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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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Aqui jaz: o aforismo do post mortem cândido
Marina Muniz MENDES 1

Introdução
A fotografia mortuária é a linha que atravessa o centro deste artigo e em
torno da qual os questionamentos efetuam seus movimentos de rotação.
Tratando das artes e da cultura visual, explora a iconografia de fotografias post
mortem, observando as representações convencionais de corpos cândidos, ao
passo que discute o contraponto com a metamorfose; este último conceito –
por sua vez – é o responsável por criar o movimento giratório do trabalho. Para
refletir artisticamente sobre esta condição humana, a literatura é aliada.
A

abstração

representação

conceitual

imagética

da

também

costura

metamorfose.

Para

metaforicamente
tanto,

abre

para

a
o

entendimento deste artigo como um desenvolvimento pré-embrionário, antes
da eclosão do ovo; anterior ao desenvolvimento indireto atrelado aos ciclos dos
insetos holometábolos – aqueles que sofrem metamorfose completa. Bem
assim, mesmo na fase embrionária, dentro do ovo2, ao observar atentamente é
possível perceber – em alguns – a morfose do inseto: o posicionamento do
corpo, os pequenos olhos, entre outros detalhes.
Prosseguindo com o recurso da analogia, um inseto, comumente,
deposita vários ovos de uma só vez. Aqui, conservando elementos ensaísticos,
fundamentado a partir de investigações e da reunião de informações, discorrese sobre uma multiplicidade de temas sub/adjacentes, no plural, assim como os

1

Doutoranda em Arte e Cultura Visual pela UFG e vinculada ao Núcleo de Investigação em
História(s) da Arte. Mestra em Comunicação (UFG). Especialista em Saneamento e Saúde
Ambiental (UFG), Assessoria de Comunicação e Marketing (UFG) e Artes Visuais: Cultura e
Criação
(Senac
Goiás).
Graduada
em
Jornalismo
(UFG).
Contato:
marinamunizmendes@gmail.com.
2 Nessa trama formada por imagens que concebemos do mundo, o ovo é recorrente também
em expressões artísticas. Célebres exemplares são as obras do pintor surrealista Salvador
Dalí, como em A Metamorfose de Narciso (1937) e a justaposição da criação de uma nova vida
- pelo bulbo da flor que irrompe o ovo - e a morte - rachaduras e ossificações. Esta que
representa o mito de Narciso. Aliás, o registro literário de Ovídio (43 a.C. – 17 d.C.), cujo nome
acidental e interessantemente remete ao vocábulo ovo, é uma das versões mais citadas desta
mitologia greco-latina. Nas palavras do poeta romano – em sua obra magna, Metamorphoseon
libri, livro XV, linha 165 - omnia mutantur, nihil interit, tudo se transforma, nada morre; o que
reitera que morte e metamorfose implicam uma na outra.
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ovos. Apesar de diversos assuntos, estes apresentam-se juntos, unidos a partir
da linha central da condução e desassossegadas pelo movimento de rotação.
Conjecturando o prefixo da posteridade, desenvolve uma perspectiva
meta-histórica do pós-morte na fotografia. Meta-histórica na acepção de
transcendência e reflexão sobre si; ou seja, uma perspectiva que transcende a
história das artes e da cultura visual no que se refere à fotografia mortuária à
medida em que também reflete sobre estas narrativas. Isso, apoiado na
máxima do imaculado descanse em paz, concomitantemente, revelando
indícios do seu avesso metamórfico.
O ordenamento não tem compromisso cronológico. A forma de
desenvolvimento textual não se apega à linearidade. Nem é um compêndio da
história da fotografia mortuária, apesar de ventilar recortes e simbolismos de
períodos históricos, artistas e obras. As proposições são agitadas pelo material
pictórico que ilustra o tema. Em intencional trajetória de ziguezague, o
repertório de imagens ora constitui a própria sustentação do artigo (pesquisa
com imagens), ora a complementa (pesquisa sobre imagens).
A morte – amplamente proferida como o maior medo da humanidade – é
temática recorrente nas expressões milenares na área da linguística, letras e
artes; e não só nesta. Qual o sentido da vida? O fim é mesmo inevitável? O
que acontece com o corpo após a morte? Morrer é um evento instantâneo? A
ciência conseguirá deter a morte? São dúvidas que pairam sobre todas as
áreas do conhecimento e que já tomaram conta dos pensamentos de (quase)
todos; apesar das diferentes implicações e apreensões culturais. Para (tentar)
entender a vida é preciso considerar a morte.
A morte também é um tabu na humanidade. Aborto, alimentação de
origem animal, eutanásia, pena de morte e suicídio levam a calorosos debates
médicos, políticos, religiosos e sociais. Podemos, deliberadamente, interromper
o ciclo da vida? E qual seria o momento de interrompê-lo? São
questionamentos e discussões que adentram a transdisciplinaridade da
bioética. E que residem também na arte e cultura visual.
A

