais.
Deste modo, ao analisar a epígrafe de bell hooks que abre este texto,
percebe-se que o campo das representações é fundamental para a produção
de resistências e lutas antirracistas. O Afrofuturismo como uma linguagem que
propõe subverter as visões racistas propagadas pela branquitude e que se
coloca na função combativa da luta cultural, utiliza estratégias que se
distanciam da norma hegemônica que por muitas vezes não contempla a
totalidade dos corpos e das culturas negras enquanto potências e existências
válidas.
Um dos papéis do Afrofuturismo é não representar a negritude como
algo fatalista, mas sim evidenciar a pluralidade e potencialidade do “ser negro”
para os corpos que são violentados de diversas formas quando circulam nas
estruturas racistas em que são inseridos. No Afrofuturismo, a negritude está
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apoiada na revisão e reconstrução da ancestralidade, não apenas vivenciada
no período genocida escravocrata, mas sim na exuberância do Antigo Egito,
nas teorias criadas nas manifestações Yorubá, na representatividade de
mulheres negras enquanto referências de produção epistemológicas, no
autocuidado da preservação crespa e cacheada dos cabelos afros e no
entendimento do que é ser uma pessoas negras para além de um recorte
centrado nos homens negros cisheteronormatizados.
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A noção de autoria em uma exposição de design
Ana Paula FRANÇA
Ronaldo de Oliveira CORRÊA
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Introdução
O design, enquanto atividade profissional, compartilha limites com
disciplinas como a engenharia, a arquitetura, a publicidade e as artes visuais.
Historicamente, as relações entre essas áreas configuram-se também como
disputa, sendo a questão da autoria um ponto controverso relevante. Por meio
deste trabalho, busca-se remarcar aspectos dessa questão, a partir de estudos
de viés antropológico e sociológico, produzidos por autores vinculados aos
estudos da Cultura Material e da Teoria e História do Design. Além disso,
articula-se os aspectos remarcados para contextualizar o modo como relações
entre design e autoria são interpretadas e como elas foram materializadas na
exposição do 32º Prêmio Design do Museu da Casa Brasileira. A exposição
vigente entre novembro de 2018 e janeiro de 2019 é também o principal objeto
de estudo da tese de doutorado desenvolvida junto ao Programa de Pósgraduação em Design da Universidade Federal do Paraná (SILVA, 2021).
Entre 15 e 20 de janeiro de 2019 visitas foram feitas à exposição
propriamente, com duração de 60 minutos (em média), considerando as três
salas que a compuseram. Registros fotográficos foram feitos, breves vídeos e
anotações em diário de campo. Houve dedicação especial sobre o
complemento e confronto dos dados coletados previamente, por meio de
análise das imagens oficiais de divulgação da exposição e dos produtos nela
apresentados.
Parte-se da premissa de que a exposição de design em questão
apresenta processos, práticas, teorias e conceitos que compõem o design
enquanto atividade profissional. O modo de expor, portanto, constitui uma
versão sobre o design no Brasil, implicando em sua visibilidade social.

Discente no PPGDesign da Universidade Federal do Paraná, Doutorado em Design.
Pesquisador e docente no PPGDesign da Universidade Federal do Paraná, orientador e coautor.
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2. A noção de autoria e o design no âmbito museológico
Sob a chave da antropologia, o sociólogo Gilberto Velho (2006)
considera a noção de autoria artística como construção cultural-social da
individualidade do artista. Em seu texto Autoria e criação artística, afirma que
O artista como indivíduo negocia e elabora sua identidade singular
dentro de uma cultura, de códigos e relações sociais de que faz parte
e que transforma com sua obra. A condição do artista como indivíduo
criador só pode ser devidamente compreendida se pudermos avaliar
o espaço sociocultural (tradições, costumes, padrões, valores) em
que se move, não como um autômato, mas como reinventor de
códigos e linguagens. (VELHO, 2006, p. 140).

Para o professor titular e decano do Departamento de Antropologia do
Museu Nacional da UFRJ, falecido em 2012, o olhar antropológico sobre a
questão reforça a importância de uma perspectiva histórica não evolucionista
acerca da constituição do artista enquanto indivíduo. Ressalta que a relação
entre o anonimato da Idade Média e o reconhecimento individual humanista do
Renascimento não é exata. Segundo ele, os artífices das catedrais medievais
não eram tão anônimos quanto já considerado, pois assinaturas e marcas
diferentes de individualização são identificadas em relatos e documentos.
Associações a uma categoria de trabalho mais ampla são igualmente
confirmadas, comprovando que contratos e combinações não impediam que
figuras individuais fossem destacadas em sua particularidade (VELHO, 2006, p.
135).
Em contrapartida, ainda segundo o estudioso, grandes figuras do
Renascimento como Giotto, Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci e Bosch
trabalhavam dentro do sistema de oficinas em que discípulos e assistentes
tinham um papel fundamental na elaboração das obras encomendadas e
produzidas. Por isso, nem sempre a singularidade dos mesmos seria
automaticamente identificada (VELHO, 2006, p. 135).
De acordo com o percurso histórico traçado por Gilberto Velho, a
configuração sociocultural que dá condições para que artesãos/artistas
específicos se destaquem de suas corporações, estabelecendo um novo tipo
de relação com seus patronos e mecenas, dá-se com a formação dos estados
modernos. Em consonância com transformações relacionadas ao Iluminismo e
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à Revolução Francesa, o sucesso individual é o “trunfo com que contarão os
artistas para buscar situações em que se sintam mais seguros e cada vez
mais, com maior liberdade para a produção de suas obras.” (VELHO, 2006, p.
135).
Já no século XIX, atrelando-se ao Romantismo, os artistas construíram
identidades em que a ambiguidade se tornava uma espécie de marca
registrada. Segundo Gilberto Velho, o mercado artístico e o fascínio pelo
exercício de papéis sociais permitiam que a marginalidade e a condição de
outsiders assumissem dimensões emblemáticas. Ainda de acordo com ele, o
século XX é marcado pela tensão entre a criação coletiva e a ênfase na
performance individual, sustentada por uma forte valorização da subjetividade.
Em suas palavras, “A própria busca e pesquisa de raízes nacionais e a
valorização das culturas populares tradicionais são características centrais de
boa parte do movimento romântico, retomado e reenergizado por vanguardas
modernistas (...)” (VELHO, 2006, p. 137).
A partir da segunda metade do século XX, a noção de autoria e
autonomia é abalada por uma produção artística que amplia meios e integra
áreas.

Para

Gilberto

Velho,

“as

sociedades

complexas

moderno-

contemporâneas são heterogêneas e diversificadas, apresentando diferentes
combinações e múltiplos contextos, onde se percebem relações, trânsito e
ambiguidades entre aspectos desses sistemas mais amplos.” (VELHO, 2006, p.
137). A tensão entre individualismos hierárquicos, portanto, reposiciona a arte
como ação coletiva, relativizando e contextualizando a figura do autor num
quadro diversificado “em que desempenha um papel importante, mas articulado
e dependente de uma série de parceiros individuais e grupais.” (VELHO, 2006,
p. 137).
No âmbito do design, tensões, reposicionamentos e relativizações
tornam-se igualmente potentes, considerando-se a complexidade do cenário
contemporâneo. Contudo, assim como remarca Gilberto Velho, historiadores e
teóricos do design destacam a inexistência de uma trajetória contínua, sendo
contradições e coexistências marcantes, tratando-se de relações entre design e
autoria.
Segundo o professor de História do Design em University of Brighton no
Reino Unido, Jonathan Woodham (1997), o século XIX e o início do século XX
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envolveu a proliferação de associações, na Europa e Estados Unidos, com a
intenção de promover o design como atividade profissional significante, do
ponto de vista social, cultural, político e econômico. A estratégia prevalecente
nesse período correspondeu ao entrelaçamento do reconhecimento profissional
à produção industrial, na busca de suplantar totalmente noções de
personalidade individual artística (WOODHAM, 1997, p. 165). Jonathan
Woodham remarca que, entretanto, no período entre guerras, a figura do
consultor de design, especialmente nos Estados Unidos, foi decisiva para a
visibilidade da profissão e reconhecimento de seu valor para a produção de
massa. Designers como Raymond Loewy e Henry Dreyfuss apareciam na capa
da revista Time, indicados como profissionais responsáveis pelo sucesso de
vendas de novos produtos. Contudo, segundo o estudioso,
Ironicamente, o status de celebridade individual que vários da
geração emergente de designers industriais nos Estados Unidos
procuraram cultivar, na década de 1930, a fim de obter
reconhecimento público e vantagem comercial, reforçaram dúvidas
nos círculos comerciais sobre as habilidades de designers individuais
no que tange à compreensão de implicações mais amplas de
fabricação, marketing, publicidade, varejo, no desenvolvimento de
produtos. (WOODHAM, 1997, p. 170).

Apesar das desconfianças, após a Segunda Guerra Mundial, a cultura
do designer seguiu buscando um eco internacional. De acordo com a
historiadora Penny Sparke (2010), vinculada à Kingston University de Londres,
“cultura do designer” corresponde a um conjunto de valores e práticas,
centradas na figura do designer como autor, articuladas como estratégia
simbólica. A estudiosa britânica lembra que ao encontrar uma rota através do
Atlântico, nos anos posteriores a 1945, “a cultura do designer tendeu a situarse no extremo mais tradicional do espectro do design, as artes decorativas”
(SPARKE, 2010, p. 182), afastando-se até mesmo dos produtos de novas
indústrias, caros aos designers estadunidenses. Segundo ela, mais próximos
da arte do que da engenharia, uma nova geração de designers europeus
começou a se destacar rapidamente na década de 1950.
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Seus nomes e faces apareciam com frequência tanto em revistas
femininas sobre decoração quanto em revistas especializadas. Foi
uma época de grande idealismo e otimismo na qual o design tinha
sua importância e os designers, com sua herança de modernidade,
eram considerados como possuidores de um dom para melhorar a
qualidade da vida cotidiana. (SPARKE, 2010, p. 182).

A vida cotidiana, no período pós-guerra, foi marcada pela abundância de
mercadorias, assim como por constantes interpelações publicitárias. A grande
oferta de produtos oriundos de novas tecnologias, produzidos em massa,
vendidos de maneiras abrangentes e facilitadas, abre a possibilidade de
consumo a um contingente ainda maior. Penny Sparke afirma que à medida
que cada vez mais pessoas estão aptas a definir-se através do consumo de
cultura visual e material, tornou-se imperativa a necessidade de oferecer níveis
de diferenciação. Diante desse quadro, as conquistas mais elitistas da cultura
do designer estavam ligadas à sua dependência das belas artes como meio de
distinção. Em suma, a seu ver,
O design foi uma das maneiras de assegurar essa diferenciação e,
nos anos seguintes a 1945, teve como intenção distinguir cada vez
mais entre dois mundos modernos: o da moderna cultura de massas
e o da nova cultura de elite e luxo que se definia por sua associação
com o conceito de “bom gosto” (SPARKE, 2010, p. 180).

Em concordância com a análise de Penny Sparke, a autora de diversos
livros e artigos na área de Teoria e História do Design, Isabel Campi (2003, p.
144), reforça que “desde Duchamp até os dias atuais, o mercado de arte aceita
que obra pode ser qualquer coisa desde que seja assumida por um artista,
assim socialmente considerado.” Para Isabel Campi, pesquisadora vinculada a
Escuela Eina Centro Universitario de Arte y Diseño, a desvalorização dos
meios e formas convencionais de obra de arte é, portanto, substituída pela
revalorização do autor e sua irrepreensível singularidade. O design alinha-se a
esse processo e, a seu ver,
Os museus e centros culturais desempenham um papel importante
para a valorização artística do design, já que selecionam objetos,
descontextualizando-os, “divinizam-os”, conferindo uma “aura”
contribuem para que o público perceba suas qualidades estéticas e
culturais. (CAMPI, 2003, p. 155).
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Na década de 1980, o estudioso da arquitetura Adrian Forty caracteriza
tal condição de consideração institucional e mercadológica do design. O
professor emérito da University College de Londres reflete, em seu livro
Objetos de desejo, sobre “a confusão do design com arte e a consequente
ideia de que artefatos manufaturados são obras de arte.” (FORTY, 2007, p. 1213). Segundo ele, considerar o design industrial como arte constitui uma
concepção equivocada sobre as conexões entre design e sociedade, pois os
designers não desempenham o principal papel na produção. Em suas palavras,
A distinção crucial é que, nas condições atuais, os objetos de arte são
em geral concebidos e feitos por (ou sob a direção de) uma pessoa, o
artista, enquanto isso não é verdade para os bens manufaturados. A
concepção e a fabricação de sua obra permitem aos artistas
considerável autonomia, o que levou à crença comum de que uma
das principais funções da arte é dar livre expressão à criatividade e à
imaginação. Seja correta ou não essa visão de arte, o fato é que ela
certamente não é verdade para o design. (FORTY, 2007, p. 13).

De acordo com Adrian Forty, essa visão foi estimulada pela coleção e
exibição de bens manufaturados nos mesmos museus que exibem pinturas e
esculturas. A partir de perspectiva análoga, Ethel Leon (2012), doutora em
História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo pela Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, aborda criticamente a
maneira pela qual o Museu da Casa Brasileira apresenta o design para a
comunidade. Segundo a pesquisadora, o Museu vem construindo a imagem
de museu de arquitetura e design por meio de exposições efêmeras,
especialmente, as mostras anuais do Prêmio Design MCB. As edições do
Prêmio acalentam “a cultura do designer/autor”, tornando-se referência interna
para os profissionais da área, sem demonstrar preocupação com o sentido da
atividade para um público mais amplo. Segundo ela, ao manter um prêmio
consagrador que cumpre a função de selo comercial e ao dedicar salas com
mostras de indivíduos/autores, o Museu da Casa Brasileira promove a
“artificação de objetos de design”. Ethel Leon explica que, de acordo com
referencial teórico, encara a artificação como processo de transformação da
não arte em arte (LEON, 2012, p. 166). A pesquisadora avalia que, no caso do
Prêmio Design MCB, a ênfase no processo de artificação não contribui para
que o design brasileiro construa ambições maiores do que servir ao mercado
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de consumo. Segundo ela, “A autonomia do design, que, como toda autonomia
de campo é relativa, só pode ser construída a partir de prática e reflexão
conjuntas, que responda a questões sociais amplas e não apenas ao
mercado.” (LEON, 2012, p. 180).

3. A exposição de design em questão
O Prêmio Design MCB foi criado em 1986, como parte de um projeto de
delimitação temática para instituição museológica da Secretaria da Cultura e do
Estado de São Paulo. A delimitação e a criação do evento visaram responder à
tipologia de museus em discussão na época, sendo o Museu da Casa
Brasileira

(MCB)

classificado

como

museu

de

arquitetura

e

design.

Concomitantemente, a construção tipológica envolveu a diversificação das
atividades institucionais com o objetivo de angariar fundos oriundos da
iniciativa privada. O evento foi proposto e endossado pelo diretor, à época,
Roberto Duailibi, sócio-proprietário de uma das agências de publicidade mais
prolíficas no eixo Rio-São Paulo, a DPZ (BORGES, 1996). A premiação mais
longeva na área do design do país, portanto, nasceu imbuída da perspectiva
neoliberal em voga.
As exposições do Prêmio Design MCB acontecem no andar térreo do
museu e ficam em cartaz por aproximadamente dois meses. Inaugurada em 10
de novembro de 2018, a exposição referente ao 32º Prêmio Design MCB
apresentou aos visitantes 90 artefatos categorizados como produtos: itens de
mobiliário, iluminação, utensílios, eletrônicos, construção, transportes e têxteis.
A primeira aproximação com o modo como os artefatos laureados pelo
32º PD MCB foram expostos ocorreu por meio de imagens divulgadas no site
da instituição museológica (Figura 1). As fotografias consideradas estão ainda
disponíveis em duas postagens referentes à inauguração da exposição, sendo
uma delas, mais especificamente, dedicada ao evento de abertura ocorrido no
dia 10 de novembro. A historiadora da arte e socióloga da cultura Susane
Thornton (2010) afirma que, algumas vezes, a experiência de uma pessoa com
uma exposição começa antes mesmo que ela chegue à cidade de realização.
Dessa forma, consideramos o conteúdo do site como via de preparação para a
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visita, ponderando-o como o principal meio de divulgação e chamamento
público.
Nas três salas principais do térreo do Museu da Casa Brasileira, a
maioria dos produtos foram suspensos por cabos transparentes, ocupando
posições diversificadas no espaço. A descontinuidade estabelecida estendeuse às informações sobre cada um deles, apartadas e fixadas nas paredes, sem
uma sequência ou indicação precisa.
Figura 1 - Postagem sobre a exposição no site do MCB

Fonte: Museu da casa brasileira (2018c).

A visita efetiva ao espaço expositivo da 32ª edição do prêmio ocorreu,
pela primeira vez, em companhia do museólogo institucional, responsável pelo
Centro de Documentação do Museu da Casa Brasileira, Wilton Guerra. Wilton
apresentou a equipe de orientadores de público neste mesmo espaço e uma
explicação sobre o objetivo da pesquisa e da permanência nas salas de
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exposição foi feita a eles. Falou-se brevemente sobre o estudo e explanou-se o
ponto de vista inicial sobre o modo como exposições de design dão visibilidade
ao trabalho do designer. Colocou-se a pretensão de observar visitantes e
conversar com alguns deles, tentando verificar o que pensavam sobre design e
como a atual exposição do prêmio complementava ou alterava o entendimento
sobre o que designers fazem. Falamos sobre como, ao conceber artefatos,
designers consideram de maneira mais ou menos sistemática aspectos
concernentes à produção e ao uso. Comentamos sobre como a interdição da
manipulação de artefatos, à princípio, limitaria a experiência de visitantes
quanto a esses aspectos e que, de certa forma, condicionaria a visita à
contemplação visual, como se os visitantes estivessem diante de esculturas ou
pinturas.
Na ocasião, investigou-se se o fato de os artefatos estarem daquela
forma dispostos, sem barreiras, devido à suspensão e ausência de tablados ou
vitrines,

estaria favorecendo

algum

tipo de situação conflituosa.

Os

orientadores responderam afirmativamente, referenciando o fato de a
expografia ser mais convidativa ao toque. Contudo, afirmaram que o impulso
ao toque é uma constante, mesmo em edições anteriores, pois os visitantes
sempre querem encostar, abrir, mexer, sentar.
As etiquetas de interdição na exposição do 32º Prêmio Design MCB
apresentaram um layout padronizado, mas foram distribuídas e fixadas de
modo diversificado. Nas imagens analisadas previamente, divulgadas pelas
postagens do site, foi possível identificar duas delas (Figura 2). Durante as
visitas consecutivas feitas à exposição, a presença de outras foram percebidas,
relacionadas a outros artefatos (Figura 3 e 4).
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Figura 2 - Sala das categorias Têxteis, Utensílios e Construção.

Fonte: Museu da Casa Brasileira (2018c).

Figura 3 - Etiqueta de interdição ao
toque sobre o fogão em exposição

Figura 4 - Etiqueta de interdição ao
toque sobre a geladeira em
exposição

Fonte: Acervo pessoal da autora (2019).

Fonte: Acervo pessoal da autora (2019).

Em Expografias do MCB - design de exposições temporárias e do
acervo (MUSEU DA CASA BRASILEIRA, 2020), roda de conversa virtual
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transmitida recentemente pelo canal oficial da instituição no YouTube, no dia
23 de setembro de 2020, o diretor técnico, Giancarlo Latorraca, e a gerente de
mostras, Ana Heloisa Santiago, apresentaram um conjunto de imagens de
projetos expográficos desenvolvidos, com referência às exposições do Prêmio
Design MCB. Abordaram primeiramente o tópico Exposições do Prêmio Design
desenhadas por arquitetos parceiros que, segundo Giancarlo Latorraca, referese a uma fase em que o Museu contava com verba maior para a realização do
evento. De acordo com o diretor técnico havia um orçamento que permitia
“convidar arquitetos que trabalham no campo das exposições para poder
desenvolver a cada ano, sempre com essa visão da importância da linguagem
do design de exposições para um Museu que fala de design”. (MUSEU DA
CASA BRASILEIRA, 2020). A roda de conversa virtual, incluiu uma parte sobre
“Exposições do Prêmio desenhadas pela equipe do MCB”, e a primeira
indicação da sessão corresponde ao projeto expográfico de 2013, equivalente
ao 25º Prêmio Design. O evento foi indicado como aquele que marca tanto o
início da atuação de Ana Heloisa Santiago no cargo de gerência, como,
considerando-se a trajetória das exposições, a relação mais íntima entre a
identidade visual e a construção cenográfica no espaço museológico. Nesse
ponto da narrativa, a arquiteta expressa a necessidade de fazer um parêntese
sobre “o que é desenhar a mesma exposição todo ano.” Segundo ela, apesar
das especificidades de cada edição, é recorrente a preocupação em mostrar
como a peça funciona e mostrar a hierarquia entre os artefatos premiados. Na
sequência, o diretor técnico Giancarlo Latorraca reforçou que “disponibilizar as
peças para uso do público” é outra regra respeitada pela equipe. Em suas
palavras, “um museu que fala de um objeto contemporâneo, no caso, através
do recorte do Prêmio Design, dá acessibilidade [ao visitante], inclusive o direito
de[le] sentar na cadeira e falar: ‘essa cadeira ganhou prêmio, mas eu não a
achei boa’” (MUSEU DA CASA BRASILEIRA, 2020). Sobre a expografia do 32º
PD MCB, Ana Heloisa Santiago explicou que a ideia central foi expor os objetos
soltos dentro da exposição, pendurando praticamente tudo que era possível.
Giancarlo Latorraca destacou que, cenograficamente, ficou muito interessante,
mas que, em contrapartida, a definição por suspender os artefatos gerou
dificuldade com relação às legendas, fixadas na parede. Para Ana Heloisa
Santiago, a vantagem da expografia situou-se na possibilidade de ver as peças
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por ângulos incomuns, ver a parte de baixo dos produtos. Os dois responsáveis
pela expografia do 32º PD MCB teceram comentários também sobre o
processo de montagem, destacando a prática de pendurar as peças nas salas
do térreo do MCB como fato inédito.
Durante o período de permanência nas salas de exposição, foi possível
notar que poucos visitantes se ativeram às fichas, apesar de os orientadores
indicarem que as mesmas, ali fixadas, estavam dispostas também em um
catálogo e que eu poderia retirá-lo na recepção. Além disso, indicavam que
foram inseridos pequenos papéis retangulares amarelos nas laterais das portas
das salas com QR code para a versão digital do catálogo impresso, publicada
na plataforma Issuu. Os orientadores de público reforçaram, contudo, que a
maioria dos visitantes ignorava as indicações, reclamando da dificuldade
encontrada, mas abrindo mão do catálogo. Desde a abertura da exposição, as
representações mostraram-se insuficientes, sendo ainda destacável que não
havia uma numeração específica. A aleatoriedade percebida não se restringiu à
composição visual da exposição, mas também envolveu a relação sequencial
entre a disposição das legendas e as informações sobre os artefatos
disponibilizados (Figuras 5, 6 e 7).
Figura 5 - Fichas (legendas) dos produtos em exposição

Fonte: Acervo pessoal da autora (2019).
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Figura 6 - Fichas (legendas) dos produtos em exposição (2)

Fonte: Acervo pessoal da autora (2019).

Figura 7 - Visitantes na abertura da exposição

Fonte: Museu da Casa Brasileira (2018b).

Em postagem dedicada à abertura da exposição, mostra-se fotografia de
visitantes voltados para os retângulos coloridos fixados nas paredes,
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demonstrando o ato de ler os conteúdos. Uma das visitantes apontou o celular
para os dados ali disponíveis como quem fotografa ou filma algo (Figura 7).
Durante o período em campo, foram observados três visitantes que
dedicaram atenção à contemplação de cada um dos produtos expostos. Por
volta das 13h30 do dia 19 de janeiro de 2019, uma visitante desacompanhada
contemplava com atenção produtos na sala dedicada às categorias Utensílios,
Têxteis e Construção. Ela fotografava artefatos desta categoria e procurava
informações nas fichas nas paredes, fazendo registros fotográficos delas. Uma
aproximação foi feita enquanto ela entrava na sala dedicada aos artefatos de
Iluminação e Trabalhos Escritos. A abordagem envolveu uma apresentação
sobre a relação da pesquisa com a exposição. Em breve conversa informal, ela
revelou então o interesse em ingressar na carreira acadêmica, indicando sua
atuação como arquiteta e designer de interiores há 23 anos. Afirmou estar
impressionada com a qualidade dos artefatos em exposição e encantada com a
proposta expográfica. Disse que a suspensão dos produtos remeteu à leveza e
à ludicidade. Em sua opinião, o modo como os artefatos foram expostos
referia-se à criatividade na medida em correspondia à imagem de “Como tudo
começa em nossa cabeça”.
Por volta das 14h00 do dia 20 de janeiro de 2019, um jovem casal
dedicava-se aos artefatos da categoria Iluminação. Apontavam para vários
deles, conversando entre si com afinco. A comunicação não se restringia à
exclamação, mas como estavam bastante próximos e falando em um tom mais
baixo, não era possível ouvir os comentários. Entretanto, o homem falava
português com um sotaque específico e fazia gestos como quem explica a
estrutura e/ou funcionamento das luminárias.
O casal manteve esse comportamento na sala das categorias Mobiliário,
Eletrônicos e Transportes. Sempre lado a lado, contemplaram os produtos
suspensos, circundando alguns deles. O homem fotografou o barco e teceu,
mais uma vez, comentários acompanhados de gestos explicativos. Dedicaram
tempo aos eletrodomésticos alinhados ao fundo da sala, o fogão e a geladeira.
Apesar disso, não leram os textos de parede sobre cada categoria, e não
buscaram informação nas fichas coloridas. Como não foi possível ouvi-los,
foram interpelados na última sala da exposição. Ambos foram simpáticos e
receptivos, aceitando falar um pouco sobre as suas impressões. Durante a
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conversa informal, o homem afirmou ser designer de produto, enquanto sua
companheira identificou-se como enfermeira. Ao serem questionados sobre a
suspensão dos produtos no espaço de exposição, o homem afirmou que,
apesar de julgar um recurso interessante, especialmente para a mostra de
objetos de iluminação, a percepção da inovação de alguns projetos ficou
comprometida. Falou sobre a necessidade de um vídeo ou análogo, explicando
o diferencial de cada produto. A sua companheira de visita comentou que
diante da geladeira e do micro-ondas, especialmente, não foi possível
identificar o motivo da premiação porque foram expostos com as portas
fechadas e não podiam ser manuseados. Ressaltou: “É preciso ver dentro do
objeto também!”. Os dois afirmaram terem notado as informações coladas nas
paredes e que tentaram usá-las na sala da categoria iluminação, mas
confirmaram que a distância e a ordem aleatória não os convidaram o
suficiente.
Caso tivessem buscado os textos sobre os produtos que mencionaram
encontrariam uma descrição iniciada pela indicação dos autores. Além da
indicação da classificação, o primeiro elemento de identificação era uma
sequência de nomes, seguido pelo item produção e localização geográfica.
Seguem dois exemplos de conteúdos textuais disponíveis nas fichas, sobre a
geladeira e o micro-ondas, referenciados pela visitante da exposição do 32º
Prêmio Design MCB.
Refrigerador inverse 3
Autores: Luiz Carlos Bittencourt Junior, Eduardo C. Sanches,
Francesca M. Rech, Giseli C. Costa, Marina B. Cabral e Bruno S.
Leite.
Produção: Whirpool Corporation no Brasil
Joinville, SC
Seguindo a tendência de limpeza visual e linhas retas do mobiliário
de cozinha, o projeto provoca o olhar não apenas pelo visual de
inspiração tecnológica e industrial, mas também pelo uso de cor
escura para as paredes internas, enfatizando os alimentos de uma
forma diferenciada, com o auxílio de uma elegante iluminação. A
interface de comando é fluída e há vários compartimentos com
controle ambiental distinto para, por exemplo, preservar carnes por
dias sem necessidade de congelamento. O layout dos
compartimentos principais (geladeira, freezer e Freeze Control Pro)
favorece um fluxo operacional inteligente no dia a dia, sendo
resultado de um bom entendimento das necessidades do consumidor.
(MCB, 2018a, p. 39).
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M30
Autores: Valkiria Pedri Fialkowski e Daniel Kroker
Escritório: ARBRO design
Produção: Midea do Brasil
Curitiba, PR
O produto merece destaque pois incorpora a linguagem em braile,
que facilita o preparo de alimentos por pessoas com deficiência
visual. Esteticamente bem resolvido, a curva que configura a alça em
vista superior e a superfície transparente que a define formam um
conjunto harmonioso, que distingue o modelo dos demais ao investir
em personalidade. (MCB, 2018a, p. 41).

4. Conclusão
A tensão entre individualismos hierárquicos, recorrente no âmbito
artístico, de acordo com Gilberto Velho (2006), manifestou-se na exposição do
32º Prêmio Design MCB. O design como ação coletiva, defendido por Forty
(2007) mostrou-se suplantado pela indicação do autor e da empresa produtora
nas fichas oferecidas na exposição. Além disso, sob o caráter de produto
industrial, os artefatos não foram descritos como algo que envolve o trabalho
de profissionais indispensáveis, como operários e ou/equipes de produção e
gerenciamento. As explicações oferecidas aos visitantes não mencionaram o
papel dos usuários no desenvolvimento dos artefatos. Não houve menção a
pesquisas e validações com pessoas, denominadas geralmente como públicoalvo, etapas comumente aplicadas por designers industriais. Nesse sentido,
houve o reforço da figura do design como autor, a parte visível da profissão,
assim como pontuado pelo historiador Jonathan Woodham (1997). Os
designers profissionais, responsáveis pelo projeto, foram indicados como os
responsáveis pelo sucesso dos produtos.
Com relação ao peso desse aspecto frente à “cultura do designer”, nos
termos de Penny Sparke (2010), no catálogo ou nas salas expositivas foram
indicados os nomes, mas não foram incluídas fotografias com as faces dos
autores, como ocorre em revistas especializadas. Na expografia, a ênfase na
contemplação visual via interdição da manipulação dos produtos, reforçou uma
vinculação com exposições de arte. Aspecto potencializado pelo fato de as
fichas e textos descritivos terem sido apartados dos produtos, tendo seu
acesso menos recorrente. Nesse caso, a exposição museológica favoreceu a
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valorização artística do design, indicada por Isabel Campi (2003), já que
seleciona objetos, descontextualizando-os.
Por outro lado, o Museu da Casa Brasileira não é um museu de arte.
Não havia esculturas ou pinturas em relação direta. Então, a confusão entre
arte e design, promovida por instituições museológicas, como indicada por
Adrian Forty (2007), pode ser considerada menos contundente. Apesar disso, é
possível concordar com Ethel Leon (2012), pois a exposição promoveu a
autonomia do design frente à prática e reflexão conjuntas, não respondendo a
questões sociais amplas.
Na exposição do 32º Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, itens de
mobiliário, iluminação, utensílios, eletrônicos, construção, transportes e têxteis
foram suspensos por cabos transparentes, assim como foram suspensas as
relações sociais que os viabilizaram. Pensar sobre como os discursos
expográficos acerca do design constroem e reforçam certa noção de autoria,
potencializa

abordagens

críticas

sobre

a

invisibilização

do

trabalho,

especialmente daqueles que participam de maneira braçal e segmentada.
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A patronagem papal como ferramenta de obtenção da fama
Jordana Eccel SCHIO

1

Introdução
“Júlio. Que diabo é isso? Os portões não foram abertos! Algo está errado
com a fechadura” 2 (FROUD, 1895, p. 149, tradução nossa). A sátira anônima,
intitulada Julius Exclusus, datada de 1517, começa com essa reclamação. Tal
obra foi, posteriormente, atribuída ao humanista Erasmo de Roterdã (14661536), que entre outras coisas, “odiava o Júlio beligerante e mundano, que
representava tudo quanto, em sua opinião, um padre não devia ser” (DUFFY,
1998, p. 152). Roterdã imaginou um possível diálogo entre o recém-chegado
papa Júlio II, seu gênio e São Pedro, às portas do Paraíso. O teor insolente e
irritadiço das respostas do vicário de Cristo é regular ao longo de toda obra, ao
mesmo tempo em que se vangloria, especialmente, das suas condutas
militares.
O historiador irlandês Eamon Duffy, menciona que Júlio II foi o papa
mais feroz do Renascimento (DUFFY, 1998, p. 147), da mesma maneira que
parte da historiografia, no decorrer dos séculos, vinculou ao seu reinado a
alcunha de “papa guerreiro”. Tal representação começou a ser revista com
mais clareza no decurso do século XX (BAUMGARTNE, 2011, p. 28). Em
contrapartida, tal fama se construiu pouquíssimo tempo depois da sua morte,
visto que Júlio II se tornou símbolo do que os Protestantes condenavam sobre
Roma (BAUMGARTNE, 2011, p. 28). Isso porque, durante o período em que
foi líder do Primado Petrino, Júlio II se envolveu nas contendas que se
desenrolavam nos arredores da cidade romana, pois, desde 1494 haviam
tropas francesas distribuídas ao norte da península. Ademais, no início do
Graduada em Arte Visuais – Bacharelado (UFSM/RS). Graduada em História – Licenciatura e
Bacharelado (UFSM/RS). Mestranda em História no Programa de Pós-Graduação em História
(UFSM/RS). Bolsista CAPES. Integrante do Virtù – Grupo de História Medieval & Renascentista
(UFSM). Contato: jordanaschio06@gmail.com. A pesquisa é orientada pelo professor doutor
Francisco de Paula Souza de Mendonça Júnior, professor do Departamento de História da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM/RS), professor permanente do Programa de PósGraduação em História da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM/RS), coordenador do
Virtù – Grupo de História Medieval & Renascentista (UFSM). Contato: kirijy@gmail.com
2
“Julius. What the devil is this? The gates not opened! Something is wrong with the lock.”
(FROUD, 1895, p. 149).
1
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século XVI, com vácuo de poder gerado pela morte do papa Alexandre IV
(1492-1503), os venezianos ocuparam alguns territórios do Estado Papal.
Enquanto que, ao sul da península, em Nápoles, haviam tropas espanholas,
aliadas da família Borgia. Ou seja, além da fragmentação política da Península
Itálica havia, no período do reinado de Júlio II, a emergência política de
algumas regiões itálicas e a movimentação de exércitos estrangeiros. Logo, o
papa Júlio II, eleito em conclave no fim de 1503, buscou, a partir de alianças e
do incremento do exército pontifício, retomar as terras dominadas, ao mesmo
tempo em que ansiava expulsar as infantarias inimigas, participando de
maneira ativa das querelas que se desdobravam pelo território itálico.
Contudo, seu protagonismo não ficou restrito as questões marciais. Júlio
II foi um exímio mecenas, em vista disso, no decorrer do seu reinado dois
artistas em ascensão integraram a corte papal, Michelangelo Buonarroti (14751564) e Rafael Sanzio (1483-1520). Durante o período que viveram em Roma,
ambos elaboraram e executaram grandes projetos pictóricos que trouxeram
prestígio aos artistas e, consequentemente, ao mecenas. Ao longo desse
artigo, vamos compreender como os afrescos encomendados por Júlio II
trouxeram a fama ao vicário de Cristo, enquanto esse ocupou o trono de São
Pedro, na Jerusalém terrestre.

2. A fama de Júlio II: o papa, o general e o mecenas Renascentista
Durante o movimento Renascentista Italiano os homens desejavam
atingir o mais elevado grau de fama, honra e glória (SKINNER, 1996, p. 121),
para tanto precisavam praticar uma vida virtuosa. Para isso, o gênero literário
dos espelhos de príncipe oferecia diversos conselhos sobre os modos pelos
quais os homens deveriam agir para alcançar o prestígio máximo. Observamos
que, a partir da geração do poeta e humanista Francesco Petrarca (1304-1374)
os homens de virtù deveriam estar preparados para domar a Fortuna e, assim,
conquistar a imortalidade para seus nomes. Posteriormente, em um dos
capítulos do livro O Príncipe, escrito pelo florentino Nicolau Maquiavel (14691527), encontramos uma instrução elementar, por isso citamos que “um
príncipe deve ainda mostrar-se amante das virtudes, dando hospitalidade aos
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homens virtuosos e honrando os melhores numa arte” (MAQUIAVEL, 2006
[1532], p. 110). À vista disso, os homens renascentistas que almejavam uma
vida de excelência deveriam estar na companhia de outras figuras que
desejavam se aproximar dos pináculos da fama ou que eram reconhecidos
pelas suas habilidades tanto práticas quanto teóricas. Júlio II, como príncipe da
Igreja, acolheu em sua corte papal três figuras emergentes no início do século
XVI: o arquiteto Donato Bramante (1444-1514), o artista Michelangelo
Buonarroti (1475-1564) e o pintor Rafael Sanzio (1483-1520).
Alguns historiadores ponderam que com o retorno definitivo da Cúria
romana – em função do fim do Grande Cisma do Ocidente (1378-1417) –, no
decorrer da segunda metade do século XV, além da preocupação em recuperar
o prestígio político do papado, havia entre os sucessores ao trono de São
Pedro o desejo de reconstruir a Jerusalém terrestre (DUFFY, 1998, p. 133.
PARTRIDGE, 1996, p. 43). Contudo, durante o reinado de Júlio II tal prática foi
extremada, tanto que, para supervisionar, projetar e executar as modificações
na paisagem urbana, o papa convidou o arquiteto Bramante. Vivendo em Roma
desde 1499 (CHASTEL, 1991, p. 342), tal figura estava familiarizada com o
grande canteiro de obras romano. Por isso, o arquiteto deu continuidade aos
trabalhos de saneamento e ampliação de algumas vias, ao mesmo tempo em
que esboçava outros projetos (PARTRIDGE, 1996, p. 50-56), mas o programa
de maior vulto conferido a Bramante foi a reconstrução da basílica de São
Pedro. Esse projeto havia sido idealizado por Nicolau V (1447-1455), porém só
foi iniciado por Júlio II. Conforme escreveu o historiador Duffy:
Nicolau havia projetado a reconstrução da basílica de São Pedro: no
dia 18 de abril de 1506, Júlio lançou a pedra fundamental da nova
igreja. A obra tardaria 150 anos para ser concluída, pois, se Nicolau
visava a ampliação do prédio existente, Júlio, num gesto
característico, ordenou a total remoção da igreja da época de
Constantino, com os cem altares, tumbas e capelas adquiridos em mil
anos de existência. O arquiteto Bramante projetou uma grandiosa
edificação abobadada, centrada no relicário do Apóstolo; ademais, o
novo coro deveria conter uma imensa e vulgaríssima tumba para o
papa. Tivesse sido concluída, ela seria mais apropriada a um faraó
que a um bispo de Cristo, e a presença de Júlio na igreja mãe da
cristandade dificilmente teria sido menos visível que a do próprio São
Pedro (DUFFY, 1998, p. 144).
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Antes de iniciar esse projeto, Júlio II planejou a construção de outra peça
arquitetônica, o seu mausoléu. Para isso chamou a Roma um homem que
despontava pelo prestígio alcançado após a finalização de duas obras
escultóricas. Assim, em 1505, Michelangelo foi convidado por Júlio II para
realizar a decoração tumular que também faria parte de um programa da
restauratio da Roma papal (NÉRET, 1998, p. 24). Michelangelo já gozava de
algum prestígio nos primeiros anos do século XVI, isso porque havia concluído
a escultura de David (1501-1504), encomenda feita por membros da
aristocracia florentina (NÉRET, 1998, p. 08). Além disso, anos antes, entre
1498 e 1499, o artista também havia trabalhado em outro peça, a escultura de
Pietà. A pedido de um cardeal francês, Michelangelo esculpiu uma virgem que
ampara em seus braços o filho martirizado, contudo no seu corpo não há sinais
de violência, ademais não há traços de sofrimento nas personagens. Isso
porque, a beleza dos corpos humanos foi uma preocupação constante de
Michelangelo, isso fica evidente tanto nas peças entalhadas por ele quanto em
seus estudos ou então nos afrescos de sua autoria.
Pouco tempo depois de chegar na cidade romana, Michelangelo se
encontrou com o mecenas e em seguida fez os primeiros esboços para o
túmulo de Júlio II. Pouco tempo depois o artista foi até Carrara 3 (VASARI, 1991
[1550], p. 432), pois dessa região era extraído o melhor mármore. A primeira
versão do mausoléu papal era complexa, mesclando elementos arquitetônicos
e peças escultóricas, contudo após desentendimentos e conflitos de interesses,
o projeto foi abandonado. Michelangelo só retomou o trabalho após a morte de
Júlio II, entretanto, entre as primeiras tratativas e a versão final houveram seis
projetos (CHASTEL, 1991, p. 367), sendo a última versão menos sofisticada.
3

“Thus, Michelangelo boldly set to work: to begin the project, he went to Carrara to excavate all
of the marble with two of his apprentices, and from Alamanno Salviati in Florence he received a
thousand scudi on this account; he spent eight months in those mountains without any other
salary or provisions, where, challenged by those massive blocks, he conceived many fantastic
ideas for carving giant statues in those quarries in order to leave a memorial of himself as the
ancients had already done. After having chosen the appropriate pieces of marble, he had them
loaded at the dock and then brought to Rome, where they filled half the square of Saint Peter's
near Santa Caterina and the space between the church and the corridor that runs towards
Castel Sant'Angelo, where Michelangelo had set up a room to - work on the figures and the rest
of the tomb; and so that he could conveniently come to see Michelangelo work, the pope had a
drawbridge built from the corridor to the room, and, because of this, he came to be on very
intimate terms with Michelangelo, though in time these favours brought Michelangelo great
annoyance and even persecution, and also stirred up a great deal of envy among his fellow
artisans” (VASARI, 1991 [1550], p. 432).
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Observamos que, não foram somente desavenças entre o artista e o
mecenas que impossibilitaram o andamento desse projeto. O papa havia sido
aconselhado por rivais de Michelangelo que era infortúnio terminar o mausoléu
(NÉRET, 1998, p. 24) em vida, o que frustrou o artista. Mas, logo após a
interrupção desse projeto, Júlio II ofereceu a Michelangelo o teto da Capela
Sistina, na época decorado com um céu estrelado. Na contramão das
simplificações que se sucederam na decoração do mausoléu papal, a
ornamentação pictórica realizada na abóboda da capela se destaca pela
complexidade. Em cartas escritas pelo próprio artista, há menção de dois
projetos, o primeiro deles era um arranjo figurativo simples com os doze
apóstolos entronizados, enquanto que a segunda versão compreendia uma
composição mais complexa do que a executada (BOSCH, 1999, p. 650). Ao fim
e ao cabo, a proposta figurativa para o teto da capela se destaca pela
variedade de representações, uma vez que identificamos profetas, sibilas,
ignudi, putti, além de diversas cenas narradas no Antigo Testamento,
pincipalmente, do Livro do Gênesis (Figura 01).
Figura 01 – Decoração do teto sistino, afresco executado por Michelangelo.

Fonte: Web Gallery of Art.

Enquanto Michelangelo fazia a montagem dos andaimes e executava a
primeira etapa do projeto pictórico, Júlio II chamou outra figura para integrar a
corte, o aprendiz do pintor Pietro Perugino (1446-1523), Rafael Sanzio. Esse foi
convidado para decorar os aposentos papais, visto que Júlio II se recusava a
ocupar as salas decoradas pelos seu antecessor, Alexandre VI. Logo,
conjuntamente com seus aprendizes, Rafael elaborou a ornamentação das
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stanze papais. Ademais, depois de chegar à cidade romana em 1508, o artista
seguiu prestando seus serviços aos sucessores de Júlio II, até sua morte
prematura, em 1527.
Alguns textos mencionam o contraste entre a conduta irascível de Júlio II
e Michelangelo, e o comportamento afável de Rafael, visto que diversas figuras
da geração desse artista mencionam a sua habilidade social rara (BERBARA,
2010, p. 10) e seu comportamento cortesão (BURKE, 1991, p. 114). Para mais,
Rafael também se destacou pela perícia técnica, sobretudo, na pintura mural.
O artista e biógrafo renascentista Giorgio Vasari (1511-1574), escreveu que,
“nenhum pintor poderia criar figuras com mais graça ou maior perfeição” 4
(VASARI, 1991 [1550], p. 316, tradução nossa). Ademais, a encomenda da
decoração do teto da Capela Sistina teve a ingerência de Rafael, pois,
conjuntamente, com o arquiteto Bramante, conspiraram para que Júlio II
oferecesse a abóboda da capela ao escultor Michelangelo, “com o objetivo de
desprestigiá-lo, obrigando-o a trabalhar em um terreno – a pintura mural a
fresco – no qual Rafael era considerado, até então, absolutamente superior”
(BERBARA, 2010, p. 19). Todavia, Michelangelo domou a Fortuna e tocou os
pináculos da glória e da fama após a finalização do arranjo pictórico, conforme
escreveu seu biógrafo e amigo, Vasari.
Quando a capela foi descoberta, pessoas de todos os lugares
quiseram correr para vê-la, e só a visão foi suficiente para deixá-los
pasmos e sem palavras; e assim o papa, exaltado por este projeto e
encorajado a aceitar empreendimentos ainda maiores, recompensou
Michelangelo grandemente com dinheiro e ricos presentes, e
Michelangelo costumava dizer que os favores que ele recebia deste
papa provavam que ele reconhecia plenamente seus talentos; [...]
(VASARI, 1991 [1550], p. 437, tradução nossa) 5.

Contudo, Rafael também atingiu a fama, a honra e a glória quando
finalizou o ciclo decorativo encomendado pelo mecenas. Uma vez que, Vasari,
contemporâneo do artista, se referiu a obra da seguinte maneira:

4
“No painter could create figures with more grace or greater perfection” (VASARI, 1991 [1550],
p. 316).
5
“When the chapel was uncovered, people from everywhere wanted to rush to see it, and the
sight of it alone was sufficient to leave them amazed and speechless; and so the pope, exalted
by this project and encouraged to undertake even greater enterprises, rewarded Michelangelo
greatly with money and rich gifts, and Michelangelo used to say that the favours he received
from this pope proved that he fully recognized his talents; […]” (VASARI, 1991 [1550], p. 437).
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[...] Rafael ganhou grande fama em Roma, e embora seu estilo suave
e delicado fosse considerado extremamente belo por todos, e ele
tivesse estudado continuamente, examinando as muitas antiguidades
da cidade, ele ainda não tinha dotado suas figuras com a grandeza e
majestade que ele lhes deu a partir deste momento (VASARI, 1991
[1550], p. 437, tradução nossa) 6.

A tentativa de prejudicar o tenro prestígio de Michelangelo não foi
exitosa, pelo contrário, dada as expertises de Michelangelo e o domínio da
figura humana, o artista produziu um arranjo pictórico que trouxe mais
visibilidade e, sobretudo, prestígio. Rafael também foi bem-sucedido e a
conclusão dos afrescos trouxe fama ao pintor que permaneceu na cidade
romana até o fim da vida. O historiador inglês Peter Burke menciona que:
[...] alguns pintores conseguiram posições elevadas na corte, onde
seus serviços eram requeridos não só para que decorassem os
aposentos mas também para pintarem os retratos e projectarem os
trajes e a cenografia das festas da corte (BURKE, 1991, p. 114).

Isso encontra eco na trajetória de Rafael que permaneceu em Roma.
Além disso, nos últimos anos do pontificado de Júlio II recebeu a encomenda
para que realizasse um retrato do papa. Sobre tal peça, Duffy cita que, Rafael
representou o impetuoso velho de barba cerdosa, mas tal atributo estético não
tinha nada a ver com vaidade, “a barba de Júlio era uma promessa de vingança
contra seus muitos inimigos: os franceses, os turcos, os bolonheses e até os
romanos” (DUFFY, 1998, p. 147). Percebemos ainda que ambos os artistas
também ficaram imortalizadas de outra forma. No afresco intitulado,
posteriormente, como Escola de Atenas (Figura 02), que pertence ao ciclo
decorativo da Stanza della Segnatura, podemos identificar o autorretrato de
Rafael e, possivelmente, o retrato de Michelangelo (Figura 03).

6

“[...] Raphael gained great fame in Rome, and although his soft and delicate style was
considered extremely beautiful by everyone, and he had studied continuously, examining the
many antiquities in the city, he still had not endowed his figures with the grandeur and majesty
that he gave them from this time on” (VASARI, 1991 [1550], p. 437).
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Figura 02 – Afresco chamado, posteriormente, como “Escola de Atenas”, feito
por Rafael.

Fonte: Web Gallery of Art.

Figura 03 – Retratos de Rafael e Michelangelo, respectivamente.

RAFAEL

Fonte: Web Gallery of Art.