justificativa

social

desta

pesquisa

indaga

o

perecimento,

especialmente na tônica da aceleração da sociedade moderna, reverbera no
lado humanista, em confabulações sobre a vida e suas transformações.
“Quando ignoramos e negamos a morte, tornamo-nos ocos, menos vivos.
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Reconhecer e honrar a morte nos faz desacelerar; nos faz refletir e
aprofundar”3 (MORD et al., 2018, p. 7, tradução nossa)4. Afinal, na busca por
compreender a vida é preciso considerar a morte. A consciência da morte nos
faz humanos, compreendendo a pequenez. A morte é inevitável. Universal.
Impossível de deter, imparável, apesar dos avanços no prolongamento da vida.
Especialmente diante da grande pressa advinda da modernidade, muitas
vezes, ela pega de surpresa, sem sinais prévios. É como no poema
novecentista:
Porque eu não pude parar para a Morte – / Ela, gentilmente, parou
para mim – / Na Carruagem permanecemos apenas nós mesmos – /
E a Imortalidade. / Nós lentamente percorremos o caminho – Ela não
tinha pressa / E eu tive de pôr de lado / Meu trabalho e também meu
lazer, / Para sua Civilidade – / Nós passamos pela Escola, onde
Crianças se empenhavam / No Intervalo – no Pátio – / Nós passamos
pelos Campos dos Grãos Maduros – / Nós passamos pelo Sol Poente
– / Ou melhor – Ela passou por Nós – / O Orvalho veio tremulante e
Gélido – / Apenas como Fina Trama, minhas Vestes – / Meu Xale –
apenas Tule – / Nós nos detivemos diante de uma Casa que parecia /
Uma Elevação do Solo – / O Telhado mal se via – / A Cornija – no
Chão – / Desde então – por Séculos – e ainda / Parece mais breve
que o Dia / Eu imaginei primeiro as Cabeças dos Cavalos /
Apontavam à Eternidade –. (DICKINSON, 1890, tradução nossa,
apud POETRY FOUNDATION, 2020, n.p)5.