Tal artifício é, provavelmente, fruto do movimento Renascentista Italiano,
isso porque, houve “a emancipação dos pintores e escultores dos grilhões das
guildas e a sua ascensão do nível de artesão ao do poeta e do erudito, [...]”
(HAUSER, 1982, p. 424). Visto que, na esteira dessa mudança, os homens
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renascentistas almejavam atingir o mais elevado grau de fama, honra e glória.
Logo, todos os artifícios eram utilizados para conquistar tal objetivo. Somado a
isso:
Os homens começam a ter consciência da sua força criadora, no
moderno sentido da palavra, e há cada vez maiores indícios do
crescente auto-respeito do artista. Possuímos assinaturas de quase
todos os importantes pintores do Quattrocento, e é nesta época que
Filarete manifesta o desejo de todos os artistas assinarem os seus
trabalhos. Porém, mais característico ainda do que este costume, é o
fato de a maior parte destes pintores também deixarem auto-retratos,
se bem que nem sempre sejam quadros expressamente pintados
com esse fim. Os artistas retratam-se – e algumas vezes retratam,
como figurantes, as pessoas de sua família – junto aos fundadores e
patronos, à Virgem e os santos (HAUSER, 1982, p. 429-430).

Assim, no afresco Escola de Atenas, ambos os artistas são figurantes,
ao mesmo tempo em que estão na companhia de filósofos, matemáticos e
eruditos da Antiguidade. Conforme descreveu a historiadora Maria Berbara,
“em um cenário arquitetônico de derivação claramente romana – as ruínas das
antigas termas de Caracala foram sua provável inspiração – Rafael representa
antigos filósofos escrevendo, pensando, debatendo, discursando, calculando:
[...]” (BERBARA, 2010, p. 21). Percebemos que Rafael não rompeu somente
com a barreira temporal ao reunir em um mesmo espaço todos esses homens,
o artista também transpôs a rivalidade, pois ele incluiu a posteriori, uma
possível representação de Michelangelo. Sobre isso Berbara menciona que:
[...] tem sido igualmente considerada a possibilidade de que as
feições do pensieroso – como é frequentemente chamado – sejam
nada menos que as do próprio Michelangelo, grande rival de Rafael.
Michelangelo pintava o teto da Capela Sistina – situada a poucos
metros da stanza della Segnatura – exatamente nessa época, de
modo que é certo que Rafael tenha acompanhado, com maior ou
menor assiduidade, a realização das pinturas, como também que se
encontrasse com Michelangelo quotidianamente nos corredores do
palácio vaticano. O pensieroso é representado escrevendo e apoiado
em um bloco marmóreo, em uma provável alusão tanto à atividade
escultórica quanto poética de Michelangelo. Sua posição, por outro
lado, alude sem dúvida alguma à imagem da melancolia, humor ao
qual o grande artista foi associado diversas vezes (inclusive por ele
próprio, em seus poemas) (BERBARA, 2010, p. 21-22).

Observamos que tal recurso iconográfico pode ser o resultado da
repercussão que as obras pictóricas passaram a provocar. Pois, segundo a
professora e historiadora estadunidense Sheryl Reiss, havia no início da Itália
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Moderna uma relação social simbiótica entre patronos e artistas, ou seja, “cada
um dependia do outro para garantir sua reputação, trazendo à existência obras
de arte e arquitetura” 7 (REISS, 2013, p. 23, tradução nossa). Somado a isso,
acreditamos que tal efeito deveria ser suscitado também entre os artistas. Por
isso, quando Rafael compreendeu que Michelangelo havia domado a Fortuna e
se aproximava da glória – em função do resultado alcançado pela decoração
da abóboda da Capela Sistina, acreditamos que o artista incorporou a
composição do afresco tal retrato, a fim de se beneficiar da boa repercussão.
Na esteira dessa discussão, Reiss destaca que:
Os patronos na Itália renascentista promoveram o renome pessoal,
familiar e de grupo, solicitando obras de – e promovendo a carreira de
– artistas famosos ou promissores. Assim como os artistas desse
período frequentemente competiam pela atenção dos patronos, os
patronos frequentemente competiam pelos serviços de artistas de
sucesso. Enquanto artistas do calibre de Michelangelo, Rafael ou
Ticiano muitas vezes manipulavam o jogo do mecenato com grande
vantagem, a maioria dos pintores, escultores e arquitetos da época
funcionava dentro de um sistema sociocultural profundamente
arraigado de dependência mútua (REISS, 2013, p. 23, tradução
nossa) 8.

Contudo, mais uma vez não acreditamos que a relação simbiótica era
limitada a ligação entre o mecenas e o artista, tal prática era apregoada entre
os pares, uma vez que, tais homens renascentistas aspiravam tocar os
pináculos da fama e imortalizar seus nomes. Para isso, astutamente domavam
os golpes da Fortuna. Inevitavelmente tais ações também repercutiam de forma
positiva para o mecenas, por isso os afrescos elaborados por Michelangelo e
Rafael trouxeram fama para ambos, além disso Júlio II também gozou de tal
reputação. Por isso, na sátira, quando a alma do pontífice chegou as portas do
céu vociferou de forma presunçosa.
Não obstante, a compreensão iconográfica e iconológica do arranjo que
decora o teto da Capela Sistina e do afresco Escola de Atenas, permitem que
7

“Each depended upon the other to secure their reputations by bringing works of art and
architecture into existence” (REISS, 2013, p. 23).
8
“Patrons in Renaissance Italy promoted personal, familial, and group renown by requesting
works from – and fostering the careers of – famous or promising artists. Just as artists in this
period often competed for the attention of patrons, patrons frequently competed for the services
of successful artists. While artists of the caliber of Michelangelo, Raphael, or Titian often
manipulated the patronage game to great advantage, most painters, sculptors, and architects in
the period functioned within a deeply entrenched sociocultural system of mutual dependency”
(REISS, 2013, p. 23).
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façamos outras observações a respeito da estratégia usada pelo papa Júlio II
para atingir a fama. Isso porque, em ambos os afrescos identificamos
representações figurativas e discursos que reforçam a autoridade e a soberania
do pontífice.
Como membro da família Della Rovere, Júlio II deu continuidade ao
projeto de reconstrução e transformação da cidade romana. Dado que, desde o
pontificado de Nicolau V (1447-1455), Roma havia se tornado um canteiro de
obras, e depois dele outros líderes do Primado Petrino se envolveram nesse
processo de transformação. Entre eles, citamos o papa Sisto IV (1471-1484),
tio de Júlio II, pois durante o seu reinado encomendou a revitalização e a
reforma de diversos espaço, entre eles, a construção da Capela Sistina. Por
isso, chegou a ser nomeado restaurator urbis (CHASTEL, 1991, p. 278).
Entretanto, seu sobrinho, no início do século XVI, deu um novo impulso a
reestruturação da paisagem urbana com a ampliação de diversas vias e outros
espaços urbanos, mas, sobretudo, com a reconstrução da basílica de São
Pedro (DUFFY, 1998, p. 144).
Isso ocorria concomitantemente a sua atuação frente as hostilidades
político-militares que se desenrolavam pela Península Itálica. Durante o tempo
em que foi líder do Primado Petrino, Júlio II agiu em favor do Estado Papal
(DUFFY, 1998, p. 147), e, por isso, alguns contemporâneos evidenciavam seu
comportamento irascível, beligerante e colérico. Entretanto, outros homens,
como o diplomata florentino Francesco Vettori (1474-1539), salientava as suas
virtudes. Tanto que, Vettori menciona que Alexandre VI e Júlio II não foram
papas, mas, sim, imperadores (CREIGHTON, 2011, p. 165). Ao encontro disso,
o historiador britânico Mandell Creighton menciona que Júlio II foi o fundador
do Estado Pontifical (CREIGHTON, 2011, p. 166).
Diante desse cenário, verificamos que a sua atuação temporal refletiu
nos afrescos encomendados. Para aprofundar tal compreensão destacamos as
representações bíblicas feitas por Michelangelo na abóboda da Capela Sistina,
sobretudo, as cenas que tratam da criação do mundo por Deus (Figura 04).
Uma vez que, o Criador foi representado no afresco agindo de maneira
enérgica durante a separação da luz e das trevas (BÍBLIA, 2000, Gn 01,01-05),
Deus também se move durante a criação dos planetas (BÍBLIA, 2000, Gn
01,14-19) e no momento em que abençoa suas criações (BÍBLIA, 2000, Gn
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01,20-23). Michelangelo ainda representou os atos criativos de Deus durante o
terceiro dia (BÍBLIA, 2000, Gn 01,09-13), além do protagonismo celeste no
momento em que deu vida ao primeiro homem (BÍBLIA, 2000, Gn 01,25-28) e a
primeira mulher (BÍBLIA, 2000, Gn 02,21-23). Ao passo que, Júlio II, como
papa, também agiu de maneira vigorosa, tanto na conduta das transformações
urbanas de Roma bem como no comando dos exércitos pontifícios a fim de
restaurar as fronteiras do Estado Papal. Acompanhado por uma pequena corte
celestial Deus foi representado exercendo suas habilidades e colocando ordem
no caos (criando o Universos, os planetas e a vida na Terra). Júlio II
acompanhado por membros da Cúria e homens armados, buscou a partir de
alianças estabilizar o tabuleiro político da Península Itálica.
Figura 04 – Detalhe do teto da Capela Sistina.

Fonte: Musei Vaticani

Somado a isso, gostaríamos de fazer essa reflexão à luz do conceito de
imagem-objeto, proposto pelo historiador e medievalista francês Jérôme
Baschet. Pois, para esse, as peças artísticas estão ligadas ao espaço que elas
ocupam (BASCHET, 2013, p. 47), assim sendo, essa compreensão mais
abrangente ajuda a dar sentido integral a representação. Para tanto,
destacamos que próximo aos nichos em que a figura celeste aparece criando o
mundo e suas criaturas, identificamos a figura de um dos profetas do Antigo
Testamento, Jonas (Figura 05).
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Figura 05 – O profeta Jonas.

JONAS

Fonte: Musei Vaticani

Segundo passagem bíblica, o homem foi escolhido por Deus para levar
mensagens ao povo de Nínive, contudo o profeta agiu de forma ultrajante.
Caminhando na direção oposta ao destino, assim Jonas tomou um barco, mas
na metade da rota enfrentou uma forte tormenta. Diante da situação Jonas foi
arremessado ao mar, uma vez que a tripulação entendeu que era com ele que
Deus estava indisposto, depois de passar alguns dias na barriga de um grande
peixe, o homem retornou a terra e cumpriu os desígnios aos quais ele havia
sido escolhido (BÍBLIA, 2000, Jn 01,1-17). Ou seja, mais que uma passagem
do Antigo Testamento, há na representação do profeta um tom de ameaça,
sobretudo, dada a localização dele no afresco pintado por Michelangelo.
Jonas é um dos profetas representados nas laterais do mural, alternado
com algumas sibilas. Michelangelo demonstra que tinha um apurado domínio
da anatomia humana e do escorço, sobretudo, ao pintar esse profeta, que se
inclina para observar boquiaberto a movimentação de Deus na parte central do
afresco. O artista incluiu na efígie de Jonas um peixe, talvez com a intensão de
reforçar por qual motivo a personagem ocupa essa disposição no afresco. Sua
postura e suas expressões faciais são de um homem que admira o que o
Criador concebe em cada nicho. Vislumbramos tal representação como a nova
atitude de Jonas perante Deus, especialmente, depois de ter sido punido pela
sua desobediência, por isso, a partir dessa compreensão percebemos que há
nessa representação um tom de advertência. Aquele que não cumpre o que foi
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outorgado por Deus pode ser punido ou se buscar por perdão, ser absolvido.
Da mesma maneira que Júlio II podia, entre os homens, castigar os que se
rebelavam contra o Estado Pontifício e também poupar os que pedissem
clemência. Ao fim e ao cabo, Júlio II também era conhecido entre seus
contemporâneos pelo temperamento explosivo e conduta repressiva, tanto que
Duffy menciona um episódio em que o papa “espancou com um bastão os
trêmulos cardeais que relutavam em acompanha-lo numa cavalgada na neve
que chegava ao peito das montarias” (DUFFY, 1998, p. 147). Diante disso, a
desobediência das ordens papais era reprimida e os envolvidos advertidos.
Em outra ocasião, os venezianos, que haviam ocupado alguns territórios
pontifícios durante o vácuo de poder gerado pela morte de Alexandre VI,
também foram perseguidos e punidos por Júlio II. Posteriormente, quando os
embaixadores venezianos foram até Roma, foram, em um primeiro momento
humilhados pelo papa e seus aliados. O historiador inglês John Julius Norwich
menciona que ao chegarem à cidade romana os homens foram barrados, por
terem sidos excomungados, assim só podiam entrar depois do escurecer
(NORWICH, 2011, p. 279). Num segundo encontro com parte da Cúria, ocorreu
a primeira audiência com o pontífice, na oportunidade os venezianos foram
ultrajados e os termos apresentados foram rejeitados. Contudo, a sessão de
insultos continuou, conforme apontou o historiador Norwich:
E assim, em 24 de fevereiro de 1510, o Papa Júlio II tomou seu
assento em um trono especialmente construído do lado de fora das
portas centrais da Basílica de São Pedro, com doze cardeais ao seu
redor. Os cinco enviados venezianos, vestidos de escarlate – o sexto
morrera poucos dias antes – avançaram em sua direção e beijaramlhe os pés, depois ajoelharam-se nos degraus enquanto seu portavoz fazia um pedido formal de absolvição em nome da república e do
bispo de Ancona lia o texto integral do acordo. Isso deve ter sido
doloroso para ouvir os enviados – até porque durou uma hora inteira,
durante a qual eles foram forçados a permanecer de joelhos.
Levantando-se com dificuldade, eles receberam doze açoites dos
doze cardeais – o flagelo propriamente dito foi misericordiosamente
omitido – juraram observar os termos do acordo, beijaram novamente
os pés do papa e foram finalmente absolvidos (NORWICH, 2011, p.
279, tradução nossa) 9.
9

“And so, on February 24, 1510, Pope Julius II took his seat on a specially constructed throne
outside the central doors of St. Peter's, twelve of his cardinals around him. The five Venetian
envoys, dressed in scarlet – the sixth had died a few days before – advanced toward him and
kissed his foot, then knelt on the steps while their spokesman made a formal request on behalf
of the republic for absolution and the Bishop of Ancona read out the full text of the agreement.
This must have made painful listening for the envoys – not least because it lasted for a full hour,
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Ou seja, entendemos que a representação de Jonas observando Deus
criar o mundo e todas as coisas encontra eco na conduta de Júlio II, visto que
tais situações foram vivenciadas por Michelangelo durante os anos que
frequentou a corte papal. Resgatando aspectos apresentados no início desse
texto, Roterdã ao escrever a sátira almejava, possivelmente, evidenciar o
comportamento mundano e secular de Júlio II, dada as suas atitudes enquanto
vestiu a mitra papal. Tais atos vão ao encontro do que mencionou o historiador
Duffy, pois “não há como negar o caráter extremamente secular desse
pontífice. Dizia-se que a única coisa de padre que nele havia era a batina, a
qual nem sempre usava” (DUFFY, 1998, p. 147). Todavia, muitas situações
que envolvem o pontificado de Júlio II carregam um peso retórico muito forte,
haja visto que Roterdã carrega as tintas na hora de desenvolver o texto satírico
sobre a chegada de o papa às portas do céu.
Porém, Júlio II era um sacerdote e encomendou ao Rafael um programa
iconográfico que representa as quatro áreas do conhecimento segundo a
tradição escolástica – teologia, filosofia, jurisprudência e poesia. Os afrescos
celebram o conhecimento, sobretudo, o produzido pelos filósofos durante a
Antiguidade ocidental, além de exaltar a teologia, a partir do tributo há doutrina
cristão da Trindade – materializados na Jerusalém terrestre por meio da hóstia.
Rafael teria recebido sugestões iconográficas de Tommaso Inghirami (14701516) um dos leais cardeais de Júlio II, além de bibliotecário particular do
pontífice. Ou seja, o mesmo papa que “vestia armadura” e liderava os exércitos
pontifícios também fazia a encomenda de uma obra que evocava que a razão
era fruto da consciência humana e que o pão consagrado durante a missa
eram o mistério celeste revelado aos homens.
Em outros termos, além de um papa guerreiro, Júlio II era um homem
erudito e, ainda, temente aos sacramentos. Todavia, para esse texto vamos
nos deter em uma brevíssima análise de duas personagens representadas no
afresco Escola de Atenas. Em um cenário com uma imponente arquitetura e
um amplo adro bem iluminado, diversos filósofos gregos são representados
conversando, ensinando ou, então, sozinhos e introspectivos. No centro do
during which time they were forced to remain on their knees. Rising with difficulty, they received
twelve scourging rods from the twelve cardinals – the actual scourging was mercifully omitted –
swore to observe the terms of the agreement, kissed the pope´s feet again, and were at last
granted absolution” (NORWICH, 2011, p. 279).
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afresco identificamos Platão e Aristóteles, tal aferição é possível, pois carregam
suas principais obras filosóficas, Timeu e Ética Nicomaqueia, respectivamente.
Contudo, podemos reconhecer outras figuras, como aponta Berbara:
[...] à esquerda, Pitágoras, associado à música e à aritmética,
demonstra em um quadro seu sistema de harmonias; à direita,
Ptolomeu, de costas, segura a esfera terrestre diante de Zoroasto,
por sua vez com a esfera celeste; diante deles, Euclides abaixa-se
para desenhar um círculo com seu compasso. Rafael retratou-se a si
mesmo nesse grupo de astrônomos e geômetras: é ele o jovem à
extrema direita da composição que, com um barrete negro, encara o
observador. Ao alto, à esquerda, Sócrates aparece em uma
discussão acalorada, enquanto Diógenes deita-se diagonalmente na
escada (BERBARA, 2010, p. 21).

Todavia, para esse artigo gostaríamos de destacar as duas peças
escultóricas (Figura 06) que rementem as peças produzidas pela arte romana,
mas ambas se destacam para nós pelo caráter simbólico. Ao lado esquerdo do
observador, vemos a escultura do deus grego Apolo, associado a luz, tiro com
o arco e a música (GHEERBRANT; CHEVALIER, 2001, p. 66-67). Ao lado
direito do observador, reconhecemos pelos seus atributos que Rafael
representou a deusa grega Atena, conhecida como a divindade da sabedoria,
do senso de justiça (GHEERBRANT; CHEVALIER, 2001, p. 96-97).
Figura 06 – Detalhe do afresco, em que aparecem as representações de Apolo
e de Atena.

Fonte: Musei Vaticani
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Enquanto, Apolo segura uma lira, Atena ostenta um escudo. Tais deuses
podem sem interpretados à luz do reinado de Júlio II, uma vez que depois de
ser consagrado, investiu grande parte da renda papal na prática do mecenato.
Ao mesmo tempo em que atuou de maneira beligerante, a fim de restaurar as
fronteiras do Estado Papal e, simultaneamente, fortalecer a autoridade do
papado. Mas, durante quase uma década o pontífice não deixou de exercer as
prerrogativas associadas ao seu posto, tanto que nos últimos anos do seu
reinado, Júlio II convocou o V Concílio de Latrão (1512-1517). Tal situação era
uma reação ao Concílio de Pisa, convocado um ano antes por um grupo
dissidente de cardeais, apoiados por Luís XII (1498-1515), da França. Mais que
tratativas eclesiásticas, a reunião dos altos dignitários da Igreja tinha como
objetivo reforçar a autoridade do papa em exercício. Sobre essas deliberações,
o professor e historiador alemão Bernward Schmidt escreveu que:
O protocolo foi elaborado de forma a assegurar a subordinação de
toda a Igreja à autoridade papal, pelo menos dentro da estrutura do
conselho. No nível político, Júlio II inicialmente usou o conselho para
seguir políticas de limitação e confronto, fazendo-o declarar inválidas
todas as decisões tomadas pelo “conciliabulum” de Pisa,
excomungando seus participantes e, se for o caso, removendo-os de
seus cargos. A Pragmática Sanção de Bourges e sua revogação
também foram discutidas. Além disso, os sucessos militares de 1512
levaram um número crescente de potências europeias a declarar seu
apoio ao conselho papal, de modo que, no início de 1513, o
“conciliabulum” e a política francesa ficaram isolados (SCHMIDT,
2013, p. 16, tradução nossa). 10

Isso demonstra que Júlio II agia a fim de restaurar a autoridade pontifícia
perante os príncipes seculares, e, por isso não haviam fronteiras nítidas entra a
sua atuação temporal e espiritual. Ademais, ao domar os golpes da Fortuna
tanto no campo marcial quanto no eclesiástico, Júlio II ficava mais próximo dos
pináculos da fama, honra e glória. Concomitantemente, os dois artistas
10

“The protocol was designed in such a way as to ensure the subordination of the entire Church
to the papal authority, at least within the framework of the council. On the political level, Julius II
initially used the council to pursue policies of limitation and confrontation, by having it declare all
of the decisions made by the “conciliabulum” at Pisa invalid, excommunicating its participants
and, where applicable, removing them from their offices. The Pragmatic Sanction of Bourges
and its revocation were also discussed. The military successes of 1512 moreover led an
increasing number of European powers to declare their support of the papal council, so that by
the beginning of 1513 the “conciliabulum” and the French policies had become isolated”
(SCHMIDT, 2013, p. 16).
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emergentes, do início do século XVI, integravam a corte papal e trabalhavam
em dois grandes programas figurativos, separados por algumas portas de
distância. Logo, a partir da prática do mecenato, Júlio II buscava construir a sua
reputação, porque mais que a celebração das doutrinas cristãs e do
conhecimento, ambos os afrescos reforçam a conduta da autoridade papal.

3. Considerações Finais
Júlio II se envolveu nas querelas político-militares para restaurar as
fronteiras do Estado Papal e expulsar da Península Itálica as tropas
estrangeiras. O pontífice também convocou V Concílio de Latrão (que foi
concluído durante o reinado de Leão X (1513-1521)), com a intenção de
reforçar a autoridade temporal e secular do líder do Primado Petrino. Júlio II
também convidou Michelangelo e Rafael Sanzio para que integrassem a corte,
enquanto executavam dois programas figurativos de amplas proporções, e,
posteriormente, gozou do êxito conquistado com a finalização dos afrescos.
Além da beleza dos arranjos figurativos, as obras encomendadas pelo
mecenas estavam carregadas de valor político, posto que ajudavam a
fortalecer a autoridade de Júlio II. Logo, o atrevimento da alma de Júlio II a
frente das portas do céu buscava respaldado na sua conduta durante o período
que viveu na Jerusalém terrestre, tanto pela condução dos assuntos políticosmilitares quanto pelas encomendas arquitetônicas e pictóricas.
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A poética como eixo discursivo na produção da arte
contemporânea
Natalie SUPELETO

1

O falar de si por meio da poética
Ao artista é permitido falar de si e das suas vivências por meio da sua
arte, usar-se como tema principal do seu trabalho artístico tornou-se um
recurso recorrente na arte da atualidade. E isso pode ser feito de várias formas,
seja técnica ou estilisticamente, de acordo com a personalidade do artista.
Embora esteticamente os trabalhos sejam muito diversos o eixo discursivo que
orienta essa produção é o mesmo: a poética.
A utilização do conceito de poética surgiu para significar que a obra de
arte é em última instância a manifestação material da pessoalidade e das
cosmologias do artista.
“poética” tem um sentido determinado apenas na cultura artística do
Romantismo. A poética é a estrutura da arte romântica: significa o
conjunto de experiências culturais e existenciais que tem como
resultado a obra de arte (ARGAN, 2010, p. 358).

No parágrafo acima, entendo que quando Giulio Carlo Argan diz:
“apenas na cultura do Romantismo”, ele não está utilizando a palavra “apenas”
no sentido de somente naquele momento e nunca mais. E sim, no sentido de
que foi a primeira vez em que se nomeou e convencionou como poética, o
conjunto de referências e processos que o artista usa como fonte para a sua
produção. E que a forma de lidar com esse manancial depende totalmente da
personalidade do artista.
A definição de poética se aproxima da definição de gosto de Pierre
Bourdieu: “[...] enquanto faculdade de julgar valores estéticos de maneira
imediata e intuitiva. [...]” (BOURDIEU, 2008, p. 95). O gosto é formado no
ambiente social do indivíduo, está diretamente relacionado ao conjunto das
Natalie Supeleto: Doutoranda em História, PPGHIS-UFES. Bolsista CAPES. Orientadora:
Almerinda da Silva Lopes. Participante do Grupo de Pesquisas Teóricas em História e Crítica
de Arte Moderna e Contemporânea, do(a) Universidade Federal do Espírito Santo. Lattes:
http://lattes.cnpq.br/9608156751936491. E-mail: natalie.supeleto@gmail.com.
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informações estéticas e comportamentais que foram recebidas durante toda a
sua vida (SUPELETO, 2016).
Desse modo, podemos entender que a poética está diretamente
relacionada ao gosto do artista, este no seu processo criativo utiliza a sua
sensibilidade como interface entre a realidade e a imaginação. É nesse
processo de negociação interna sem fim entre as suas leituras pessoais do seu
mundo que o artista imagina, delimita e cria a sua poética (ARGAN, 2010).
Assim, o artista utiliza a sua sensibilidade para ler as informações que o
seu mundo lhe oferece, o seu gosto para fazer a curadoria dessas informações,
e a sua imaginação para traduzir e transcrever o seu mundo como obra de arte.
E esta se transforma na expressão material da personalidade do artista,
mesmo que a obra seja algo efêmero, sempre existem registros que podem
comprovar materialmente a sua existência e características.
Nos meados do século XIX, a obra de arte passou a ser considerada:
“[...] o produto de uma pesquisa autônoma não dessemelhante, por sua
independência, à da poesia e da literatura [...]” (ARGAN, 2010). Essa forma de
ver a obra de arte, a afastou da lógica de encomendas e a levou para uma
lógica de pesquisa independente. Isso ocorreu devido à ruptura modernista,
acontecida na França contemporaneamente ao surgimento do romantismo, do
simbolismo e do impressionismo.
Portanto, a partir da premissa da autonomia da arte, da ideologia liberal,
e do pensamento iluminista reinantes na época, o campo da arte elegeu pra si
o discurso mainstream de que “[...] a arte é o resultado de uma pesquisa
autônoma independente, isto é, a expressão pura da criatividade, da
pessoalidade e das cosmologias do artista” (SUPELETO, 2016, p. 77).
O Discurso é uma espécie de organizador, influenciador, construtor
conceitual e social e de práticas, comportamentos e cosmologias. Assim, os
discursos surgidos em um determinado campo ou grupo social organizam as
práticas deste grupo ou campo.

Assim, “[...] Os preceitos de liberdade e

tolerância passaram a direcionar, e direcionam até hoje todo arcabouço
ideológico do campo das artes plásticas [...]” (SUPELETO, 2016, p. 77).
A ideia de poética proveniente do Romantismo se tornou consenso, e
permite até os dias atuais que os artistas possam usar o seu manancial de
vivências pessoais como estrutura conceitual para todo o conjunto da sua
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produção, independentemente dos materiais e técnicas utilizados para dar
materialidade à obra de arte.
O poeta e crítico de arte francês, Charles Baudelaire (1821-67) divulgou
a sua teoria do dândi em Le peintre de la vie moderne 2. (O pintor da vida
moderna). Baudelaire disserta sobre a constante troca entre a vida e a arte do
artista, que se completam, fazem sentido e permitem compreender a poética do
artista.
Graças à teoria do dândi, que poderia até parecer uma divagação
mundana de Baudelaire, o subjetivismo romântico alcança um ponto
de chegada, e se afirma pela primeira vez a identidade arte-vida que
se tornaria o tema fundamental da poética de Mallarmé e da arte
moderna a cavalo entre dois séculos: a identificação total da arte e da
existência.
Pelo dândi, enfim, por aquele que tenta realizar o seu ideal artístico
em sua própria pessoa, Baudelaire já antecipa, com uma espécie de
clarão profético a tendência moderna a transformar a arte, já
esgotada, já inutilizada pela sociedade, numa atitude pura do
indivíduo, para o qual a arte é algo que cada um faz com o seu
próprio corpo, seu próprio corpo no mundo, mas deixou de ser uma
obra dotada de uma existência econômica e social. Em suma, para
concluir, Baudelaire intui sem dúvida a possiblidade de uma
artisticidade separada do objeto artístico, isto é: da obra de arte
(ARGAN, 2010, p. 390).

Para Argan, de acordo com a teoria do dândi, podemos entender que a
vida do artista já é um ato artístico, a forma como ele se coloca no mundo e
como interage com este. E por isso, ao artista é permitido usar a sua vida, suas
experiências, vivências, sabores e dores como tema para as suas obras arte. E
além disso, poder desenvolver a sua forma de contar a sua própria história.
Na citação anterior, a frase: “[...] mas deixou de ser uma obra dotada de
uma existência econômica e social. [...]” (ARGAN, 2010, p. 390); se mostra fora
da nossa realidade capitalista. Quando Baudelaire escreveu a sua teoria do
dândi, não se pensava em comercializar comportamentos, apesar de já se
comercializar ideias e opiniões sobre o gosto. Baudelaire, inclusive vivia disso:
ditar os cânones do bom gosto vigente nas artes.
Apesar de se pensar em uma artisticidade separada do objeto artístico, e
consequentemente isolada do mercado, sabemos que nada fica imune ao
Le peintre de la vie moderne. O pintor da vida moderna é uma coleção de ensaios de
Baudelaire, sobre o pintor e desenhista Constantin Guys. Este estudo foi publicado em três
episódios, em 26 e 29 de novembro e 3 de dezembro de 1863, por Le Figaro, e em 1869 na
L'Art Romantique.
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mercado, mesmo essa artisticidade pode ser mercantilizada, basta o artista, ou
o herdeiro do espólio assim querer. Afinal, Karl Marx cunhou o conceito de
mercadoria desse modo:
A mercadoria é, antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa
que por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja
qual for a natureza, a origem delas, provenham do estomago ou da
fantasia. Não importa a maneira como a coisa satisfaz a necessidade
humana, se diretamente, como meio de subsistência, objeto de
consumo, ou indiretamente, como meio de produção (MARX, 2014, p.
57).

A citação acima, mostra a definição do conceito de mercadoria cunhado
por Marx no século XVIII, de acordo com este conceito tudo e qualquer coisa
pode ter existência econômica e social. Hoje em dia, no século XXI, esse
conceito ainda se faz atual, as pessoas pagam para ver reality shows,
monetizam suas vidas na internet mostrando imagens diversas do seu dia a
dia, entre um anunciante e outro. Vivemos a era do consumo estetizado da vida
e do comportamento não apenas de artistas e celebridades, mas também de
pessoas comuns.
Por conseguinte, é possível pensar nessa artisticidade da vida do artista,
como “o algo” que é artístico, mas está fora da obra de arte, contudo, não é
possível nos dias atuais pensar nisso como uma coisa que não pode ser
comercializada. Podemos pensar nessa artisticidade como uma coisa que não
é a obra de arte na sua materialidade, e sim o processo, a poética mesmo, a
liga subjetiva e objetiva que dá a origem conceitual à obra de arte.
Para Lewitt (2009), todas as etapas que compõem o processo criativo do
artista são igualmente importantes, inclusive “[...] a própria ideia, mesmo no
caso de não se tornar algo visível, é um trabalho de arte tanto quanto qualquer
produto terminado.[...]” (LEWITT, 2009, p. 179). Desse modo, no processo da
arte conceitual, a ideia em si já é arte, e esse tipo de percurso permite
correlacionar a arte conceitual e a arte da contemporaneidade a ideia de
artisticidade da teoria do dândi de Baudelaire.
E nessa artisticidade da vida, essa “[...] atitude pura do indivíduo, para o
qual a arte é algo que cada um faz com o seu próprio corpo, seu próprio corpo
no mundo [...]” (ARGAN, 2010, p. 390) é que acontece a permissão para o
artista usar a sua vida pessoal como tema, como eixo conceitual do seu
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trabalho, de realmente ter uma atitude poética por completo.
A consolidação da poética como modus operandi da produção artística e
essa atitude de transformar a própria vida em arte tomará o protagonismo do
campo das artes visuais no século XX. Artistas como Frida Khalo (1907-54) e
Joseph Beuys (1921-86) se utilizaram dos mais diversos materiais, técnicas e
recursos estilísticos para falar das suas vidas, suas memórias e de suas dores
por meio das suas obras de arte.
Ambos se utilizam dos meios e dos locais da arte para contar a sua
história de vida, para trazer ao público as suas memórias. Os materiais e
técnicas escolhidos para dar materialidade ao seu discurso pessoal
demonstram a personalidade de cada um, a sua forma pessoal de traduzir e
materializar as suas memórias como obra de arte.
Ao recorrer à poética como eixo discursivo para a minha própria
produção artística, busco interligar conceitualmente as várias referências de
memórias afetivas que compõem o meu baú de recordações, e assim,
transformar o meu museu pessoal em trabalhos de arte. Indiferentemente do
suporte ou da técnica utilizados nos diversos projetos, existe um único fio
condutor que interliga tudo: a minha memória afetiva, e esta é a base da minha
poética.

2. O meu processo poético
Em 31 de julho de 2019, aconteceu um evento que modificou totalmente
a minha relação com tudo o que eu já havia produzido e com o que eu ainda
iria produzir. A morte da minha mãe. Este acontecimento foi uma espécie de
marco reflexivo, um chamado imperioso para olhar pra mim, pra minha dor e
entender do que eu precisava falar, tanto pelas palavras, quanto pela arte e
simplesmente não conseguia.
A minha agonia de tentar expressar a minha dor por meio da arte já
durava 8 anos, minha avó faleceu em janeiro de 2011, e eu era muito ligada à
ela, que cuidava de mim quando criança, para que a minha mãe pudesse
trabalhar fora de casa. A morte da minha avó foi uma dor incrivelmente
profunda, com a qual eu não soube lidar, me sentia sufocada e não conseguia
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falar.
Me tornei muito insatisfeita com tudo, apesar de ter formação acadêmica
em artes plásticas, trabalhava em uma área ligada às finanças. E apesar dos
meus bons resultados profissionais, eu me sentia infeliz e perdida, queria voltar
para a minha área de formação: as artes. Inventava as desculpas mais
absurdas para justificar a minha vontade, e não queria enxergar a realidade.
Eu precisava falar da minha dor e não sabia como, não conseguia por
meio das palavras. Na verdade, eu nem tinha consciência de que precisava
falar da minha dor, nem sequer imaginava que a necessidade de me expressar
por meio da arte, era a necessidade de falar da minha dor. A qual, tentei
esconder de mim mesma, sufocá-la a qualquer custo, tamanho era o seu peso
e a sua profundidade.
Hoje consigo falar dessa dor nos meus textos e tenho a consciência de
que é dela que eu falo no meu trabalho. Ela ainda existe, mas ficou mais leve,
ficou clara e possível de estabelecer um diálogo de mim pra comigo mesma e
minhas memórias. Até esses insights se fazerem com a clareza que se fazem
neste texto, foram necessárias muitas horas de terapia.
A minha necessidade de produzir arte e de estar em contato com a arte,
era um sinal de que institivamente, eu sabia que as imagens, as formas, as
cores e os materiais eram o caminho da fala e da cura. Uma fala sem palavras,
codificada em imagens e símbolos que eu mesma não conseguia acessar
conscientemente os porquês de tais escolhas.
Construía imagens, mas não as nomeava, não queria refletir sobre o seu
significado e nem sobre a carga emocional que estava ali. Queria falar do
tempo, mas, eu não queria ver que esse tempo é o tempo da vida e da morte,
das passagens, do que guardamos nas nossas profundezas. Uns meses
depois da morte da minha mãe, eu ainda não entendia o que me incomodava
tanto, do que eu precisava falar.
Buscava falar apenas dos aspectos formais do trabalho, tais como:
cores, linhas, composições, veladuras, materiais e técnicas. Queria me manter
na superfície, me preocupava em estabelecer ligações conceituais com
elementos que resguardassem uma distância segura do meu eu. Sabia o que
era a poética e a qual sua importância, mas não queria ver a minha própria.
Ao conceituar o meu trabalho, eu tentava escapar a qualquer custo de
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qualquer discussão sobre o significado mais profundo do que eu fazia,
inclusive, evitava ao máximo mostrar o meu trabalho para as pessoas. Hoje
entendo, que o considerava íntimo demais, pessoal demais, privado demais
para ser divido com quem quer que fosse.
A única coisa que eu dividia era que eu tratava do conceito de tempo.
Mas nunca me aprofundava em porquê e como o tempo se manifestava, se
manifesta e é essencial no meu trabalho. Hoje, a necessidade de referências
ao tempo finalmente ficou clara, eu preciso produzir com esse conceito para
falar de vida e de morte.
Logo após o falecimento da minha mãe, uns dois ou três meses depois,
submeti o meu portfólio a uma avaliação curatorial, e o curador me perguntou
sobre o significado das minhas pinturas, e eu disse que não significavam nada.
Que apenas me interessava pelas formas, cores e sobreposições.
Eu não me lembro o que exatamente foi dito naquela conversa, só sei
que me deu um estalo: de que na verdade, eu precisava falar da minha dor, da
perda da minha avó e da minha mãe. Após esse insight me propus a pensar
mais sobre a relação entre essas perdas e a minha produção artística, mas eu
precisava primeiro acalmar a mente, tirar o excesso de ruído, ficar reclusa em
mim mesma.
Durante o período de reclusão em mim mesma que me propus, e se deu
entre o segundo semestre de 2019 e a quarentena de 2020, percebi:

a

proposta de tecer diálogos afetivos entre as minhas memórias e as memórias
de quem interage com as minhas obras de arte, deveria prevalecer como
objetivo principal do meu trabalho artístico.
Desse modo, proponho a criação de teias de afetos, que não apenas
unem toda a minha produção dos últimos anos, mas que têm o objetivo
principal de suscitar ligações entre as minhas memórias afetivas e as de quem
vê os trabalhos. O intuito principal é o de provocar insights e viagens interiores.
Por meio das imagens convido quem vê o meu trabalho, a experimentar
e a experienciar um mergulho onírico nas profundezas do seu "eu", a reviver
aquelas memórias mais caras que fazem um carinho na alma. A fazer os
resgates oníricos das memórias que acariciam e alimentam a alma.
A minha pesquisa artística consiste no constante exercício de elaborar,
reelaborar e compreender a carga conceitual de um trabalho artístico que se
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ocupa das memórias afetivas. Estas podem ser resgatadas por meio de
referências aos objetos, às paisagens e aos ritos do dia a dia, que embora
pareçam aos olhos de alguns extremante banais, contudo, se olharmos com
calma, podem ser os que mais carregam significado nas nossas vidas.
Me ocupo principalmente de produzir fotografias, pinturas, mapas e
jogos textuais para dialogar com os afetos que me remetem ao passado e à
memória. Me encanto pelas artes decorativas, pelos artefatos domésticos, pelo
ambiente doméstico, pelo espaço da residência, dos jardins residenciais, e
também, pelos rituais diários de convívio e alimentação.
Imagem 1 - Projeto Afeto Oculto. Costura, Jardim e Bordado. Aquarela e
gouache sobre papel. Tamanho: 29,7 x 42 cm. Ano: 2015. Coleção particular.

Fonte: acervo pessoal da artista.

Em Costura, Jardim e Bordado uso o pontilhado feito com o rasgo da
ponta seca no papel em alusão à atividade profissional de minha avó materna,
a costura. Escolho a disposição dos pontos em quadriculado como referência
ao ladrilho da casa, um elemento que é sempre recorrente em meu trabalho.
Isso, porque, como dito anteriormente, na minha primeira infância, eu
ficava aos cuidados de minha avó para que a minha mãe pudesse trabalhar e o
chão de ladrilhos da varanda da cozinha era o meu lugar de brincadeiras.
Minha avó podia cozinhar, costurar, cuidar das plantas e ainda me observar.
As flores além de representarem o morar em casa, ter jardim, o contato
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com terra, ir pra roça, a atividade rural que sempre foi a base da família. O
cultivar, o florescer, e novamente o tempo, a florada, o fruto e colheita. O tempo
de plantar e o tempo de colher, também representam os motivos dos bordados
que minha avó e minha mãe realizavam.
Outro momento em que a memória do padrão quadriculado/ladrilhado
ocupa um lugar importante na minha vida, é no trajeto para a escola. Eu amava
as fachadas de miscelânia dos prédios do centro da cidade, passava por eles
todos os dias no caminho da escola e ficava maravilhada com a quantidade de
minúsculos quadradinhos multicoloridos agrupados.
Imagem 2 - Projeto Afeto Oculto. Pela Janela. Aquarela e gouache sobre papel.
Tamanho: 29,7 x 42 cm. Ano: 2015. Coleção particular.

Fonte: Acervo pessoal da artista.

A ida para a escola e principalmente a volta com a minha avó era uma
festa, sempre parávamos numa barraca de churros na calçada do edifício
Estoril, no centro de Vitória, que na época ainda funcionava como hotel.
Esperávamos o ônibus comendo churros ou pipoca doce na calçada do Porto
de Vitória, ali eu podia ver a baía, os navios e o Palácio Anchieta.
Na série Caminhos da Escola mesclo azulejos e elementos barrocos que
me levam de volta aos caminhos que me levavam ao Colégio Agostiniano, ao
passar pelo Parque Moscoso e ao caminhar pelo centro de Vitória, com sua
enormidade de outros estímulos visuais. Revivo essas memórias também pela
coleta fotográfica desses mesmos elementos em outros centros de cidades
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brasileiras em que o contraste entre o moderno e o antigo está presente a cada
esquina.
Na verdade, um dos meus maiores deleites turísticos é ir aos centros de
cidades ver as fachadas de pastilhas coloridas dos anos 1960/70 em contraste
com os prédios do tempo do império. Gosto dos centros urbanos que misturam
o moderno e o antigo, da confusão, da incoerência estética e dos
anacronismos que combinados aleatoriamente criam uma paisagem única,
movimentada, estranha e ao mesmo tempo harmônica.
Essa junção de memórias, me faz sempre querer pintar ladrilhos e
pastilhas nos meus trabalhos, a profusão de cores, tons e brilhos, me causa
uma enorme sensação de paz e tranquilidade, me sinto transportada para um
lugar de encantamento e deslumbre, repleto de novidades a cada olhar.
A utilização do padrão quadriculado também me remete aos desenhos
de bordado e de crivo que a minha mãe fazia. Estes e outros detalhes me
permitem criar não apenas uma realidade diversa do real, mas principalmente
utilizar a minha referência de memória no objeto de arte, como um convite para
despertar as memórias totalmente diversas do observador.
A atitude de deslocamento de elementos da minha vida cotidiana para a
linguagem e o mundo da arte é muito importante para mim. Ao mesmo tempo
que trago imagens de coisas que não pertencem ao mundo da arte para este,
também, me utilizo das linguagens e meios da arte pra falar das minhas
memórias como uma espécie de colcha de retalhos afetivos.
Ao falar das minhas memórias, trago ao público as imagens do meu
inconsciente, e assim, convido o público a buscar e fazer conexão com as suas
imagens do inconsciente. Para que a partir disso possamos tecer uma teia de
afetos em comum por meio da qual cada um pode inserir os elementos da obra
na sua subjetividade e criar uma compreensão própria dos seus próprios afetos
em relação às imagens expostas.
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Imagem 3 - Projeto Afeto Oculto. Hora do Angelus. Aquarela e gouache sobre
papel. Tamanho: 29,7 x 42 cm. Ano: 2015. Coleção particular.

Fonte: acervo pessoal da artista.

Ainda não produzi nada (e nem sei se quero produzir) com que
chegasse ao ponto de convidar o espectador para uma participação física
como propunha Hélio Oiticica, contudo, deixo em aberto o convite para uma
participação semântica. Convido a viajar pra dentro de si mesmo, revisitar o
museu pessoal, o baú de tesouros de afeto. O museu com acervo mais cheio
de banalidades e ao mesmo tempo o mais precioso que existe.
Por meio das minhas memórias, busco criar enigmas imagéticos para
me comunicar e fazer uma ligação afetiva com o observador. Para isso, me
utilizo dos inúmeros elementos que fazem parte da minha memória afetiva,
entretanto, esses mesmos elementos fazem parte da memória afetiva coletiva.
E cada um tem uma forma particular de ler essas combinações de elementos.
Entendo a materialidade da minha arte como um tipo de chave
conceitual que nos permite acessar e abrir o cofre do nosso patrimônio
imaterial afetivo. Ao expor publicamente as memórias e banalidades, ao
mesmo tempo, me permito suscitar no público uma nova vivência das suas. E a
partir desta ação, poder utilizar o meu trabalho artístico como ferramenta de
auto acolhimento.
Me interesso pelo todo e pelo detalhe, quando me aproprio das imagens
das paredes desgastadas pelo tempo, as chamo de “Pinturas Encontradas”.
Entendo que aliam a carga poética conceitual ao pulsar da memória, da vida e
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da

morte,

são

impressões

marcadas

pelos

tempos

cronológico

e

meteorológico. E os tempos afetam não apenas os materiais, na sua estrutura
e aparência, mas principalmente quem vive ali naqueles imóveis e no seu
entorno.
Nessa mistura das minhas vivências pessoais, criei o projeto “Pinturas
Encontradas” que se trata de um projeto de fotografias no qual seleciono e me
aproprio de imagens que considero pictóricas. Nestas vejo “[...] a reprodução
de tudo o que me interessava ao estudar a pintura, as veladuras, as
sobreposições, os contrastes, a composição, o gestual etc. [...]” (SUPELETO,
2019, p. 675).
Entendo as Pinturas Encontradas como um trabalho que se localiza no
interstício conceitual entre a pintura, a fotografia e o ready made. Tem a
materialidade da fotografia, a aparência da pintura, a apropriação e o
deslocamento do ready made. Embora se trate de uma apropriação de
imagens feitas pelo tempo, os quadros que seleciono, o exercício de curadoria
dessas imagens também pertence ao meu processo poético.
Imagem 4 - Projeto Pinturas Encontradas, Sem Título definido, Série:
Vermelho e Verde, Fotografia digital. Tamanhos de impressão: 20 x 27 cm.
Tiragem ilimitada. Ano: 2018. Arquivo matriz em poder da artista.

Fonte: acervo pessoal da artista.
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Imagem 5 - Projeto Pinturas Encontradas, Sem Título definido, Série:
Contraste, Fotografia digital. Tamanhos de impressão: 20 x 27 cm. Tiragem
ilimitada. Tiragem ainda não definida. Ano: 2018. Arquivo matriz em poder da
artista.

Fonte: acervo pessoal da artista.

Toda a aparência dessas imagens está condicionada ao meu gosto, e às
informações que recebi durante toda a vida sobre arte e história da arte.
Embora eu não as tenha pintado ou feito qualquer outro gesto além do click
fotográfico, na hora de selecionar as manchas que compõem o quadro, o meu
gosto e a minha personalidade se impuseram. Por mais que outras pessoas
selecionem manchas, essa é a minha seleção. É pessoal e intransferível.
Antes do falecimento da minha mãe, o meu trabalho parecia se
desdobrar em duas vertentes, uma da pintura cheia de referências afetivas que
eu insistia em negar que assim fosse e outra do ready-made por meio da
fotografia. O embate entre pintura e fotografia que pareciam tratar de assuntos
muito diferentes urgia por uma solução, um apaziguamento, da mesma forma
que as minhas emoções precisavam ser conciliadas e apaziguadas.
A partir dessa necessidade de conciliação, comecei a pesquisar o que
coisas tão distintas tinham em comum e como conciliá-las. Esse acordo
precisava acontecer no nível do conceito, a identificação de eu estava falando
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em ambos os casos de vida, morte, ganhos, perdas, alegria, sofrimento e
memória. E que tudo isso fala da minha pessoa, da minha história de vida.
Ao identificar que a minha pintura fala de memórias afetivas, eu
precisava repensar as Pinturas Encontradas, que falam de vida e morte, por
meio das minhas memórias afetivas, como continuar falando do tempo e do fio
tênue entre a vida e a morte de uma forma que alinhe duas abordagens
estéticas tão distintas. Como sempre a problemática da estética na produção
artística.
Em meu próprio artigo: Pinturas encontradas, por uma pintura que não
precisa ser pintada recorro aos textos do filósofo e crítico de arte
contemporânea Arthur Danto (1924-2013) para discutir que a estética está
presente o tempo todo na arte, não interessa se é bonito ou feio, ainda se trata
de um objeto estético. O liame estético só pode ser superado quando a estética
se torna irrelevante, seja irrelevantemente bonito, ou irrelevantemente feio.
Como eu assumi pra mim mesma que eu estou falando da minha dor e
da perda de entes tão queridas e tão importantes, decidi inserir elementos que
deixassem isso mais claro, que deixassem esse discurso mais contundente.
Isso tudo em um sentido estético que me agradasse, que mantivesse um
trabalho leve de se ver, em contraponto a todo o peso do assunto do qual trata.
Para tal, durante a quarentena da pandemia de 2020, elegi novos
elementos florais que retirei de uma colcha que era da minha avó e que além
de me trazer memórias do aconchego da casa dela, a minha mãe estava
rebordando as flores dessa colcha antes de falecer. Ela não conseguiu terminar
o bordado, amarrei a linha e dei como terminado naquela peça. Todavia, decidi
dar continuidade àquela história por meio da pintura, e produzi novos trabalhos
com aquelas flores, e chamo esse projeto de Tesouros de Afeto.
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Imagem 6 - Detalhe da colcha de minha avó, bordada por minha mãe. Tecido:
Piquet de algodão, bordado com linha de meada Anchor. Provavelmente
adquirida nos anos 1960/70. Tamanho: 172 x 194 cm. Coleção da Artista.