Um aforismo poético e uma morte cândida são expressas no poema,
lançando a imagem da solidão serena que atravessa o momento do traspasse,
do fim da vida. Quando a morte desconsidera o tempo de cada um e nos impõe
o seu próprio. Nos versos, o próprio eu poético, ao ser conduzido à morte,
mesmo que compulsoriamente e despreparado, não revela tormentos, e pelo
contrário, tem uma visão amistosa e cortês do Grim Reaper6. O eu lírico não
“When we ignore and deny death, we become hollow, less alive. Acknowledging and honoring
death makes us slow down; it makes us reflect and deepen” (MORD et al., 2018, p. 7).
4 Coincidentemente (ou não), o sobrenome do autor, Mord, do alemão, significa assassinato.
5 “Because I could not stop for Death – / He kindly stopped for me – / The Carriage held but just
Ourselves – / And Immortality. / We slowly drove – He knew no haste / And I had put away / My
labor and my leisure too, / For His Civility – / We passed the School, where Children strove / At
Recess – in the Ring – / We passed the Fields of Gazing Grain – / We passed the Setting Sun –
/ Or rather – He passed Us – / The Dews drew quivering and Chill – / For only Gossamer, my
Gown – / My Tippet – only Tulle – / We paused before a House that seemed / A Swelling of the
Ground – / The Roof was scarcely visible – / The Cornice – in the Ground – / Since then – 'tis
Centuries – and yet / Feels shorter than the Day / I first surmised the Horses' Heads / Were
toward Eternity” –”. (DICKINSON, 1890, tradução nossa, apud POETRY FOUNDATION, 2020)
6 No poema, em inglês, à força personificada da morte é atribuído o pronome pessoal ele: “He
kindly stopped for me (…) He knew no haste (..) For His Civility (…) He passed Us”. Com essa
opção vocabular, no gênero masculino, presumivelmente refere-se à personificação da morte
pelo Grim Reaper, o Ceifador, um esqueleto encapuzado empunhando uma grande foice. Este
que assume ainda a metamorfose em duas instâncias, sendo ele o agente responsável pela
metamorfose decorrente do traspasse, quanto pelo seu próprio corpo sem carne ou órgãos,
3
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pôde parar para a morte, mas esta é imparável, interrompeu a continuidade do
que se fazia. Por outro lado, a vida segue normalmente para quem está ao
redor, bem como a natureza continua seu curso. Há ainda o paradoxo entre a
vida e a morte, em que a eternidade é alcançada somente após o
encerramento da vida mundana. Corre-se contra o tempo em vida, mas
somente após a morte ele deixa de afligir. E por falar em correr, entre as
variadas simbologias dos cavalos, há a associação com a morte, que estes
animais conhecem os segredos da vida após a morte, imagens de cavalos
pretos são utilizadas em funerais.
A elevação do solo, o telhado que mal se via, a moldura que serve de
arremate superior à fachada, podem remeter a um cemitério. Aliás, o período
histórico da escrita do poema, bem como a vida reclusa da poetisa no estado
de Massachusetts abre parênteses para mencionar os cemitérios jardim.
Marcando

a

transformação

da

paisagem

da

morte,

em

meio

ao

desenvolvimento urbano e às preocupações quanto à saúde pública, nos
Estados Unidos, em 1831, um ano após o nascimento de Emily Dickinson, foi
inaugurado o primeiro garden cemetery, o Mount Auburn Cemetery, fundado
pelo Massachusetts Horticultural Society. Este cemitério foi concebido como
um lugar para os vivos e também para os mortos, uma paisagem saudável,
pastoral e edificante (MORD et al., 2018). Enterrados, a sete palmos dos
familiares enlutados, estes envoltos entre árvores, folhas de gerânios, acanthus
e mais flores, que visitavam os entes queridos rodeados por uma paisagem
imaculada; concepção desse tipo de cemitério, que esvazia o sepultamento em
igrejas ou nos cemitérios das igrejas.

2. Entre máscaras e imagens fúnebres
O vocábulo imagem vem do latim imāgo, denotando semelhança,
representação, retrato. Remete às máscaras fúnebres para não visualizar a
morte, a decomposição dos corpos, disfarçando a dimensão metamórfica post
mortem. A etimologia origina-se da máscara mortuária, feita de cera, levada
nos funerais da antiguidade romana, que era colocada sobre o rosto de um