Fonte: acervo pessoal da artista.

O processo de extrair as flores da colcha, trazer a pessoalidade da
minha mãe e da minha avó para a minha poética foi ao mesmo tempo difícil e
prazeroso. Como unir os meus elementos que fazem parte dos trabalhos mais
antigos e estão cheios de memórias afetivas, a um novo elemento que também
ativa essas memórias, foi bastante desafiante.
Como dito anteriormente, ao mesmo tempo em que eu assumi que eu
falo de saudades, de tristeza, de vazio e de morte, eu não queria que o meu
trabalho tivesse uma aparência soturna, pois isso não faz parte da minha
personalidade. Busco refúgio nas cores para iluminar o trabalho, e também,
deixar algumas áreas brancas no intuito de trazer brilho e luz para o quadro.
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Imagem 7 - Projeto Tesouros de Afeto: Na janela. Detalhe da pintura em
aquarela e gouache sobre papel. Tamanho: 29,7 x 42 cm. Ano: 2020. Em poder
da artista.

Fonte: acervo pessoal da artista.

Imagem 8 - Projeto Tesouros de Afeto: Amarelinha. Detalhe da pintura em
aquarela e gouache sobre papel. Tamanho: 29,7 x 42 cm. Ano; 2020. Em poder
da artista. Fonte: acervo pessoal da artista.

Fonte: acervo pessoal da artista.
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Diante do falecimento da minha mãe, a minha forma de olhar o trabalho
das Pinturas Encontradas mudou completamente no segundo semestre de
2019.

Apresentei o texto: Pinturas encontradas, por uma pintura que não

precisa ser pintada, 20 dias após o

falecimento da minha mãe, o texto foi

escrito uns meses antes, o caráter de ready made e simulacro das imagens
ainda prevalece.
Contudo, o significado de finitude e temporalidade, de mudança, de
interrupção de um curso se tornou preponderante. Cada camada de ação do
tempo realmente passou a ter um sentido de materialidade na minha vida, essa
pessoa tão importante não estava mais lá. Assim como as paredes que
fotografo, uma camada de mim havia se perdido, sido arrancada.
A dimensão de simulacro das Pinturas Encontradas tomou mais força,
deixou de ser apenas um simulacro do ato de pintar, do gestual, do fazer
artístico como eu defendia na citação abaixo. Não perdeu isso, não descartei
essa força, mas adicionei densidade à essa dimensão, se tornou que não é
mais apenas um simulacro de uma ação, passou a ser um simulacro de mim
mesma.
Na verdade, esse gestual aparente se trata de algo falso, um
simulacro, já que não existiu uma mão humana em especial que
executou e compôs aquelas marcas, muito pelo contrário, são marcas
que combinam aleatoriamente a ação humana e ação dos tempos
cronológico e meteorológico, ambos desprovidos da intenção de
produzir arte.
Esta intenção ocorre no momento em que eu fotografo e me aproprio
dessas pinturas. Neste ponto do processo realmente existe a
intenção de produzir arte, não do fazer artístico, mas da apropriação
e do deslocamento. O momento da escolha das manchas que vão
formar os quadros, não encaro como um momento de criação, e sim
como um momento de seleção do que vou me apropriar para
deslocar (SUPELETO, 2019, p. 679).

Diante dessa tomada de consciência, enfrentei um processo bastante
desafiador de como unir materialmente as Pinturas Encontradas aos projetos
de pintura propriamente dita.

A junção das Pinturas Encontradas com os

outros elementos da minha poética teve a sua primeira experimentação no
projeto: Afeto Encontrado.
Quando desenho e pinto os elementos do Projeto Tesouros de Afeto
sobre as Pinturas Encontradas, que foram conceituadas como pinturas que não
precisam ser pintadas, faço um exercício de tensionar o simulacro. Simulo
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suturar, cicatrizar e cobrir as feridas das paredes das edificações, que hoje
entendo que são uma metáfora das minhas feridas.

Imagem 9 - Projeto Afeto Encontrado: Respiro. Gouache sobre impressão
fotográfica fine art . Tamanho: 20 x 27 cm. Edição aberta. Ano: 2020. Em poder
da artista.

Fonte: acervo pessoal da artista.

Ao investir nesse simulacro de sutura, coloco em ação a tentativa de
cobrir e curar as minhas feridas abertas e expostas. Por meio de uma espécie
de psicodrama, trabalho sobre as imagens, e também, sobre a minha dor.
Contudo, no meu psicodrama, não uso a pintura como tentativa de apagamento
das feridas, elas continuam visíveis.
As feridas mais profundas, aquelas que doem nas emoções, no etérico,
elas ficam marcadas na alma ou no inconsciente, cada um escolhe a
nomenclatura que lhe mais agrada. As outras feridas, aquelas do corpo físico,
das cirurgias, dos acidentes, mesmo quando cicatrizadas há muito tempo, além
das marcas, às vezes doem quando o tempo muda.
Como toda ferida deixa marcas e cicatrizes, por mais que o tempo passe
por mais que ela esteja curada. Na minha proposta de tensionar o simulacro,
escolhi recorrer à linha e não à mancha, ou à veladura, a intenção não é de
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forma alguma cobrir a ferida. E sim, buscar a cura, fazer os curativos na alma e
no corpo com consciência e auto acolhimento.
Imagem 10 - Projeto Afeto Encontrado: Me recolho. Gouache sobre impressão
fotográfica fine art. Tamanho: 20 x 27 cm. Edição aberta. Ano: 2020. Em poder
da artista.

Fonte: acervo pessoal da artista.

Assim escolho curar a mim mesma por meio da minha poética, e da
minha produção artística. Em um processo de psicodrama imagético que ao
mesmo tempo que escava e busca os motivos da dor, tenta limpar e suturar
essas feridas, estejam elas na alma ou no corpo.

3. Considerações Finais
Diante do exposto, posso concluir, que tudo o que desperta o meu
interesse para a minha produção artística, está fundamentado na minha história
de vida.

É a partir disso que crio, conduzo e reinvento o meu processo

poético. Como exposto na primeira parte do texto, assim como grande parte
dos artistas procuro viver a minha artisticidade, busco ser o Dândi de
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Baudelaire à minha moda, uma Dândi contemporânea, que busca transformar
em arte o seu viver.
A partir dos conceitos de ready-made, deslocamentos e de simulacro
me proponho a tensionar os limites entre arte e vida. E ao mesmo tempo
procuro estabelecer um diálogo entre gesto de fato e gesto simulado. O gosto
no sentido Bourdieuziano é operador prático do meu habitus, é por meio dessa
hierarquia de valores estéticos que não apenas seleciono elementos, mas
também construo a minha artisticidade como um todo conceitual e
esteticamente interrelacionado.
Trabalho o ready-made por meio da coleta fotográfica em um exercício
de apropriação e deslocamento, transformação de feio, abandonado,
desgastado em arte numa transposição de estatuto das imagens.

O

deslocamento implica no ato de dar o estatuto de arte a algo que não foi
produzido para ser arte.
Isso consiste também num exercício de poder carismático, de suscitar e
ressuscitar a cada momento a crença de que arte está presente em todos os
atos da vida do artista. Quando procuro transformar a minha vida em arte e arte
em minha vida, apelo à crença nos poderes carismáticos da poética como uma
espécie de farol interior que guia os artistas desde a época do Romantismo.
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A sobrevivência das imagens na atualidade: diálogos,
conexões e transversalidade em sala de aula.
Vitória Akemi Rodrigues YOSHIDA

1

Carla Juliana Galvão ALVES

2

Aby Warburg: pioneiro no estudo das imagens
No início do século XX na Alemanha, mais precisamente na cidade de
Hamburgo, o historiador da arte Aby Warburg em sua tese de doutorado
debruçou-se sobre as imagens do Renascimento italiano e estudou as relações
entre a Antiguidade e os artistas do Quattrocento. Ao colocar imagens e
objetos de períodos distintos em comparação, Aby Warburg tinha como
objetivo identificar “o que, na Antiguidade, 'interessava' aos artistas do
Quattrocento” (WARBURG, 2015, p. 335). Com essa atitude, Aby Warburg
propõe que diferentes épocas - como a Antiguidade e o Renascimento italiano,
por exemplo - estão conectadas entre si. Esta abordagem dissolve o paradigma
de época e estilo isolados e, além disso, exige um estudo da História da Arte
em diálogo com outras disciplinas (FERREIRA, 2019).
Até então, a História da Arte, seguindo os critérios estabelecidos por
Giorgio Vasari e mais adiante por Johann Joachim Winckelmann, preocupavase em organizar os objetos de forma cronológica, propondo uma divisão entre
períodos e estilos, além de uma hierarquia entre eles (DIDI-HUBERMAN, 2013;
FERREIRA, 2019). De maneira enfática, Winckelmann sugere que a beleza
dos objetos e formas residia nas produções da Antiguidade clássica e essa
visão contribuiu para o surgimento da teoria Wölffliana, que divide os períodos
da História da Arte em momentos de auge e decadência (FERREIRA, 2019).
Percebe-se o anseio de Warburg por uma expansão das fronteiras da
História da Arte, um reenquadramento da disciplina como ciência cultural e a
criação de uma psicologia histórica da expressão humana (WARBURG, 2015).
A busca pela interdisciplinaridade é perceptível não apenas nas teses escritas
por Aby Warburg, mas também em suas ações como colecionador. Ele
1
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organizou uma biblioteca que no momento de sua morte contava com mais de
70 mil livros.
Figura 1 - Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg localizada em
Hamburgo, Alemanha.

Fonte: Leibniz-Zentrum Für Literatur-Und Kulturforschung 3.

Diferente do que estamos acostumados, a Kulturwissenschaftliche
Bibliothek Warburg (figura 1) possui um formato elíptico e era sempre
reorganizada sob a “lei de boa vizinhança” ou seja, disciplinas e assuntos que
dialogam entre si mas pertencem a áreas do conhecimento distintas (SAMAIN,
2012).

Warburg demonstrou que assim como é possível construir uma

biblioteca sem uma organização pautada em cronologias ou categorias, é
possível fazer o mesmo com a disciplina de História da Arte.

3

Disponível em <https://www.zfl-berlin.org/zfl-english.html>. Acessado em: 30 de jul. de 2021.
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Figura 2 - Painéis do Atlas Mnemosyne.

Fonte: The Warburg Institute, Londres 4.

Portanto, com esse objetivo em mente, Aby Warburg inicia em 1924
outro projeto, que não chegou a ser finalizado, o Der Bilderatlas Mnemosyne.
Formado por 76 pranchas, o Atlas Mnemosyne reunia mais de 900 imagens fotografias de obras de arte e fachadas de edifícios, recortes de jornais e
revistas, selos postais, moedas e entre outros faziam parte do acervo
(SAMAIN, 2012). As imagens selecionadas por Warburg estabeleciam relações
entre si e podiam ser movidas entre os painéis em exercícios comparativos,
permitindo deslocamentos constantes. “O ‘método científico’ de Warburg era
sui generis” (SAMAIN, 2012, p. 63) e antes de desmontar os agrupamentos e
criar novos, Warburg tinha o costume de fotografá-los.

A intenção de Aby

Warburg para o Atlas era a de entender as culturas humanas através das
imagens, ou como o próprio pesquisador sugere, traçar uma história da arte
sem palavras (SAMAIN, 2012; WARBURG, 2015).
Seja ao estudar as imagens do Renascimento e da Antiguidade ou dos
povos indígenas da América do Norte, Warburg buscava entender “como e por
que o ser humano se relaciona com o mundo ao seu redor através de imagens”
4

Disponível em: <https://warburg.sas.ac.uk/>. Acessado em: 30 jul. 2021.
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(FERREIRA, 2019, p. 265). Nesse sentido, as imagens seriam “impressões das
tensões espirituais de uma cultura, que o trabalho do historiador da cultura
torna compreensíveis mediante sua comparação” (FERREIRA, 2019, p. 269).
Warburg ao estudar as imagens como documentos fundou os princípios
da Cultura Visual, uma disciplina que desafia os limites e as práticas dos
sistemas de belas-artes “ao estudar o caráter cambiante dos objetos artísticos
e analisá-los como artefatos sociais” (MARTINS, 2008, p. 29). Nas discussões
sobre os inúmeros aspectos da visualidade questões de campos de estudos
como a antropologia, a literatura, os estudos culturais, a teoria fílmica, a
estética e a história da arte se atravessam; ou seja, para que encontre
respostas para suas próprias questões, a Cultura Visual utiliza-se da
interdisciplinaridade, sendo assim, um campo de estudo transdisciplinar ou
pós-disciplinar (MARTINS, 2008).

2. As imagens pensam
Tendo os trabalhos desenvolvidos por Aby Warburg em perspectiva e
entendendo suas contribuições para o estudo das imagens de maneira
interdisciplinar e transversal, é possível trazer à luz do debate as proposições
de Etienne Samain (2012) e suas colocações no livro Como Pensam as
Imagens. Logo nas primeiras páginas, Samain informa ao leitor a questão
central que irá tentar desvendar no primeiro capítulo deste livro: de que
maneira a imagem nos provoca a pensar? São colocadas pelo autor, três
perspectivas acerca da imagem que nos aproximam da resposta para essa
pergunta.
A primeira é a de que toda imagem nos oferece algo para pensar, seja
por representarem uma realidade ou um mundo imaginário, as imagens nos
convidam a refletir ou sonhar (SAMAIN, 2012). “Assim sendo, toda imagem nos
faz pensar” (SAMAIN, 2012, p. 22, grifos nossos).
A segunda proposição é a de que toda imagem é também portadora de
pensamento, veiculando não apenas figuras ou formas, mas também o
pensamento daquele que a produziu e o pensamento de todos os espectadores
que olharam para essas figuras. Como elucida Raimundo Martins,
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o olhar sempre está traspassado por condições e referentes que se
superpõem tais como classe, raça, idade, estilo de vida, preferências
sexuais e muitas outras. Via olhar, essas relações embebem
(contaminam) o espaço da imagem com informações, preconceitos,
expectativas e predisposições, transformando-o em espaço de
interseção, de interação e diálogos com subjetividades e, por isto
mesmo, passível de sugerir e influenciar reposicionamentos sóciosimbólicos e, inclusive, repulsa (MARTINS, 2008, p. 31).

Nesse sentido, “toda imagem é uma memória de memórias” (SAMAIN,
2012, p. 23) e nos levam a novos territórios da memória coletiva.
A terceira é, como descreve o autor, a mais utópica e questionável, não
obstante a mais necessária. “Ouso dizer que a imagem - toda imagem - é uma
‘forma que pensa’” (SAMAIN, 2012, p. 23). Esta proposição insinua que as
imagens, ao combinarem uma porção de dados sígnicos (cores, movimentos,
texturas, etc), associam-se entre si, independente de seus autores ou
espectadores, e estabelecem uma comunicação.
Ao admitir que as imagens possuem um pensamento próprio, abre-se
espaço para um entendimento de que elas possuem um poder de ideação, ou
seja, um poder de suscitar pensamentos e ideias, principalmente ao se
associarem com outras imagens (SAMAIN, 2012). Considerar que as imagens
possuem vida própria é uma provocação inicial, um questionamento a ser
explorado, principalmente porque “a imagem é um fenômeno, na medida em
que é, com efeito, o resultado de um processo que combina aportes dos mais
variados” (SAMAIN, 2012, p. 30).
Por isso, a imagem pode ser colocada na família dos fenômenos, pois
ela não é um sujeito e tão pouco um objeto; toda imagem participa de um
sistema de pensamento, portanto um processo vivo (SAMAIN, 2012). As
“imagens cruzadas”, ou, as imagens que se associam a outras imagens, não
fazem parte de um tempo ou sistema de pensamento único, mas de um circuito
de pensamentos (SAMAIN, 2012).
É nesse momento que as teorias de Aby Warburg (2015) e Etienne
Samain (2012) se encontram de forma efetiva, não apenas por esse último ter
o primeiro como base para a sua produção bibliográfica, mas também por
ambos salientarem que as imagens sobrevivem e atravessam o tempo ao
mesmo tempo que se nutrem do tempo.
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A partir desse princípio Etienne Samain (2012) sugere que a imagem é
uma forma que pensa, já que as ideias que ela veicula e faz nascer em seus
espectadores são possíveis apenas por ela participar “de histórias e de
memórias que a precedem” (SAMAIN, 2012, p. 33). São essas histórias e
memórias que alimentam-na e dão vitalidade para que a imagem reapareça ou
renasça - num tempo futuro - reformulada (SAMAIN, 2012).
Portanto, o que as imagens nos mostram nunca será “um pensamento
único e definitivo, nem uma memória acabada” (SAMAIN, 2012, p. 34). As
imagens oferecem uma infinidade de novas experiências sensoriais, cognitivas
e afetivas e para dar conta de sua complexidade - sobretudo das imagens
estáticas, que são muito mais complexas - é necessário dedicarmos um tempo
observando-as; descobrir para quais caminhos elas nos apontam, na direção
de outras imagens (SAMAIN, 2012).

3. A importância de um educar para as imagens
Ana Mae Barbosa (2019), relevante arte educadora no cenário brasileiro
destaca

a

importância

da

arte

em

duas

etapas

fundamentais

do

desenvolvimento do ser humano: a infância (momento de alfabetização) e a
adolescência. Comumente entende-se o processo de alfabetização da criança
como um momento de aquisição de uma técnica, enquanto a adolescência
como o processo de aquisição de um equilíbrio emocional. Entretanto,
devemos tomar cuidado para não dicotomizar esses processos - domínio
cognitivo ou intelectual (alfabetização) e domínio afetivo (adolescência) - em
razão e emoção.
Afinal, a alfabetização não é apenas a junção de letras ao acaso, faz-se
necessário nesse processo uma alfabetização cultural. A “leitura social, cultural
e estética do meio ambiente vai dar sentido ao mundo da leitura verbal”
(BARBOSA, 2019, l. 862). A arte possibilita o desenvolvimento psicomotor ao
mesmo tempo em que permite um processo criador; além disso, o código
verbal é também visual, portanto uma discriminação visual torna-se essencial
ao processo de alfabetização (BARBOSA, 2019).
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Ana Mae Barbosa (2019, l. 939) elenca “as razões poéticas e cognitivas
da arte na educação do adolescente” e relembra também a importância das
“razões catárticas e emocionais que incluem a saúde mental e o
desenvolvimento do processo criador” (BARBOSA, 2019, l. 937). Para além
disso, Ana Mae Barbosa (2019) justifica a importância da arte para as questões
pragmáticas, visto que durante a adolescência os jovens começam a ter
pretensões profissionais e escolherem suas carreiras e que mais de 25% das
profissões no Brasil estão ligadas às artes de maneira direta ou indireta.
É de grande benefício para essas profissões um conhecimento em artes,
principalmente para aquelas ligadas à propaganda, às editoras, publicação de
livros e revistas e entre outros (BARBOSA, 2019). Quando Ana Mae Barbosa
(2019, l. 950) fala sobre conhecer arte, ela se refere a “um conhecimento que
nas artes visuais se organiza inter-relacionando o fazer artístico, a apreciação
da arte e a história da arte”. O aprendizado em arte acontece apenas com um
fazer consciente e informado.
Uma sociedade só é artisticamente desenvolvida quando ao lado de
uma produção artística de alta qualidade há também uma alta
capacidade de entendimento desta produção pelo público.
Desenvolvimento cultural que é a alta aspiração de uma sociedade só
existe com desenvolvimento artístico neste duplo sentido (BARBOSA,
2019, l. 963).

Outro aspecto extremamente importante a respeito do papel da arte, e
que de certa forma seria suficiente para justificar sua presença no currículo
escolar, é o acesso à incomensurável produção artística da humanidade. A
escola poderia desempenhar um importante papel na ampliação do acesso à
arte e contribuiria para a resolução da dicotomia que encontramos hoje na
sociedade brasileira, uma vez que a arte ocupa na hierarquização social um
dos lugares de maior prestígio enquanto o ensino de arte é socialmente
menosprezado (BARBOSA, 2019).
Uma maior presença e valorização de arte não é apenas desejável mas
também essencial, como defende a autora:
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Sem conhecimento de arte e história não é possível a consciência de
identidade nacional. A escola seria o lugar em que se poderia exercer
o princípio democrático de acesso à informação e formação estética
de todas as classes sociais, propiciando-se na multiculturalidade
brasileira uma aproximação de códigos culturais de diferentes grupos
(BARBOSA, 2019, l. 976).

Atualmente, a sala de aula é invadida pelo mundo exterior. A presença
da internet e o acesso à mesma através de telefones celulares dissolve os
limites físicos e espaciais possibilitando o acesso a imagens, textos e vídeos
que relatam acontecimentos globais em tempo real. Os sistemas de
observação e vigilância da informação cada vez mais fazem parte da
sociedade contemporânea (MARTINS, 2008). Estes sistemas se apoiam nas
redes de informação e “em nome da segurança dos cidadãos, esses sistemas
monitoram, armazenam e controlam enorme quantidade de informação visual”
(MARTINS, 2008, p. 32).
Essas visualidades, por estarem na grande mídia, não são desprovidas
de significados nem menos importantes do que daquelas que estão nos
museus e galerias ou ilustradas em um livro de história da arte. Além disso,
pesquisas realizadas na França demonstraram que "82% da nossa
aprendizagem informal se faz através da imagem e 55% desta aprendizagem é
feita inconscientemente” (BARBOSA, 2019, l. 1001). Em uma sociedade onde a
economia cultural pós-moderna e sua realidade política é configurada por uma
relação entre informação, conhecimento e poder, uma alfabetização para a
leitura da imagem é imprescindível (MARTINS, 2008).
Através da leitura das obras de artes plásticas estaremos preparando
o público para a decodificação da gramática visual, da imagem fixa e,
através da leitura do cinema, da televisão e dos CD-ROM o
prepararemos para aprender a gramática da imagem em movimento.
Essa decodificação precisa ser associada ao julgamento da qualidade
do que está sendo visto aqui e agora e em relação ao passado.
Preparando-se para o entendimento das artes visuais se prepara para
o entendimento da imagem quer seja arte ou não (BARBOSA, 2019, l.
1001).

Ana Mae Barbosa (2019) aponta para a importância da aprendizagem da
leitura de imagem através da arte e acrescenta que junto com a decodificação
das visualidades contemporâneas deve haver um julgo de sua qualidade em
relação ao passado. Assim, ao se preparar para um entendimento das artes
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visuais, prepara-se também para um entendimento da imagem, seja ela arte ou
não (BARBOSA, 2019).
A metodologia de análise pode ser uma escolha particular do professor e
do fruidor, o indispensável é a análise das imagens que povoam o cotidiano
dos estudantes, de modo a promover uma leitura de mundo. Essa leitura pode
ser ainda mais enriquecedora no momento em que são dadas informações
sobre o contexto histórico, social e antropológico da imagem ou obra
(BARBOSA, 2019).
É neste ponto que Aby Warburg (2015) aparece como um importante
teórico, pois sua pesquisa propõe o fim de uma hierarquização das imagens. A
desmistificação de algo ser melhor ou superior ao outro é importante para que
consigamos em sala de aula estabelecer diálogos com os alunos sobre as
imagens e informações visuais vivenciadas por eles. “Cada geração tem direito
de olhar e interpretar a história de uma maneira própria, dando um significado à
história que não tem significação em si mesma” (BARBOSA, 2019, l. 1063).
Se consideramos nossos alunos como dotados de um saber e
conhecimento; se constantemente dizemos que esses alunos estão imersos
numa cultura e numa sociedade cheia de costumes, regras e normas sociais,
precisamos então, lidar com as questões contemporâneas trazidas por esses
alunos, principalmente aquelas advindas da relação entre observador e objeto
(imagem); especialmente por que
a ausência de um olhar crítico e sem sentido de responsabilidade,
pode deixar as pessoas vulneráveis à manipulação da crescente e
inesgotável diversidade de imagens - de arte, publicidade, ficção e
informação - que, de múltiplas maneiras nos interpelam, invadem e
sitiam nosso cotidiano. Imagens têm vida cultural e exercem poder
psicológico e social sobre os indivíduos (MARTINS, 2008, p. 34).

A História da Arte, nesse contexto escolar, deve salientar o confronto
entre o espectador e o objeto do passado (imagem) - dotado de uma memória
e inserido em circuito de pensamentos (SAMAIN, 2012). A importância de se
discutir sobre imagem em sala de aula justifica-se no desenvolvimento de um
pensamento crítico sobre os sistemas e circuitos vigentes na sociedade e um
senso crítico sobre a construção das imagens em si.
“No Brasil tem dominado no ensino das artes plásticas o trabalho de
atelier, isto é, o fazer arte” (BARBOSA, 2019, l. 995). Entretanto, a proposição
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contemporânea de um “fazer artístico” que não possui um produto final ou o
“fazer por fazer” mostra-se insuficiente para formar um apreciador e fruidor de
arte; desta forma, precisa-se, ao mesmo tempo, de uma contribuição da
história e de teorias da arte que esclareçam a leitura do objeto artístico uma
prática problematizadora (BARBOSA, 2019).

4. O Atlas Mnemosyne em sala de aula
Ao comentar sobre diferentes metodologias e possibilidades de
abordagem para o ensino de artes e leitura de imagens, Ana Mae Barbosa
(2019) menciona o comparativo de imagens e levanta alguns pontos em
relação ao mesmo. Nessa situação, o aluno é induzido a realizar uma leitura
comparada e encontra um problema visual pautado na diferença ou
semelhança entre as obras (BARBOSA, 2019).
Figura 3 - Painel pertencente ao Atlas Mnemosyne idealizado por Aby Warburg
em 1924.

Fonte: The Warburg Institute, Londres 5.

5

Disponível em < https://warburg.sas.ac.uk/ >. Acessado em: 30 de jul. de 2021.
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A leitura comparada deve preocupar-se, de maneira equivalente, com a
leitura dos elementos formais e dos significados. Pensamos que o trabalho de
Aby Warburg utiliza-se de semelhante metodologia para a construção do Atlas
Mnemosyne ao reunir imagens que são, ao mesmo tempo, distintas e
semelhantes.
Com isso, poder-se-ia transpor para a sala de aula a prática do
historiador alemão Aby Warburg, bem como a sua vontade de construir uma
psicologia da expressão humana. A ação docente teria como objetivo discutir
com os alunos e identificar os gestos e formas presentes nas imagens da arte
que se conectam com as imagens do cotidiano. Como dito anteriormente, o
refletir sobre as imagens contribui para o desenvolvimento de um pensamento
crítico diante das mesmas. A elaboração de um espaço semelhante ao Atlas
Mnemosyne de Warburg em sala de aula, que permitisse o exercício analítico e
comparativo de imagens de distintas naturezas, traria grandes contribuições ao
desenvolvimento

de

práticas

docentes

na

direção

da

Antropologia

(entendimento das culturas) e da Psicologia (entendimento do indivíduo) das
imagens.
Portanto, o ensino de arte teria não apenas a História da Arte como
disciplina a sustentar a leitura de imagem e a prática, muito menos deve ser
substituída por outras áreas do conhecimento. A questão aqui colocada referese à interdisciplinaridade e ao alargamento das fronteiras da História da Arte
em direção à Cultura Visual, algo que mostrou-se benéfico para o estudo das
imagens na contemporaneidade, como declara Carolin Overhoff Ferreira:
A conceituação da imagem como documento das mudanças na
expressão e no pensamento humanos, postulada por Aby Warburg,
levou mais tarde à reformulação da disciplina que as estuda: Ciência
da Imagem, Estudos Visuais, Cultura Visual. Não se trata de uma
mudança de paradigma, senão do reenquadramento disciplinar do
arquivo de imagens produzido pelo ser humano ao longo dos
milênios, com especial atenção para as imagens criadas pelas mídias
de massa e as novas tecnologias (FERREIRA, 2019, p. 277-278).

Nesse sentido, uma ação em sala de aula que leva em consideração as
reformulações dentro da disciplina da História da Arte e as movimentações em
direção a um melhor entendimento e estudo das imagens seria extremamente
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favorável para o aprendizado da leitura, da interpretação e da compreensão
crítica das imagens.
O estudo das imagens em sala de aula, bem como da memória contida
nas mesmas, permite não apenas uma prática ou criação de novas imagens
mas também viabiliza a possibilidade de compreender a psicologia da história
das expressões humanas (FERREIRA, 2019; WARBURG, 2015).
Como explicitado anteriormente, as imagens fazem parte de um circuito
de pensamentos pois carregam gestos e formas que se repetem na História da
Arte e na História das Imagens (SAMAIN, 2012; WARBURG, 2015). Para
aprofundar essa questões referentes à memória, a perpetuação dos gestos, a
compreensão da imagem como pertencente a um circuito - ao mesmo tempo
que é um produto de uma determinada cultura, Aby Warburg utiliza-se de
termos que facilitam essa compreensão.
No texto Dürer e a Antiguidade Italiana, Warburg se debruça sobre a
gravura A Morte de Orfeu do artista germânico Albrecht Dürer e observa a
permanência, ou melhor, a sobrevivência da linguagem gestual da Antiguidade
Grega na gravura renascentista de Dürer (WARBURG, 2015). A esse modelo
ou formas oriundos de um determinado período da História da Arte e utilizado
por um artista de uma época distinta, Warburg dá o nome de pathosformel. A
pathosformel ou fórmula de pathos não refere-se apenas a expressão visual
(exterioridade) que é perpetuada ao longo do tempo; a pathosformel refere-se
também aos movimentos e paixões da alma (interioridade) que sobrevivem
através do tempo (WARBURG, 2015).
Para se tratar desse fenômeno de desaparecimento e reaparecimento
das imagens e das formas, Warburg utiliza-se do termo nachleben ou
sobrevivência/vida póstuma, como preferem alguns autores (DIDI-HUBERMAN,
2013; WARBURG, 2015). Nachleben sintetiza a ideia de que as imagens são
“fantasmas” de sociedades que já não existem mais e que cotidianamente nos
atormentam (DIDI-HUBERMAN, 2013).
A fórmula de pathos (pathosformel), a carga energética e emotiva,
sobrevivem e possuem vida póstuma (nachleben) nos símbolos e nas imagens
(FERREIRA, 2019). “Os artistas enfrentam sempre a carga energética das
imagens anteriores” (FERREIRA, 2019, p. 268). Essa carga energética pode
tanto ser opressiva quanto libertadora.

216

É a partir do entendimento dessas dinâmicas e da elaboração do Atlas
Mnemosyne, Warburg utiliza-se do termo teórico mnemosine ou memória para
resumir o pensamento elucidado no parágrafo anterior.
Já vimos na fórmula de pathos e na vida póstuma a importância da
memória [mnemosine], que, pessoal ou coletiva, salvaria o artista em
sua busca de expressão e lhe abriria caminho para a emancipação”
(FERREIRA, 2019, p. 268).

O Atlas Mnemosyne, como mencionado anteriormente, foi a tentativa de
desvendar o percurso da memória imagética humana e as diversas fórmulas de
pathos através da comparação e associação. “As imagens seriam - este é o
quarto conceito - ‘eneagramas’, ou seja, impressões das tensões espirituais de
uma cultura” (FERREIRA, 2019, p. 269); o historiador da cultura teria como
trabalho tornar compreensíveis essas tensões através da comparação.
Nesse sentido, o trabalho do professor de artes poderia ser o de debater
com os alunos essas tensões, tendo como ponto de partida para a prática o
Atlas Mnemosyne de Aby Warburg.
Ainda sobre o comparativo de imagens como metodologia de ensino,
Ana Mae Barbosa (2019) diz que a partir do diálogo visual entre duas ou mais
imagens, professor e alunos podem desenvolver um rico diálogo estético.
As possibilidades de construção de um Atlas em sala de aula são
diversas, seja uma montagem coletiva ou individual, com imagens trazidas pelo
professor ou pelo próprio aluno. Vale ressaltar que numa aula que tivesse duas
ou mais imagens como objeto de análise estética a informação histórica é
fundamental, mas outras informações relativas ao contexto de produção e
veiculação, ou autoria, por exemplo, podem ser mais importantes. É importante
que o aluno seja estimulado a realizar escolhas estéticas, pois
Quando o aluno observa obras de arte e é estimulado e não obrigado
a escolher uma delas como suporte de seu trabalho plástico, a sua
expressão individual se realiza da mesma maneira que se organiza
quando o suporte estimulador é a paisagem que ele vê ou a cadeira
de seu quarto (BARBOSA, 2019, l. 2160-2166).

Como enfatizado na proposta de ação pedagógica de Ana Mae Barbosa
(2019), a leitura de imagem e a História da Arte - ou, ouso sugerir a Cultura
Visual - devem ser trabalhadas em sala de aula simultaneamente.
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5. Montando seu próprio Atlas
Raimundo Martins (2008) descreve a pós-modernidade como um
momento onde são evidenciadas as miscigenações culturais e estéticas; na
pós-modernidade “manifestações de origens e significados distantes podem ser
enfocadas em diversos suportes” (MARTINS, 2008, p. 25). O autor destaca que
essas miscigenações culturais e estéticas não apenas criam deslocamentos de
fronteiras culturas, mas também culturais,
subvertem hierarquias estéticas e misturam estilos, oferecendo
oportunidade para experimentações sincréticas que abrem espaço
para transmutação de signos que se re-semantizam adquirindo novos
significados ao serem usados em outros contextos (MARTINS, 2008,
p. 26).

Apresentamos a seguir alguns exercícios comparativos utilizando uma
imagem consagrada da História da Arte e duas imagens fotográficas atuais,
retiradas de mídias sociais. No dia 24 de outubro de 2018 o jornal Al Jazeera
publicou uma notícia com o título ‘Iconic’ image of Palestinian protester in Gaza
goes viral, em tradução nossa, Imagem ‘icônica’ de protestante palestino em
Gaza viraliza. De acordo com a reportagem, o registro feito pelo fotógrafo
Mustafa Hassouna no dia 22 de outubro foi compartilhado em ampla escala nas
redes sociais e foi comparado por internautas à pintura da História da Arte A
Liberdade Guiando o Povo de 1830 do pintor Eugène Delacroix, conhecida por
representar a Revolução Francesa e revoltas sociais do século XIX.
Retirada de uma rede social onde os usuários compartilham informações
através de mensagens com o limite de 280 caracteres a usuária @sarahgiuliani
declara: “Dos anos 1830 a outubro de 2018 eu não vi mudanças substanciais.
E você?” 6. Em seguida, a usuária anexou uma montagem comparando a
fotografia de Mustafá Hassouna e Eugène Delacroix.

6

From the 1830’s to October 2018 I do not see substantial changes. You?
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Figura 4 - Imagem retirada de uma rede social. Usuários comparam a
fotografia de Mustafa Hassouna e a pintura de Eugéne Delacroix e declaram
que “nada mudou” de 1830 a 2018.

Fonte: arquivo pessoal da autora 7.

Esse fenômeno, de visualidades distintas estarem sobrepostas e serem
comparadas umas às outras, comprova o que Raimundo Martins (2008) diz
acerca da pós-modernidade. “Essas miscigenações refletem mudanças que
afetaram as práticas artísticas nas últimas décadas, dentre elas, o profundo
questionamento do estatuto ontológico da arte” (MARTINS, 2008, p.26).

Disponível em <https://twitter.com/sarahgiuliani/status/1056161541177987072>. Acessado
em: 30 de jul. de 2021.
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Figura 5 - Registro dos protestos contra o bloqueio de Israel a Gaza em 22 de
outubro de 2018, o autor da imagem é o fotógrafo Mustafa Hassouna.

Fonte: World Photo 8.

Na fotografia acima (figura 5) o homem sem camisa encontra-se no
primeiro plano; em uma mão segura a bandeira da Palestina e na outra uma
funda, uma arma de arremesso. O corpo, em sua tensão máxima, contrasta
com os demais manifestantes e repórteres, ao fundo a fumaça escura enfatiza
as cores da bandeira flamejante.
São tantos os significados e sentimentos atribuídos aos elementos
presentes na imagem - a bandeira, a fumaça, a arma, o corpo. Poderíamos
dedicar um outro artigo inteiramente às questões trazidas por essa imagem e
seu poder de ideação.
É possível também estabelecer relações desta fotografia (figura 5) com
outras imagens, tanto com a já citada pintura A Liberdade Guiando o Povo
(figura 6) quanto com o registro dos protestos na cidade de Santiago no Chile
em 2019. Apelidado de ‘O Chile Acordou' (figura 7), a fotografia foi feita com
uma câmera de celular pela chilena Susana Hidalgo que participava dos
protestos.

Disponível
em:
<https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards/winnersgalleries/2019/professional/3rd-place-palestinian-right-return>. Acessado em: 30 de jul. de
2021.
8
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Figura 6 - Pintura A Liberdade Guiando o Povo de Eugène Delacroix, 1830.
Óleo sobre tela, 260 x 325 cm. Museu do Louvre, Paris, França.

Fonte: Wikipédia 9.

Figura 7 - A imagem de manifestantes tornou-se símbolo dos protestos no
Chile por reformas sociais.

Fonte: BBC 10.
Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Liberdade_guiando_o_povo> Acessado em: 30
de jul. de 2021.
9

221

Na fotografia de Susana Hidalgo (figura 7), podemos observar o
momento que manifestantes escalaram a estátua no centro da capital chilena e
um homem que está no topo “empunha uma bandeira Mapuche, povo indígena
originário do Chile e da Argentina conhecido pela resistência ao demandar
seus direitos, principalmente à terra” (CARMO, 2019, n.p).
Novamente, temos a reaparição de elementos encontrados tanto nas
figuras 5 e 6, como, o torso nu em destaque, a fumaça, a bandeira, a multidão
e a temática geral das imagens. Mesmo que timidamente, um esquema ou uma
“constelação de imagens” como diria Warburg (2015) começa a tomar forma.
Por fim, pensando em um cenário de ensino de artes, diversos caminhos
poderiam

ser

tomados

a

partir

das

imagens

trazidas.

Um

maior

aprofundamento dos problemas sociais contemporâneos, uma discussão sobre
o surgimento do fotojornalismo, a importância do registro como manutenção da
história, as imagens como símbolos ou ícones de um momento ou período
histórico. Os alunos poderiam contribuir com mais imagens ou o professor, de
acordo com o qual caminho deseja seguir, pode ampliar o repertório de
imagens. Como declara Etienne Samain (2012) as imagens nunca nos
mostram pensamentos únicos ou memórias acabadas, mas uma infinidade de
novas experiências sensoriais, cognitivas e afetivas.

6. Considerações finais
Na prática do ensino de artes, as imagens devem ocupar o lugar central
das discussões entre professor e alunos. O destaque para as visualidades
veiculadas pela mídia ou pertencentes à História da Arte justifica-se na sua
potência e complexidade, já que estas fazem parte de um circuito de
pensamentos e são produtos da cultura em que estão inseridas. As imagens
podem ainda contribuir para a perpetuação de ideias, sentimentos e
significados através de símbolos, formas e grafismos que as compõem.
Aby Warburg dedicou-se a pesquisá-las como artefatos culturais, e suas
teorias fundamentaram a criação da Cultura Visual, disciplina que não se limita
Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50229216>. Acessado em: 30 de jul.
de 2021.
10
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a discutir e abordar as imagens levando em consideração apenas seu valor
estético, mas que busca compreender o papel social da imagem na vida da
cultura.
Warburg não produziu apenas um material bibliográfico; o Der
Bilderatlas Mnemosyne ou Atlas Mnemosyne, idealizado por ele, reúne
diversas fotografias e imagens agrupadas por um critério de semelhança.
Neste artigo, o Atlas Mnemosyne é entendido não apenas como ação
importante para o reenquadramento da História da Arte em direção à uma
Cultura Visual, mas também como possibilidade de prática educativa.
A partir do comparativo de imagens é possível tecer diálogos sobre a
função social da imagem, sua construção formal e simbólica. Essa prática deve
objetivar um aprendizado da leitura de imagens, para que o aluno possa - no
contexto contemporâneo de fluxo de visualidades - pensar a imagem de uma
maneira crítica.
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A videoperformance e os entrelaçamentos entre o corpo e o
espaço habitado
Livia Keiko NAGAO DE MEDEIROS

1

Maria Cristina MENDES

2

Introdução
Iniciada em meados dos anos 1960 na Europa e nos EUA com o
surgimento das câmeras de 16mm e super-8 (Kodak) e das Portapack (Sony),
a videoarte permite experimentações de imagens e de sons para além do
monitor, nos espaços expositivos e em museus. Sendo “[...] ilimitada; ela pode
não ter atores, som ou enredo, sem duração específica. As obras também
podem fazer parte de uma instalação” (FARTHING; CORK, 2011, p. 524).
Artistas internacionais do Grupo Fluxus como Nam June Paik, Wolf Vostell, Vito
Acconci, Joan Jonas, Yoko Ono e Shigeko Kubota destacam-se na história do
vídeo, pois foram os primeiros a associa-lo às mais diversas áreas artísticas,
principalmente às linguagens conceituais como performance, happening e
bodyart.
A primeira geração do vídeo surge no Brasil nos anos 1970, a partir da
repulsa ao aparelho televisivo, sendo esse considerado um instrumento
alienante e manipulador da sociedade (Antonio Dias, Anna Bella Geiger, Hélio
Oiticica, Paulo Bruscky, Paulo Herkenhoff, Regina Silveira, entre outros). A
segunda geração dos anos 1980, pelo contrário associa a linguagem televisiva
ao vídeo (Rita Moreira, Lenora de Barros, Lucila Meirelles, Tadeu Jungle e
Walter Silveira, entre outros). E por fim, a última geração dos anos 1990 para
frente, é marcada por maiores possibilidades de edição digital devido às
inovações tecnológicas (Sandra Kogut, Lucas Bambozzi, Lia Chaia, entre
outros) (ENCICLOPÉDIA,

2021;

MACHADO,

2003;

MACHADO,

2010;

OSTHOFF, 2010).

Acadêmica do curso de Licenciatura em Artes Visuais (UEPG).
Prof. Dra. do curso de Licenciatura em Artes Visuais (UEPG) e do Mestrado em Cinema e
Artes do Vídeo (UNESPAR).
1
2
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Figura 01 - Left Side Right Side (1972) – Joan Jonas

Fonte: Video Data Bank

Figura 02 - Passagens II (1974) – Anna Bella Geiger

Fonte: Mendes Wood DM

Desde o início da história do vídeo, o corpo dos artistas tem um papel
fundamental em seu processo de criação, pois coincide com uma busca de
autonomia diante do mercado de arte e posteriormente a desmaterialização da
obra. A pesquisa a seguir trata de uma discussão acerca da videoperformance
contra(o)tempo (2021), realizada por mim durante tempos de pandemia, na
qual meu corpo se movimenta em meio à natureza que envolve minha casa.
Vestida de uma máscara confeccionada de um ninho de vespas desabitado,
encontrado em uma de minhas caminhadas pela mesma habitação, busco
relacionar o trabalho com teorias pertinentes acerca da autorrepresentação, do
corpo e da paisagem na Arte.
Para fundamentação da pesquisa, Teresa Maria Siewerdt (2014) trata
das relações entre o corpo na paisagem e Gaston Bachelard (1978) contribui
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com as questões poéticas do espaço habitado. Rosalind Krauss (1976) e Katia
Canton (2009; 2017) abordam a autorrepresentação na arte e por fim, Lebrero
Stäls (2002) e Ann Temkin e Bernice Rose (1993) discorrem sobre Joseph
Beuys, referência artística da performance e da discussão acerca das abelhas
e da criação de rituais próprios nesse trabalho. A pesquisa, que é um recorte
de meu Trabalho de Conclusão de Curso em Licenciatura em Artes Visuais
(UEPG), mostra que a produção de Contra(o)tempo (2021) suscitou em
reflexões acerca das incertezas e das confusões mentais experienciadas
durante a pandemia de Covid-19. Além disso, foram também pensadas as
questões referentes à redescoberta do espaço habitado e de mim mesma.

2. Corpo em Vídeo
A videoperformance surge no Brasil junto com a ditatura militar, entre
1960 e 1980, época de muitas barbáries e repressões contra a população
brasileira. Diante disso, artistas precursoras como Letícia Parente (1930-1991)
e Sonia Andrade (1935) buscavam associar seus corpos a câmeras e criticar a
dura realidade do país, a censura e a violência que vivenciavam (AGUIAR,
2007). Entre exemplos de videoperformances estão Preparação I (1975), de
Letícia Parente e Sem Título (1974-1977) de Sonia Andrade, cujas ações são
pensadas especificamente para a câmera e remetem à realidade das mulheres
na época, submissas e silenciadas pela hierarquia masculina (MEDEIROS et.
al, 2019).
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Figura 03 - Preparação I (1975) – Letícia Parente

Fonte: Hammer Museum

Figura 04 - Sem Título (1974-1977) – Sônia Andrade

Fonte: Galeria Superfície

Artistas internacionais como Elaine Shemilt e Lydia Schouten também
exploram em videoperformances as relações entre corpo e espaço, discussões
de gênero e padrões de beleza, vida doméstica e cotidiano da mulher, bem
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como o silenciamento daquelas que não podiam se manifestar diante das
condições sociais da época. Muitas vezes representadas pela autoviolência, as
artistas atuavam como protagonistas de obras repetitivas, que refletiam acerca
de questões existenciais e de críticas políticas e sociais (CORRÊA, 2020).
Figura 05 - Constraint (1978) - Elaine Shemilt

Fonte: Elaine Shemilt

Figura 06 - I feel like boiled milk (1980) - Lydia Schouten

Fonte: Lydia Schouten

Por ser uma “trajetória inacabada”, cuja elaboração pode acontecer a
aliada a diversas práticas como a performance, a fotografia, a dança, a poesia

230

ou a música, Christine Mello (2008) considera que o vídeo é contaminado
quando há junção de uma ou mais dessas linguagens artísticas ao mesmo.
Nesse caso, a videoperformance seria uma forma de vídeo contaminada, uma
vez que, há uma mistura entre imagem em movimento e encenação do corpo
ou performance. Por serem as videoperformances trabalhos voltados para o
corpo do artista, o mesmo:
[...] longe de ser um corpo neutro é certamente um corpo social desde
então atravessado por um certo repertório de gestos que são
retomados em ato, consciente ou não, e mimetizados, e que se
desdobram em outras imagens diferenciais” (VINHOSA, 2020, p. 7).

Ou seja, trabalhos que podem ser interpretados como narcísicos, mas
que possuem também a busca por uma identificação com o espectador e que
transfere uma mensagem composta do verbal e do visual. Para tanto, é
necessário compreender as questões que se referem à autorrepresentação em
vídeo.

3. Autorrepresentação em Vídeo
Para María Isabel Baldassarre (2016), autorretratos são obras
imediatistas, que revelam a história de vida dos artistas, produzidas com o que
lhes era disponibilizado na época. São obras que requerem uma investigação
bastante complexa, uma vez que envolve “múltiplos processos de identificação”
(BALDASSARRE, 2016, p. 138). No caso de artistas mulheres, que tiveram
seus trabalhos desaprovados até o século XIX e meados do século XX, o
autorretrato era uma forma de se impor diante da sociedade e contestar
àqueles que diziam não ser possível ser mulher e artista ao mesmo tempo
(BALDASSARRE, 2016).
Posar, representar, mostrar, construir, constituir: podemos associar
todas essas ações com o ser do artista e o complexo processo
instaurado em seus autorretratos. Retratos de artistas são obras em
que o criador adota como modelo o que encontra mais perto de si –
seu rosto, seu corpo –, aquilo que o constitui. Mas também podem
ser considerados artefatos complexos nos quais o artista se expõe a
si mesmo, se apresenta na sociedade, e constrói a maneira como
quer ser observado pelos outros (BALDASSARRE, 2016, p. 127).
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De acordo com Katia Canton (2017), a autorrepresentação esteve
sempre presente na História da Arte, sendo os autorretratos uma espécie de
extensão do artista, desenvolvida e modificada de acordo com as ferramentas
e tecnologias disponíveis a ele ao longo do tempo. É uma forma de artistas
representarem suas diferentes características físicas, suas emoções e os
momentos da vida pelos quais estão passando. O autorretrato é:
Uma forma de registro em que o modelo é o próprio artista. O
retratado é quem se retrata. Na verdade, o autorretrato sempre
acompanhou o ser humano no desejo de deixar uma marca de sua
própria imagem, mesmo depois da passagem de sua vida [...]”
(CANTON, 2017, p. 5).