apenas composto pelos ossos, que pode representar a metamorfose pela qual ele mesmo
passou.
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recém-falecido. Eram/são moldes, que ocultavam/ocultam o rosto cadavérico e
criavam/criam réplicas do rosto, máscaras. Refere-se à imitação, nas palavras
de Nancy (2005, p. 67-68, tradução nossa):
A palavra imago designava a efígie do ausente, do morto e, mais
precisamente, dos ancestrais: os mortos de onde viemos, os elos da
linhagem em que cada um de nós é um ponto. A imago prende-se ao
tecido. Não restaura o rasgo de sua morte: faz menos e mais do que
isso. Tece, imagina ausência. (...) representa essa ausência, não a
evoca, não a simboliza, mesmo que tudo isso também esteja lá. Mas,
essencialmente, apresenta ausência. Os ausentes não estão lá, não
estão "em imagens". Mas, eles são imaginados: sua ausência é
tecida em nossa presença. O lugar vazio do ausente como um lugar
que não está vazio: essa é a imagem. Um lugar que não está vazio
não significa um lugar que foi preenchido: significa o lugar da
imagem, que é, no fim, a imagem como lugar, e um singular lugar
para o que não tem lugar aqui: o lugar de um deslocamento, uma
metáfora – e aqui estamos nós novamente. A imagem clama: ‘‘Abram
caminho! [Lugar!] Abram caminho para o deslocamento, abram
caminho para o transporte!’’7.

Jacente, estendida e imóvel, a efígie trata da representação plástica de
uma pessoa, como em estátuas memoriais e monumentos fúnebres. Na arte
tumular, jacente é uma forma de representação tradicional da efígie, por meio
da figura esculpida em alto-relevo da pessoa falecida, de corpo inteiro, deitada
sobre a sepultura. Além da posição estendida, de descanso, há aquelas com
mãos justapostas, como em uma oração, bem como orando ajoelhada ou de
pé. Estando a imago como uma narrativa visual dos ancestrais, já sem vida.
Expõe a ausência ao passo que a materializa. Embora em pedra, representa a
impotência e precariedade da vida. A imago dos romanos dá formas e
contornos a quem se faz ausente, adquirindo a feição de quem se despede. Ao
se moldar a máscara, preenche-se de cera/gesso, modela-se o corpo, cria-se a
imagem, a representação, recria-se um deslocamento entre os vivos

“The word imago designated the effigy of the absent, the dead, and, more precisely, the
ancestors: the dead from whom we come, the links of the lineage in which each of us is a stitch.
The imago hooks into the cloth. It does not repair the rip of their death: it does less and more
than that. It weaves, it images absence. It does not Distinct Oscillation represent this absence, it
does not evoke it, it does not symbolize it, even though all this is there too. But, essentially, it
presents absence. The absent are not there, are not ‘‘in images.’’ But they are imaged: their
absence is woven into our presence. The empty place of the absent as a place that is not
empty: that is the image. A place that is not empty does not mean a place that has been filled: it
means the place of the image, that is, in the end, the image as place, and a singular place for
what has no place here: the place of a displacement, a metaphor — and here we are again. The
image calls out: ‘Make way! [Place!] Make way for displacement, make way for transport!’”.
(NANCY, 2005, p. 67-68)
7
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vulneráveis e os mortos imortais.
Da etimologia à entomologia, sendo imago o vocábulo para se referir à
fase adulta dos insetos que sofrem metamorfose completa. Assim, este verbete
intersecciona os conjuntos temáticos morte, metamorfose e imagem/fotografia.
Aliás, em uma trajetória que ora ruma à intersecção, de forma simultânea
abrangendo as temáticas, ora transita pelos conjuntos individuais, tateando-os
não concomitantemente. Emaranha e isola, aparta e embola.
Para além da origem do termo, as máscaras funerárias não são
exclusivas do Império Romano e tão pouco restritas a um passado distante.
Inclusive muitas faziam parte do processo de mumificação, como o mais
famoso artefato encontrado no Egito, a máscara de ouro e pedras preciosas de
Tutancâmon. Mas, não estando restrita apenas a humanos. Desde o Egito
Antigo há registros de embalsamento também de animais, sagrados ou de
estimação – para acompanhar os donos na eternidade e com essa finalidade
de suprir a outra vida também havia a conservação de pedaços de carne –,
como gatos, cães, aves, bovinos, crocodilos, elefantes, equinos, lagartos,
leões, serpentes. Estes em tiras de linho, caixas com pedras preciosas,
revestimento de ouro, embrulhados em papiro etc. Eram preparados com os
mesmos métodos das múmias humanas. O procedimento segue sendo
utilizado para diversos fins, como a taxidermia de animais para pesquisa,
exposição em museus (Fotografia 1), bem como para a lembrança e o luto de
seus tutores.
Fotografia 1 - Máscara mortuária da ovelha Dolly