Mais do que o retrato de um rosto, a autorrepresentação também ocorre
quando há um corpo inteiro ou partes dele. Na Arte Contemporânea, existe
uma grande liberdade técnica e poética na construção da autorrepresentação,
que se encontra em toda parte e não está mais associada apenas à imagem do
artista, mas sim de outras pessoas e do que as cerca (CANTON, 2009).
O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos,
identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente.
Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em
diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão
sendo continuamente deslocadas...A identidade plenamente
unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés
disso, à medida que os sistemas de significação e representação
cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade
desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma
das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente
(CANTON, 2009, p. 16-17).

Apesar da imagem do artista ser o principal aspecto de um vídeo de
autorrepresentação, nem sempre esse trata de forma narcísica sobre si
mesmo, mas também de uma realidade que pode se encontrar nas vidas de
quem está assistindo: “Se o ‘mostrar-se’ é constrangedor, não deixa de ser
também um ato de entrega, de ‘des-cobrimento’ diante do outro [...]. O mesmo
aparelho que invade – o vídeo, ou a TV – é também o que revela a verdadeira
identidade” (AGUIAR, 2007, p.32).
Rosalind Krauss fundamenta em seu artigo Vídeo: the aesthetics of
narcisism (1976) que a videoarte se utiliza da câmera em sua criação, no
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entanto, essa não se torna o produto final. Isso porque há uma “fusão de
sujeito e objeto, artista e técnica”, na qual o corpo do artista se torna a obra
final do vídeo, tornando-o uma linguagem inerentemente narcisista. Embora
não seja possível generalizar todas as videoartes como narcisistas, a autora
considera que a maior parte delas possui essa característica, já que artista e
tecnologia se fundem em um só:
Então, estes são os dois aspectos da utilização corrente de medium
significativo para a discussão entre o vídeo: a projeção e recepção
simultâneas de uma imagem, e a psique humana usada como canal,
pois a maioria das obras produzidas no brevíssimo período de
existência da videoarte utilizaram o corpo como seu instrumento
central (KRAUSS, 1976, p. 146).

Assim como Krauss (1978), Regilene Sarzi-Ribeiro (2013) adota o termo
autorreferencialidade para se referir ao corpo como matéria e obra final de um
vídeo, já que esse normalmente é realizado de forma individual. Por se
tratarem de obras de autoenvolvimento entre artista e câmera, pode-se dizer
que os vídeos são espécies de autorretratos que refletem a individualidade e a
história de quem os produz.
Para fins de análise, esta centralidade e presença do corpo podem
gerar, para além da mediação entre sujeito e máquina, a construção
de sentido do corpo que se vê no corpo do outro por meio da
sinestesia, numa relação direta de espelhamento do público e do
privado: corpos que se tornam íntimos no compartilhar de suas ações
na presença do outro. Essas exposições da intimidade do corpo
podem ser interpretadas como investigações sobre o lugar do corpo
na obra de arte contemporânea (RIBEIRO, 2013, p. 95).

Alguns artistas como Vito Acconci, Bruce Nauman e Lynda Benglis têm
como foco a centralização do corpo entre a câmera e o monitor, que assim
como um espelho, transmite uma resposta imediatamente. Em Centers (1971)
de Vito Acconci por exemplo, o artista mira seu dedo indicador, o braço e o
olhar em direção ao centro da tela, olhando diretamente nos olhos de sua
imagem duplicada e por consequência nos olhos do espectador.
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Figura 07 - Centers (1971) – Vito Acconci

Fonte: YouTube

Tão peculiar ao vídeo, o narcisismo torna-se o próprio medium 3 dele:
“Em vez disso, o medium real do vídeo é uma situação psicológica em que se
busca retirar a atenção de um objeto externo – um Outro – e investir no self”
(KRAUSS, 1976, p.150).
Por um motivo, essa observação tende a criar uma fissura entre a
natureza do vídeo e a das outras artes visuais. Pois essa declaração
descreve condição mais psicológica do que física, e, embora
estejamos acostumados a pensar em estados psicológicos como
assuntos possíveis das obras de arte, não pensamos na psicologia
como constituinte de seu medium. Por seu lado, o medium da pintura,
da escultura ou do filme tem muito mais a ver com os fatores
materiais e objetivos, específicos de uma forma particular: pigmentos
cobrindo superfícies, matéria estendida ao longo do espaço, luz
projetada através do celuloide em movimento. Isto é, a noção de
medium contém o conceito de objeto-estado, separado do próprio ser
do artista, pelo qual suas intenções devem passar (KRAUSS, 1975, p.
145-146).

Sendo assim, para Krauss o vídeo seria como uma análise psicanalítica,
pois haveria um “eu” do artista, um self 4 ou seu reflexo e ainda um psicanalista
que seria o espectador. Assim, o artista do vídeo estaria num processo de
autorreflexão ou reflexividade, onde em realidade estaria falando e voltando a
consciência para si mesmo. Atualmente, meu interesse se dá nas paisagens do
cotidiano, principalmente na natureza que cerca meu lar. São espaços que
muitas vezes passam despercebidos, mas que possibilitam inúmeras
Medium, palavra do latim que significa “que está no meio, intermediário”, também pode se
referir a “pessoas pessoa detentora de dons que supostamente lhe permitem conhecer coisas,
dados, ocorrências etc. por meios sobrenaturais” (OXFORD, 2020). No caso, se trataria do
meio pelo qual uma obra de arte é concebida em seus aspectos físicos.
4
Self, palavra que em inglês significa “o conjunto de características de alguém, como
personalidade e habilidade, que não são físicas e tornam essa pessoa diferente de outras
pessoas”; é também de ou por você ou por si mesmo (OXFORD, 2020).
3
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experimentações e interações com o corpo. Para tanto, foi necessário
investigar acerca da inserção do corpo na natureza e as poéticas do espaço.

4. Corpo e Paisagem
Teresa Maria Siewerdt (2014) fundamenta que a introdução do corpo na
paisagem causa diferentes reações tanto nele, quanto no local onde é
realizada a performance. Assim, se interligado à Ribeiro (2013) as narrativas do
artista

podem

perspectivas

ser
e

experimentadas

identificações

pelo

acerca

espectador,
do

trabalho.

gerando
No

novas

caso

da

autorrepresentação, o espectador também é possibilitado de se identificar com
a obra, embora não seja exatamente a sua imagem ali disposta.
A construção de sentido nestes textos performáticos registrados em
vídeos se dá no momento em que a obra artística acontece mediada
pelo corpo no vídeo. As vivencias sensoriais com o corpo íntimo –
privado – e com corpo do outro – público – serão ressignificadas por
estas superexposições corpóreas, cuja matéria sensível será
compartilhada todas as vezes que o vídeo for exibido novamente,
levando o corpo dos enunciatários a se tornarem corpos
ressignificados pelas performances em ato. A videoarte opera na
expansão sensorial do corpo cada vez que o enunciatário comunga
com a obra, a presença em ato do corpo (RIBEIRO, 2013, p.98).

Ao longo da história, o conceito de paisagem vem sendo usado em
diversas áreas do conhecimento. Seu significado foi modificado com o passar
do tempo e ainda sofre modificações, isso porque se refere não somente a um
local físico, mas também sonoro, virtual ou conceitual. Por aludir também a
uma ideia, uma paisagem é um local no qual podem se realizar ações artísticas
e “experiências íntimas” (SIEWERDT, 2014, p.37).
Além disso, Siewerdt (2014) emprega o termo romano Locus amoenus,
para tratar de jardins ou quintais onde costumava-se passar o tempo de forma
prazerosa. Para esse trabalho, considero o sítio e a paisagem ao seu redor
como meu próprio Locus amoenus.
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Ao longo dos séculos, a natureza e o meio ambiente sempre
influenciaram os artistas. Seja nos desenhos pré-históricos
encontrados nas cavernas, em poemas, pinturas ou fotografias, o
espaço ao redor foi sempre uma fonte de inspiração. Na arte
contemporânea, paisagem, mais do que mera inspiração ou objeto a
ser representado, aparece como o próprio meio físico, que pode ser
transformado ou incorporado por meio da ação do artista
(SIEWERDT, 2014, p.16).

Sobre o ato de vestir a máscara de vespeiro e me camuflar na natureza,
abordo o termo “vestir-se de paisagem” de Siewerdt (2014). É uma ação de
entrega do corpo e de sua libertação do mundo em que vive, documentado por
uma câmera, tornando-se uma ação performática em forma de fotografia ou
vídeo. Para a autora, não se trata apenas de acrescentar elementos da
natureza no corpo, mas sim fundir a ela, internalizando-os para si mesma
(SIEWERDT, 2014).
O autor Gaston Bachelard em seu livro A Poética do Espaço (1978),
afirma ser necessário estudar a fenomenologia da imagem poética para
compreender as subjetividades da consciência de cada indivíduo ao imaginar.
Somente ela poderia esclarecer as origens desse indivíduo, uma vez que
compreende “produto direto do coração, da alma, do ser do homem tomado na
sua atualidade” (BACHELARD, 1978, p.184).
Sendo a imagem poética variável de pessoa para pessoa, ainda que o
espectador não tenha vivenciado o mesmo que o corpo que performa, ele
ainda pode experienciar a partir de suas próprias perspectivas: “Dessa forma,
fazer, ver, sentir e ser o corpo do outro é compartilhar a obra e edificá-la numa
totalidade de sentidos. Corpos em contínua ação e reação, comovidos pela
presença de um no outro” (RIBEIRO, 2013, p.99).
Assim a imagem que a leitura do poema nos oferece faz-se
verdadeiramente nossa. Enraíza-se em nós mesmos. Recebemo-la,
mas nascemos para a impressão de que poderíamos criá-la, de que
deveríamos criá-la. A imagem se transforma num ser novo de nossa
linguagem, exprime-nos fazendo-nos o que ela exprime, ou seja, ela
é ao mesmo tempo um devir de expressão e um devir de nosso ser.
No caso, ela é a expressão criada do ser (BACHELARD, 1978,
p.188).

Nesse contexto de imaginação, Bachelard (1978) traz a essência de
imagens como o do espaço habitado, do ninho e da casa como fontes de
lembranças e devaneios. No contexto de pandemia, a obra do autor se faz
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ainda mais necessária por tratar desses espaços, principalmente da casa como
um universo próprio, um órgão tranquilo e seguro, de corpo e alma:
“[...] se nos perguntassem qual o benefício mais precioso da casa,
diríamos: a casa abriga o devaneio, a casa protege o sonhador, a
casa nos permite sonhar em paz. Somente os pensamentos e as
experiências sancionam os valores humanos” (BACHELARD, 1978,
p. 201).

Tanto o ninho como a casa, são espécies de esconderijos que estão
protegidos das adversidades e dos perigos do mundo. São universos
particulares que acolhem a intimidade e a simplicidade de cada indivíduo. São
mais que meros locais de descanso:
A casa-ninho nunca é nova. Poder-se-ia dizer, de uma maneira
pedante, que ela é o «lugar natural da função de habitar. A ela se
volta, ou se sonha voltar, como o pássaro volta ao ninho, como o
cordeiro volta ao aprisco. Este signo do retorno marca infinitos
devaneios, pois os retornos humanos se fazem sobre o grande ritmo
da vida humana, ritmo que atravessa os anos, que luta contra todas
as ausências através do sonho. Sobre as imagens aproximadas do
ninho e da casa repercute um componente de íntima fidelidade
(BACHELARD, 1978, p. 261-262).

A partir do que foi abordado anteriormente, pode-se considerar o vídeo a
seguir como um autorretrato, realizado na introspecção e no acolhimento da
paisagem e do espaço de casa. Ele faz parte de uma pesquisa contínua sobre
autoconhecimento e sobre minhas diferentes perspectivas de vida em diversos
momentos, nesse caso, em isolamento social e pandemia no mundo todo.

5. Contra(o)tempo (2021)
Contra(o)tempo (3’33’’) foi filmado com smartphone em resolução
1080p e formato de tela 16:19, em preto e branco, com áudio e editado no
programa Adobe Premiere, da empresa Adobe Systems. Teve como cenário a
paisagem que cerca a minha habitação, localizada no Sítio Olho D’Água, área
rural da cidade de Castro no Paraná. Cercado de mata nativa da região dos
Campos Gerais e de antigas construções de barracões e galinheiro, o sítio é
um local repleto de possibilidades artísticas. A trilha sonora que compõe a obra
foi produzida com sons ambientes de natureza e também com um ventilador.
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Conforme seu título, o trabalho faz referência às experiências
vivenciadas nos tempos de isolamento social e de mudanças advindas com o
surgimento da Covid-19. Desde o uso constante de máscaras, à mudança na
rotina e nos hábitos, à transformação das relações sociais, o vídeo percorre as
incertezas e o desconhecido que é o futuro. Busca-se correr atrás do tempo
que foi perdido. Por ser protagonista de uma videoperformance pela primeira
vez, o título trata-se também do fato de estar de frente para mim mesma e para
os outros, movendo-me pelo espaço à volta.
Para a realização da videoperformance, confecciono uma máscara a
partir de um pedaço de ninho de vespas, encontrado desabitado em uma de
minhas caminhadas pelo sítio. Já despedaçado, aproprio-me de um dos
fragmentos

do

vespeiro,

antiga

habitação

desses

seres,

construído

perfeitamente.
Cercada de natureza, movimento-me de forma incerta vestida com a
máscara, praticamente camuflando o corpo por entre as árvores, as folhas e o
contraste de luz feito por elas. Há uma sobreposição de imagens que desfazem
a nitidez do vídeo, de forma que os movimentos praticados se tornem mais
importantes que a visualização do corpo em si. Essas mesmas camadas
destacam as oscilações e a dilatação de tempo e espaço do trabalho. Acerca
de imagens deformadas de um corpo ou rosto, Nadiesca Dinambro (2017)
afirma ser uma tática sensível de artistas para questionar padrões de beleza
vigentes e a veiculação de uma mensagem crítica e contestadora acerca da
representação de mulheres.
Contra(o)tempo (2021) inicia com imagens de uma paisagem localizada
ao lado de um velho barracão, rodeado de grandes árvores, galhos, folhagens
e tocos de madeira amontoadas no chão, seguido da imagem de meus pés
descalços e os sons dos passos ao caminhar pelas folhas secas. Logo, meu
corpo todo passa a se movimentar pela tela, experimentando as diferentes
sensações ao tocar as árvores, andar descalça ou me equilibrar sem enxergar
nada ao redor.
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Figura 08 - Contra(o)tempo (2021) aos 03’’

Fonte: arquivo pessoal da autora

Figura 09 - Contra(o)tempo (2021) aos 08’’

Fonte: arquivo pessoal da autora

Como uma prática de meditação, foco em minha respiração,
acompanhando o seu fluxo enquanto me movimento. Em uma tentativa de
distanciar-me

dos

pensamentos

angustiantes

da

pandemia,

sinto

a

necessidade de performar com a natureza, experimentando novas sensações
ao tocar o chão, os troncos das árvores e as folhas secas com os pés e as
mãos. A inserção desse ambiente também surge de um anseio para a
redescoberta de mim mesma e de minha identidade.
Numa espécie de interpretação desajeitada, movo para cima e para
baixo os membros do corpo, na tentativa de compor o local e não
simplesmente invadi-lo. Nesse momento, um som intenso compõe a trilha
sonora do vídeo, como um zumbido perturbador que não sai de dentro da
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cabeça. Há um anseio por tirar a máscara, porém, assim como as ideias
aterradoras, ela não sai do rosto de jeito nenhum. Após o zumbido diminuir, o
corpo exausto aparece deitado no chão por alguns instantes. Por fim, o uma
imagem do corpo inteiro sobrepõe a tela, movimentando-se vagarosamente até
fazer parte da natureza e desaparecer.
Figura 10 - Contra(o)tempo (2021) aos 1’17’’

Fonte: arquivo pessoal da autora

Figura 11 - Contra(o)tempo (2021) aos 2’20’’

Fonte: arquivo pessoal da autora
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Figura 12 - Contra(o)tempo (2021) aos 2’40’’

Fonte: arquivo pessoal da autora

Ao caminhar pela paisagem que compõe o cenário, meu corpo pôde
mergulhar e se conectar com a natureza ali encontrada. Mesmo com os
anseios de não saber o que me esperava ao tocar ou pisar em locais
desconhecidos, o corpo se harmonizou com o que estava à volta como as
texturas, os cheiros, os sons e a minha própria respiração fazendo com que ele
se fundisse à paisagem e desaparecesse no final. O fato de não poder
enxergar ou respirar naturalmente por causa da máscara que ofuscava o rosto
proporcionou diferentes percepções acerca do ser artista-pesquisadora, cuja
criatividade muitas vezes se encontra nas singelezas do cotidiano.
Para a melhor interpretação de contra(o)tempo (2021) considerei
importante investigar, ainda que de modo superficial as vespas, a construção
de seus ninhos e sua atuação na natureza. Pertencentes à ordem
Hymenoptera e família Vespidae, as vespas são consideradas uma espécie
benéfica aos seres humanos devido a polinização de plantas e ao controle
biológico de outros insetos. Esses pequenos animais possuem comportamento
social, pré-social ou solitário e constroem seus ninhos próximos a habitações
humanas devido à maior proteção contra intempéries (BRUGGER, 2014;
SOUZA, 2010; UFV, 2021).
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Os himenópteros (do grego hymen = membrana e pteron = asa)
recebem o nome devido às asas membranosas. São popularmente
conhecidos como abelhas, marimbondos, mamangavas, vespas,
formigas e outros, com diferentes denominações regionais que
distinguem cada grupo, gênero ou espécie. Os insetos dessa ordem
vivem em colônias ou de forma solitária. Constroem ninhos utilizando
vários substratos como cera, terra, resinas, celulose e outros
materiais. Além dos ninhos construídos pelas abelhas sociais, são
também bastante conhecidos pela população os “forninhos” de barro
construídos pelas vespas solitárias. A relação do homem com os
himenópteros é antiga e extensa (EMBRAPA, 2021, np).

Para Joseph Beuys (1921-1986), artista alemão integrante do
Grupo Fluxus, os problemas contemporâneos são a grande razão de artistas
produzirem arte, pois têm importante papel político e social. Para ele não há
separação entre arte e vida, portanto, trabalha de forma metafórica e ambígua
com questões emocionais, criando seus próprios rituais e mitos (STÄLS, 2002).
Para ele, o artista é um ativista, uma espécie de xamã que através da arte
busca curar a sociedade. Por esse motivo, grande parte de seus trabalhos
eram compostos com elementos da natureza como gordura, cera de abelha,
mel, feltro, ouro e couro. Beuys considera os animais: “[...] figuras que passam
livremente de um nível de existência a outro, que representam a encarnação da
alma ou a forma terrena de seres espirituais com acesso a outras regiões"
(TEMKIN; ROSE, 1993, p. 33, tradução nossa; TATE, 2021) 5. Assim, as
abelhas são importantes em sua pesquisa por serem consideradas seres
divinos em algumas civilizações e por sua complexa organização social,
descrita pelo filósofo Rudolf Steiner (1861-1925):
Steiner enfatizou a importância do processo da abelha de construir
formas geométricas sólidas (os favos de mel de células de seis lados)
a partir de material amorfo (as secreções cerosas da abelha), uma
metamorfose que ele viu como paralela às que ocorrem
continuamente no corpo humano individual como bem como na
própria terra (TEMKIN; ROSE, 1993, p.34, tradução nossa) 6.

[…] figures which pass freely from one level of existence to another, which represent the
incarnation of the soul or the earthly form of spiritual beings with access to other regions
(TENKIM; ROSE, 1993, p.33).
6
Steiner emphasized the importance of the bee's process of forming solid geometric shapes
(the honeycombs of six-sided cells) from amorphous material (the bee's waxy secretions), a
metamorphosis he saw as parallel to those that take place continually in the individual human
body as well as in the earth itself (TEMKIN; ROSE, 1993, p.34).
5
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Um dos trabalhos que retratam a sua forte relação com as abelhas é a
performance Explaining Pictures to a Dead Hare (1965) apresentada a portas
fechadas na Galerie Schmela em Düsseldorf, Alemanha. Nela, Beuys cobre
sua cabeça com mel e folhas de ouro e caminha com uma lebre morta no colo
pela galeria, enquanto murmura algumas palavras incompreensíveis para a
mesma. Como se estivesse mostrando obra por obra para o animal, o trabalho
é uma espécie de metáfora à energia criativa na Arte (TENKIM; ROSE, 1993).
Na ação Como Explicar Imagens a uma Lebre Morta, de 1965, Beuys
untou a cabeça com mel e folhas de ouro e carregou uma lebre
morta, murmurando para ela e tocando suas patas em várias fotos.
Neste ritual inventado que representa visualmente seu próprio código,
ele usou um microfone - som e audição como a origem da criação - e
sentiu, um elemento protetor. A lebre, que está ligada à Mãe Terra,
representou regeneração e encarnação na terra, além de
restabelecer a conexão entre o mundo material e o pensamento
científico sobredeterminado. O ouro representava a cultura, como na
busca do alquimista para transformar material básico em ouro; e o
mel (nutrição) deveria despertar o intelecto "morto" e unir
organicamente o intelecto (forma) com a matéria, recriando o laço
entre a mente e o mundo material (TEMKIN; ROSE, 1993, p.104,
tradução nossa) 7.

O motivo para a escolha do artista é a sua forte relação com a
performance, com a natureza e com o mel. Embora em Contra(o)tempo (2021)
haja apenas o uso do ninho de vespas vazio percebo sua influência e as
possíveis relações com seus trabalhos. O vespeiro apesar de ser perigoso e
imprevisível assim como o mundo, atua como uma espécie de energia
espiritual, gerada por pequenos animais responsáveis pelo transporte de néctar
e vida ao mundo.

7

In the action How to Explain Pictures to a Dead Hare, from 1965, Beuys smeared his head
with honey and gold leaf and carried a dead hare, murmuring to it and touching its paws to
various pictures. In this invented ritual visually representing his own code, he used a
microphone —sound and hearing as the origins of creation —and felt, a protective element. The
hare, which is linked to Mother Earth, represented regeneration and incarnation in the earth, as
well as reestablishing the connection between the material world and overdetermined scientific
thought. Gold represented culture, as in the alchemist's quest to transform base material into
gold; and honey (nourishment) was to awaken "dead" intellect and organically unite intellect
(form) with matter, re-creating the tie between mind and the material world (TEMKIN; ROSE,
1993, p.104).
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Figura 13 - Explaining pictures to a dead hare (1965) – Joseph Beuys

Fonte: Art Gallery of NSW

Pode-se considerar que assim como Beuys fazia em seus trabalhos,
buscou-se a partir de Contra(o)tempo (2021) pensar na arte como forma de
reflexão política e social, destacando o contexto vivenciado no último ano com
o desenvolvimento da pandemia de Covid-19. A investigação em torno de
elementos do cotidiano e da habitação foram importantes para a criação de
rituais próprios, assim como as performances do artista, cuja arte buscava
curar as tormentas da humanidade.

6. Considerações Finais
Além de um autorretrato, o vídeo Contra(o)tempo (2021) foi também a
busca por uma saída, ainda que momentânea do obscurantismo e das notícias
recorrentes acerca da pandemia de Covid-19. Como uma metáfora às vespas,
a videoperformance trata sobre o isolamento e a insubmissão, já que esses
pequenos animais apesar de viverem de forma solitária, precisam cooperar
com uma sociedade e fazer parte do espaço, para a construção do ninho.
Ao “vestir-me” de paisagem, usando a máscara de vespeiro e me
camuflando na paisagem ao redor de casa, considero que houve uma
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ressignificação em relação ao meu corpo e ao espaço habitado. Assim, houve
também uma redescoberta da casa e do ninho de vespas de forma onírica a
qual se referiu Bachelard (1978). O uso da máscara, além de causar novas
sensações no corpo, proporcionou também a busca por novas saídas às mais
diversas situações cotidianas.
Por fim, a videoperformance também desempenhou o papel da criação
de uma espécie de ritual próprio, que assim como Beuys, buscava na Arte
modos de solucionar os problemas da vida e da sociedade através de suas
ações ou performances ritualísticas.
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Alguns apontamentos acerca dos retratos dos benfeitores da
Santa Casa de Misericórdia de Rio Grande / RS (1841-1909)
Josué EICHOLZ

1

Introdução
Este artigo propõe-se a analisar algumas questões relacionadas aos
retratos de benfeitores da Santa Casa de Misericórdia de Rio Grande, hospital
localizado na cidade de Rio Grande. Para tanto, optou-se por analisar alguns
retratos de indivíduos que foram homenageados pela instituição, estes retratos
adornam as paredes do salão de honra da Misericórdia 2. A partir de tais
imagens, buscar-se-á traçar um breve perfil social e econômico dos sujeitos
que nas pinturas são retratados.
A Santa Casa de Rio Grande foi fundada em 1835 pelo português
Rodrigo Fernandes Duarte, sob o nome de Irmandade do Espírito Santo e
Caridade, porém foi somente em 1841 que a instituição passou a se chamar
Santa Casa de Misericórdia.
Os retratos expostos nas paredes do salão de honra da Misericórdia de
Rio Grande remetem, como mencionou Larissa Patron Chaves (2014), a um
caráter autobiográfico. Ao ter o seu retrato exposto no salão de honra da
Misericórdia, o benfeitor retratado atinge um patamar elevado de importância
entre seus pares. Pode se ousar a dizer que, assim como numa obra escrita
em que são narrados os fatos importantes ou mais relevantes da vida do autor
que escreve sua autobiografia, num retrato, estas informações podem ser
contadas de forma visual, e através de mais indícios é possível identificar a sua
trajetória de grandes ações caritativas, bem como sua ocupação econômica e
política.

Doutorando em História pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), orientadora: Prof.ª.
Drª. Larissa Patron Chaves – UFPel.
2
A relação total de homenageados com um quadro no salão de honra da Santa Casa de
Misericórdia de Rio Grande é de 38 pessoas (34 homens e 04 mulheres).
1
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2. A cidade de Rio Grande e a Santa Casa de Misericórdia
A cidade de Rio Grande foi fundada em 1737, inicialmente importante
pela sua localização geográfica, voltada para a defesa do território português
logo se tornou destacada pelas atividades comerciais, impulsionadas por
abrigar o último porto brasileiro antes da fronteira meridional do Brasil e da
entrada do Rio da Prata, conforme destacado por Marcia Naomi Kuniochi
(2007).
Rio Grande, no século XIX, possuía uma elite formada basicamente por
proprietários, por comerciantes, muitos dois quais se dedicavam a negócios de
importação e exportação, por militares de alta patente e por industriários (final
do século XIX). Tal grupo era majoritariamente monarquista e escravista, e um
dos baluartes do partido conservador na província, ostentando com orgulho
que era a única cidade a não ter caído nas mãos dos rebeldes farroupilhas. Os
comerciantes estavam ligados aos negócios com o charque e os couros, e
suas conexões mercantis estendiam-se a muitos outros portos do Atlântico.
Esses grupos definidos como elites locais buscavam reproduzir costumes
europeus e deixar a cidade portuária com ares mais modernos, investindo
fortemente em cultura e educação. Prova disso é a instalação do Teatro Sete
de setembro (1832) e da primeira Biblioteca do Rio Grande do Sul, a Biblioteca
Rio-Grandense (1846), além dessas duas instituições, também foi em Rio
Grande que surgiu a primeira loja maçônica do Estado, a União Constante, no
ano de 1840.
A cidade de Rio Grande, principalmente a partir da segunda metade do
século XIX, passa a contar com dois hospitais (Santa Casa de Misericórdia e
Beneficência Portuguesa); esse espírito associativo da elite local foi alimentado
pelo dinheiro gerado através da economia dos negócios de importação e
exportação, de uma incipiente industrialização e dos capitalistas que possuíam
negócios no comércio atlântico.
3. Identificando os benfeitores
A pesquisa em questão abarca os benfeitores da elite rio-grandina no
período de 1841 a 1889, mais precisamente aqueles que dispenderam à Santa
Casa de Misericórdia expressivas doações e importantes serviços caritativos.
Na atual fase da pesquisa foi possível identificar 14 provedores que estiveram
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à frente da associação caritativa no período supracitado, conforme a tabela
abaixo.
Tabela 1 – Relação de Provedores da Santa Casa de Rio Grande (1841 a
1888)
Período

Nome

1841/1844

José Vieira Viana

1844/1847

Vicente Manoel Espindola

1847/1850

José de Souza Gomes

1850/1851

Antonio Teixeira de Magalhães

1851/1854

Florencio José Cosme dos Reis

1854/1857

João de Miranda Ribeiro

1857/1858

João

Antonio

Lopes

e

Vicente

Manoel Espindola
1858/1861

Porfírio Ferreira Nunes

1861/1869

Joaquim Francisco Garcia

1869/1875

Miguel Tito de Sá

1875/1876

João Antonio Lopes

1876/1882

José Maria da Cunha Silveira

1882/1884

Abel Gomes da Costa e Silva

1884/1888

Antonio Chaves Campello

1888

Fructuoso Gonçalves Mostardeiro
Fonte: Tabela elaborada pelo autor (2021) 3.

3

Tabela elaborada após pesquisa no jornal: Diário do Rio Grande. 15 de agosto de 1898.
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Dentre os 14 provedores elencados na tabela acima, alguns não serão
analisados, em virtude da ausência de referências e fontes primárias
disponíveis para pesquisa, dito isso, o grupo de provedores que iremos
analisar, ainda que de forma preliminar, será composto por 04 sujeitos.
Outra tabela importante é a formada pelos grandes benfeitores da
Misericórdia, que podem ser assim classificados, pois foram contemplados com
a grande honraria de possuírem um quadro no salão de honra da instituição,
espaço destinado somente àqueles sujeitos que realizaram serviços grandiosos
ou expressivas doações em favor da Misericórdia.
Tabela 2 - Relação de Benfeitores (com quadro no salão de honra) da Santa
Casa de Misericórdia de Rio Grande
Ano

Benfeitor

1835

Rodrigo Fernandes Duarte

1844

Joaquim José Ignacio

1845

José Rodrigues do Santos

1846

D. Pedro II

1853

Florencio José Cosme

1857

Comendador

João

de

Miranda

Ribeiro
1861

Porfirio Ferreira Nunes

1865

Antonio Martins de Freitas

-

Antonio J. Afonso Guimarães

1902

Coronel

José

Maria

da

Silveira
Fonte: Salão de Honra da Santa Casa de Misericórdia de Rio Grande.

Cunha
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A relação total de homenageados com um quadro no salão de honra da
Santa Casa de Misericórdia de Rio Grande é de 38 pessoas (34 homens e 04
mulheres), porém a tabela acima traz somente a relação dos benfeitores dos
quais foi possível identificar o nome ao respectivo quadro. Dos 10 indivíduos
elencados na tabela acima, nos deteremos em apenas 03: João de Miranda
Ribeiro, Porfírio Ferreira Nunes e Antônio Martins Freitas. Os outros benfeitores
da tabela não serão analisados em virtude da insuficiência de fontes que
versem sobre eles, ainda é necessário destacarmos o caso do Imperador D.
Pedro II, que esteve em Rio Grande em duas oportunidades, tendo inclusive
feito doações em dinheiro em favor da Misericórdia e que foi agraciado com a
honraria de ter um retrato seu no salão da Misericórdia. Pedro II não entra na
análise por não pertencer aos grupos enquadrados como elites locais.
Considerando as duas tabelas, serão analisados 7 sujeitos (4
provedores); (1 grande benfeitor) e 2 provedores que também foram
agraciados com um quadro no salão de honra.
Iniciaremos por Antônio Teixeira de Magalhães que foi provedor da
Santa Casa entre 1850-1851. Podemos incluir Magalhães como membro da
elite rio-grandina, uma vez que fora agraciado como comendador e possuía um
número significativo de escravos. Kuniochi (2007) o classificou como
proprietário de terras, sendo que ele consta na tabela de maiores proprietários
de escravos com registros de batismo e óbito elaborada pela autora. Conforme
Jonas Moreira Vargas (2013), Teixeira Magalhães fora casado com a filha de
José Rodrigues Barcellos 4, um dos sujeitos mais ricos de Pelotas, o que vem a
corroborar que as elites locais/regionais buscavam unir-se em matrimônio e
assim aumentar sua rede de contatos e sua influência econômica e política.
Para além de proprietário de terras, Antônio Teixeira de Magalhães, muito
provavelmente tenha sido um bem sucedido negociante, haja vista que fora o
segundo presidente (1845) da Câmara de Comércio de Rio Grande.
Outro comendador que integra o seleto grupo dos ricos benfeitores é
José de Souza Gomes, negociante que fora provedor da Misericórdia de Rio
Grande no período de 1847-1851. Souza Gomes fora agraciado com a
Na tabela dos mais ricos charqueadores pelotenses do século XIX, elaborada por Vargas
(2013), o Comendador José Rodrigues Barcellos aparece na sexta posição com uma fortuna
de 65.409 libras.

4
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comenda, fato que indica que, provavelmente, ele tenha sido também um
proprietário de terras, mesmo sem ser identificado como tal, o que contribui
para essa hipótese é o grande número de escravos 5 que Souza Gomes
possuía, que segundo Kuniochi (2007) se justificaria em virtude de atividades
produtivas.
O terceiro sujeito que iremos incluir na lista dos sujeitos mais atuantes
no

campo

da

caridade

é

o

Tenente-Coronel

Miguel

Tito

de

Sá,

capitalista/industriário que fora provedor da Misericórdia no período de 1869 a
1875, época em que sua filha Maria Francisca se casou com Carlos Guilherme
Rheingantz, célebre personagem de Rio Grande em virtude da fábrica de
tecidos de lã Rheingantz, empreendimento do qual Miguel Tito de Sá ajudara a
abrir e regularizar, sendo inclusive sócio comanditário. Segundo Patrícia
Bosenbecker (2017), fontes de periódicos sugerem que a “articulação política
era um papel que Miguel Tito chamou a si, usando de toda sua influência na
Corte para garantir privilégios para a fábrica, ou seja, para assegurar direitos
de produção e isenções fiscais” (BOSENBECKER, 2017, p. 131). Ainda,
conforme Bosenbecker (2007) o perfil de Miguel Tito “evidencia um homem
com muitos cargos, grande visibilidade na vida social e presença marcante na
política, além de ampla atuação como investidor” (BOSENBECKER, 2017,
p.135). Não foi somente na Misericórdia que Tito de Sá atuou, segundo a
mesma autora ele foi presidente da Sociedade Instrução e Recreio; conselheiro
da fábrica de tijolos artificiais; um dos fundadores do Asilo Coração de Maria e
ministro da Ordem de São Francisco. Também exerceu o cargo de Juiz
Municipal de Rio Grande e integrou a loja maçônica Acácia Rio-Grandense,
além de ter sido o 15º presidente (1870) da Câmara de Comércio da cidade de
Rio Grande.
Através de outra fonte consultada, podemos inferir que Miguel Tito fora
dono de terras, haja vista que no seu inventário constam 13 escravos e para
além disso, seus pais haviam sido grandes proprietários de terras e talvez
tenham deixado para Miguel alguma (s) propriedade (s).
O próximo da lista, João Antônio Lopes fora comerciante e proprietário
de terras, Lopes foi provedor da Misericórdia entre os anos de 1875 a 1876.
No Inventário de José de Souza Gomes, constam 33 escravos, 24 do sexo masculino e 09 do
sexo feminino (Inventário Ano: 1860 – Processo nº: 725).
5
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Seu inventário e a tabela dos proprietários de terras com maiores registros de
batismo e óbito de escravos (KUNIOCHI, 2007) sugerem que ele também fora
charqueador, pois deixou um plantel de 81 escravos e conforme Marcia
Kuniochi (2007) constam 27 registros de batismo e 77 registros de óbito em
seu nome no período de 1806 a 1862. Vargas (2013), em sua tese mencionou
que Antônio Lopes possuía charqueada em Jaguarão e que ajudou a combater
os farrapos. Gabriel Santos Berute (2012), por sua vez, o coloca como um dos
maiores importadores de sal da primeira metade do século XIX.
De acordo com Kuniochi (2007), Lopes é um bom exemplo de como
atuava a elite rio-grandina da época, concentrando as atividades econômicas
no comércio e na produção rural.
O quinto indivíduo da lista dos mais expressivos benfeitores é Porfírio
Ferreira Nunes, destacado importador de sal e exportador de charque que
ajudou as tropas legalistas com muito dinheiro, armamentos e embarcações
(VARGAS, 2013). No artigo de Kuniochi (2007), Ferreira Nunes consta como
comerciante com negócios no Rio de Janeiro e Rio da Prata. Porfírio também
ocupou a cadeira de presidente na Câmara de Comércio da cidade de Rio
Grande em duas oportunidades: 1847 e 1853-1854.
O próximo integrante do seleto grupo de benfeitores da elite rio-grandina
e possuidor de um quadro no salão de honra da Misericórdia é Antônio Martins
de Freitas, proprietário e dono de charqueada nos Carreiros. No Inventário de
Freitas constam 69 escravos, sendo que a maioria dos escravos aparece ligada
a afazeres típicos da produção de charque: 18 carneadores, 7 salgadores. 2
descarnadores, 11 chimangos e 5 graxeiros.
Por último, temos o nome do comendador João de Miranda
Ribeiro, ilustre membro da elite rio-grandina que foi provedor (1854-57) da
Santa Casa e agraciado com um quadro no salão de honra da referida
instituição. O comendador era genro de Miguel Tito de Sá, o que mais uma vez
reforça que o matrimônio intra-elite era algo bem recorrente no século XIX,
mantendo e aumentando o capital econômico, político e o prestígio social
dentro dos grupos de elites locais.
João de Miranda foi um dos pioneiros na criação da Câmara do
Comércio de Rio Grande, sendo o primeiro presidente, no ano de 1844, e no

255

seu Inventário há a descrição de 16 escravos o que denota que o comendador,
muito provavelmente, possuía propriedades em Rio Grande.

4. A elite riograndina representada através das pinturas do salão de honra
da Santa Casa de Misericórdia
Ao tecer sobre as imagens na História, Paulo Knauss (2006) faz
colocações importantes quanto aos usos e a importância das imagens ao longo
da história humana, ainda reforça que, por vezes, nem o próprio historiador as
valoriza como fonte de pesquisa:
As imagens pertencem ao universo dos vestígios mais antigos da
vida humana que chegaram até nossos dias. O mundo da PréHistória é conhecido pelas inscrições rupestres; o mundo da
Antiguidade, pelas suas imagens inscritas em paredes ou em
diferentes suportes como os vasos [...] para nos restringimos às
menções recorrentes do senso comum. Isso significa dizer que,
diante dos usos públicos da História, a imagem é um componente de
grande destaque, mesmo que nem sempre seja valorizada como
fonte de pesquisa pelos próprios profissionais da História (KNAUSS,
2006, p. 98).

Knauss (2006) menciona que numa pesquisa, por exemplo: “a vida das
elites pode ganhar outros enfoques a partir de álbuns de fotos de família que
podem ser contrastados com diários íntimos” (KNAUSS, 2006, p. 99).
Menciono o exercício que se procurou realizar neste trabalho, como sendo
semelhante ao que diz Knauss, pois se procurou contrastar as imagens
(retratos) de benfeitores da Misericórdia com fontes escritas e primárias, a fim
de traçar um perfil dos sujeitos homenageados com um quadro 6.
Ulpiano Meneses (2003) observa que o historiador ao trabalhar com
fontes imagéticas, necessita observar o ciclo completo de sua produção,
circulação e consumo. Nesse sentido, adaptando a observação feita pelo autor,
é possível considerar que a produção corresponde ao pedido realizado pela
direção da instituição a um determinado artista, pedido este que é realizado
como forma de homenagear um determinado sujeito que durante sua vida fez
uma grandiosa ação caridosa para com a instituição. Já a circulação

6

No decorrer da minha dissertação de mestrado, procurei realizar o mesmo exercício.
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corresponde ao ambiente em que os retratos estiveram e foram alocados,
tendo os retratos por mim analisados como destinação final as paredes do
salão de honra da Santa Casa de Misericórdia. Por fim, o consumo destas
obras se dá pelos seus pares, demais indivíduos, na maioria dos casos
pertencentes a algum grupo considerado como elite local que, com o passar
dos anos, se revezam na prática da caridade, além é claro daqueles que
vivenciam a realidade e a rotina da instituição e demais pessoas, que em
virtude da realização de algum evento naquele recinto, possam ter contato com
os retratos.
Figura 01 - Salão de Honra da Santa Casa de Misericórdia de Rio Grande.

Fonte: Acervo pessoal do autor.

No caso dos quadros analisados neste trabalho, percebe-se que alguns
dos homenageados com um retrato eram membros da provedoria da
Misericórdia, porém todos eram benfeitores, e em virtude de suas práticas
caritativas para com a instituição receberam como retribuição um “retrato” de si
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no salão de honra 7, ficando a sua imagem para a posteridade. Conforme se
verifica no compromisso de 1909, para ter direito a um quadro deveriam ser
atendidos alguns critérios:
Serão proclamados irmãos benfeitores os que fizerem donativos e
legados avultados a Associação ou a qualquer dos seus
estabelecimentos. A Associação mandará colocar o retrato a óleo na
galeria de honra do hospital de caridade (COMPROMISSO DA
MISERICÓRDIA DE RIO GRANDE, 1909, p. 14).

Chaves (2014) ao analisar os retratos de caridade nas instituições de
Beneficência menciona que:
A imagem advinda do “retrato” concedido aos associados foi uma das
formas de garantia de visibilidade social. O associado que realizava
uma doação ou préstimo efetivo passava a gozar das melhores
considerações frente à diretoria e comunidade local, quando também
acendia, muitas vezes, a membro diretivo, ganhando um lugar no
salão de honra através da imagem. Uma pintura representaria o seu
retrato oficial, a sua chance de imortalidade no saguão do edifíciosede, um requisito importante para a sua autoafirmação perante a
sociedade local (CHAVES, 2014, p. 07).

Após as colocações iniciais neste subtítulo, passamos a apresentar e
tecer comentários sobre alguns quadros de benfeitores da Misericórdia de Rio
Grande. Começamos pelo quadro do Coronel José Maria da Cunha Silveira,
que foi secretário geral do comando superior da Guarda Nacional da Comarca
de Rio Grande.

Os salões de honra eram uma forma de representação simbólica para diferenciar “[...] homens
ilustres, famílias distintas, individualidades burguesas [...] que separariam os retratados do
restante da população” (MENEZES, 2016, p. 251).
7
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Figura 02 - José Maria da Cunha Silveira. Óleo sobre tela. Ano: 2021. Salão de
Honra da Santa Casa de Misericórdia de Rio Grande.

Fonte: Acervo pessoal do autor.

José Maria da Cunha Silveira foi também um filantropo de grande
atuação, presidente da Misericórdia no período de 1880/1881. Logo após sua
morte, como forma de homenagem, a provedoria mandou confeccionar o seu
quadro para ser colocado no Salão de Honra, além de tê-lo reconhecido como
grande benfeitor, “que tanto se distinguiu no exercício do cargo de provedor da
Santa Casa, cujos créditos imensamente soube engrandecer”. 8
A autoria da tela é do pintor italiano Ricardo Giovanini 9. O Coronel
Silveira é retratado a meio corpo, em pé, posicionamento frontal, levemente
inclinado para a direita do observador e seu olhar é sério. Está apoiado com
seu braço direito sobre uma poltrona. O retratado está usando um colete cinza,
acompanhado de um casaco preto.
Outro personagem da sociedade riograndina, de grande expressão
caritativa como também econômica no século XIX, era Rodrigo Fernandes
Duarte, fundador da Santa Casa. Duarte nasceu em 1764, na cidade do Porto,
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RIO GRANDE. Relatório do Provedor Coronel
Menandro Perry: 1900 a 1902. Rio Grande: Typ. do Rio-Grandense, 1902.
9
Conforme CHAVES (2014) Giovanini obteve destaque nas cidades de Rio Grande e Pelotas
no final do século XIX com trabalhos junto aos teatros, decoração de residências e pintura de
importantes personalidades.
8
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Portugal e faleceu em três de março de 1837 na cidade do Rio Grande. Após
sua vinda para o Brasil, estabeleceu-se em Rio Grande, onde posteriormente
teve atuação destacada como comerciante e vereador, mas foi no campo da
caridade que mais se consagrou, incentivando a caridade pública e
contribuindo substancialmente para com o novo Hospital, deixando três casas
para a Santa Casa e mais o prédio onde a instituição funcionou por muitos
anos.
Figura 03 - Rodrigo Fernandes Duarte. Óleo sobre tela. Ano: 2021. Salão de
Honra da Santa Casa de Misericórdia de Rio Grande.

Fonte: Acervo pessoal do autor.

A autoria da tela é desconhecida, assim como muitas outras que se
encontram no Salão de Honra da Misericórdia. O fundador Rodrigo Duarte é
retratado a meio corpo, em pé, posicionamento frontal, levemente inclinado
para a direita do observador. Está apoiado com sua mão esquerda sobre uma
mesa verde sobre a qual repousa um documento, que provavelmente seja o
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termo de fundação do Hospital. O ambiente ao fundo é fechado. O olhar do
retratado é direto.
O próximo quadro apresentado é do benfeitor Porfírio Ferreira Nunes
que foi um destacado importador de sal e exportador de charque que ajudou as
tropas legalistas com muito dinheiro, armamentos e embarcações (VARGAS,
2013). No artigo de Kuniochi (2007), Ferreira Nunes consta como comerciante
com negócios no Rio de Janeiro e Rio da Prata. Porfírio também ocupou a
cadeira de presidente na Câmara de Comércio da cidade de Rio Grande em
duas oportunidades: 1847 e 1853-1854 e na década de 1860 foi provedor da
Misericórdia.

Figura 04 - Porfírio Ferreira Nunes. Óleo sobre tela. Ano: 2021. Salão de
Honra da Santa Casa de Misericórdia de Rio Grande.

Fonte: Acervo pessoal do autor.
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Também não há informação sobre quem foi o autor da tela. O retratado
está a meio corpo, em pé, posicionamento frontal, levemente inclinado para a
direita do observador O olhar do retratado é direto. Está apoiado com seu
braço direito sobre um móvel (talvez uma pequena mesa). O retratado está
usando um casaco preto, fechado, com botões.
Os benfeitores retratados, nos casos analisados, eram indivíduos com
prestígio em determinados nichos da sociedade riograndina e eram ativos nas
pautas sociais e políticas do período. Pode-se dizer que pertenciam à elite
local 10.

5. Considerações finais
O presente trabalho é o resultado parcial de uma pesquisa em
andamento, porém, algumas considerações já podem ser efetuadas. Os
retratos dos benfeitores da Misericórdia de Rio Grande refletem a elite política,
econômica e social da sua época. Os quadros do Salão de Honra nos remetem
a um período histórico no qual a caridade, os grandes atos de assistência eram
retribuídos através dessa grande honraria que mesmo que indiretamente, era
perseguida pelos indivíduos elitizados que almejavam reconhecimento e
distinção social.
Na segunda metade do século XIX, os benfeitores de Rio Grande eram,
em sua maioria, grandes proprietários e comerciantes de importação e
exportação que, assim como o comendador João de Miranda Ribeiro,
almejavam transformar a cidade em um polo de cultura, educação e progresso.
Esse desenvolvimento se refletia necessariamente em uma cidade com
hospitais de qualidade conceituada, e, para isso, eram necessárias inúmeras
ações caridosas que podem ser interpretadas como uma “via de mão dupla”,
pois as boas ações eram retribuídas com visibilidade, homenagens etc., ou
seja, ao praticar a caridade, o indivíduo adquiria um capital simbólico

Conforme Vargas (2016, p. 27), “podemos definir elites como grupos formados por indivíduos
e famílias que concentravam os recursos materiais e imateriais mais valorizados no contexto
histórico em que viviam e que, na maioria das sociedades, envolviam critérios de riqueza,
poder e status”.
10
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importante, que posteriormente poderia ser utilizado para ascender social,
econômica e politicamente.
A identidade que a elite riograndina buscava formar e reforçar ao praticar
a caridade, muito possivelmente esteja relacionada à ideia religiosa de
salvação da alma; mas, para além do campo espiritual, havemos de pensar no
plano terreno, uma identidade de benfeitor, de grande doador, sugere poder
perante os seus pares e para o restante da sociedade. Utilizar-se de uma
identidade caritativa, conferiria ao portador uma imagem de maior prestígio
social e certamente notabilidade e prestígio social eram tão importantes aos
olhos das elites quanto a riqueza e o poder político.
É possível concluir que os retratos eram concedidos a pessoas que
praticavam grandes ações em prol da Misericórdia de Rio Grande, conforme se
verificou nas fontes primárias. Os retratos que integram o salão de honra do
referido estabelecimento assistencial eram uma representação dos sujeitos
caritativos, sendo em todos os casos observados, retratados de forma frontal,
bem vestidos, com a expressão facial séria.
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