Fonte: National Museum of Scotland, 2003.
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Desse modo, o retrato não está associado somente à figura humana,
mas também à imagem/representação/semelhança de animais. Sendo que
para Deleuze e Parnet (1998,) o animal e o humano podem ser definidos pelos
afetos de que são capazes. Até porque: “Em meados do século XIX, os animais
de estimação tornaram-se tão comuns e amados que até mesmo eles
receberam nomes individuais. Esta prática não se limitou a cães e gatos
domésticos” (MORD et al., 2018, p. 27, tradução nossa)8. Com isso, o retrato
do falecimento de animais ocorre desde as fases iniciais da fotografia, com
registros desde antes da primeira metade do século de surgimento da técnica (
Fotografia 2).
Fotografia 2 - Companheiro perdido

Fonte: Beyond the Dark Veil: Post Mortem & Mourning Photography from the Thanatos Archive,
2018.

“By the mid-nineteenth century, pets had become so common and beloved that even they
were given individual names. This practice was not limited to household cats and dogs” (MORD
et al., 2018, p. 27).
8
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O daguerreótipo indica um senhor de nome Amos R. Monroe, que
acompanha

seu

cachorro

recém-falecido,

por

volta

de

1846.

Nos

daguerreótipos, as imagens são espelhadas, portanto a mão está sobre o
coração, como um gesto de luto. O post mortem de animais domésticos segue
composições e encenações similares ao de humanos. Na imagem, o cão
também aparece como se estivesse descansando, plácido. Na iconografia dos
primórdios desse tipo de fotografia também há recorrência de animais em
caixões pequenos, de crianças; acompanhados por outros animais vivos; ao
lado de crianças, demonstrando tristeza pela perda do companheiro de
estimação; também há outros simbolismos, como a coleira ao lado do animal,
similar a ideia de calçados vazios para representar a perda de uma criança. No
próprio dicionário, afeto significa: “sentimento terno de afeição por pessoa ou
animal”; havendo também repertório de imagens (Fotografia 3) que transitam
nesse sentido de aproximações entre a afetividade provocada por humanos e
animais.

Fotografia 3 - Nosso pequeno animal de estimação

Fonte: International Museum of Photography at George Eastman House, 2006.
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No museu Eastman, não há informações extras sobre a razão do título
do livro: Nosso pequeno animal de estimação. Há indicação apenas de ter sido
um presente do tio Hal à família do recém-nascido, Nelly Alleen Samson, em
1877. Não se trata de fotografia post mortem, mas uma recordação pelo
nascimento. Aliás, nascer e morrer são dois verbos vivenciados apenas uma
vez, ao menos em primeira pessoa; ações, processos e estados ímpares. Um,
o primeiro do ciclo e o outro o último, que separam todos os demais
acontecimentos da existência. Só se morre uma vez. Essa singularidade da
suspensão do tempo, une sentimentos, atravessa o tempo e sobrevive ao
tempo. Não se está pronto para avançar os ciclos da vida, mas estes irrompem
independentes da nossa vontade. É preciso coragem para enfrentar – e pensar
sobre – o fim da vida, tanto de quem é sujeito ativo quanto de quem está ao
redor, passivo. Até um dos mais satíricos poetas brasileiros rendeu-se ao tema:
Essa cova que aí está, revolvida e vazia / Encerra ainda o calor que
trouxeste do mundo / Contém toda a saudade e atra melancolia / De
um sofrimento obscuro, incurável e fundo. / Apenas, no arvoredo, a
rouca sinfonia / Do vento vem chorar em cantochão profundo / E a
noite derramar toda a orvalhada fria / Do pranto em que também a
minha face inundo. / Pois é assim a minh’alma, a inconsolada
imagem / Dessa cova que aí está ainda exaltante e quente / Do calor
que lhe deste à rápida passagem. / Essa cova a retrata, essa que tem
somente / Por supremo consolo, a lúrida ramagem / De um salgueiro
a chorar desoladoramente... (MENEZES, 1980, n. p.).

A Marcha Fúnebre de Emílio de Menezes (1866-1918) enseja o
encerramento do calor que trouxeste ao mundo. Uma jornada que evoca a
ideia de morte, o curso de um sepultamento. Pondo fim à energia vital.
Esfriando sob a terra. Ao passo que revolve saudade, melancolia e mais
sentimentos pelo afastamento de uma pessoa querida. E um salgueiro-chorão
ambienta um possível cemitério, visto que costuma ser plantado nesses
espaços. O silêncio não é o segundo plano. Em volume9 baixo, há o pranto e
há o vento, que vibra o arvoredo. Percebe-se um contraste entre a perspectiva
dos poetas Dickinson e Menezes. O brasileiro descreve a morte como quem a
observa acontecer com uma pessoa querida, o que desemboca nos
sentimentos de luto. Enquanto a inglesa, por sua vez, a narra em primeira
9

E por falar em sons, temas apropriados para ocasiões como cortejos fúnebres são compostos
em forma de marchas fúnebres, como as célebres de Frédéric François Chopin (1810- 1849) e
os réquiens, como o de Wolfgang Amadeus Mozart (1756- 1791).
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pessoa, sob uma ótica de aceitação ao compreender a imparável morte. Por
ela aceitar, há menos drama, mais candura. Dele emana forte lamúria, lágrima.
O teor dos sentimentos em ambos os poemas é muito diferente.
3. Considerações
“Os cadáveres não suportam ser nômades” (MARTÍNEZ, 1996, n.p.),
reverbera

trecho do romance histórico, Santa Evita, que trata do

desaparecimento e do ressurgimento do corpo de Maria Eva Duarte de Perón
(1919-1952). O corpo, embalsamado e exposto publicamente, foi sequestrado
três anos após a morte; consequência do levante militar que derrubou o
governo do general Juan Domingo Perón, seu esposo. Somente em 1957, com
a ajuda secreta do Vaticano, os restos de Evita foram sepultados, isso ocorreu
em um cemitério de Milão e com um nome falso. Posteriormente, os restos
foram desenterrados e transferidos para a Espanha. Anos depois retornou à
Argentina. Com as sucessivas mudanças, e especialmente pela violência
póstuma, o embalsamado corpo apresentava marcas. Atualmente, os restos
estão no cemitério da Recoleta, em Buenos Aires, em uma cripta estilo bunker,
a cinco metros de profundidade para que não fossem mais perturbados. Este,
inclusive, é o túmulo de maior visitação do cemitério.
A metamorfose é também tirar dos setes palmos do chão o lugar dos
corpos, revelar a decomposição que só pertence à terra. No ritual mortuário
cristão, após velório e funeral, os corpos são escondidos sob o solo em um
cemitério, no ‘lugar para dormir’ pela etimologia latina e grega. Os vivos os
enterram. E os adornam, bem como adornam os túmulos. E são adornados
com relicários e joias. Arte funerária para lembrar da morte, prestar
homenagem aos entes falecidos e conectar quem ficou com quem já se foi.
Mas, antes, preparam os corpos no aforismo da candura do fim da vida, até
porque a última impressão também fica presente. Busca-se uma dormência
bela, um sleeping beauty10, belos e belas adormecidas. Uma espécie de
aforismo, que explicita o post mortem cândido.

10

Como no sono profundo do clássico conto de fadas da Bela Adormecida, que conta com
várias versões, sendo a dos irmãos Grimm, de 1812 uma das mais conhecidas. A
representação do sono profundo na circunstância de morte é título também de um afamado
livro acadêmico: BURNS, Stanley. Sleeping beauty: memorial photography in America.
Altadena, Estados Unidos: Twelvetrees Press, 1990.

19

O termo aforismo foi utilizado pela primeira vez pelo pai da medicina,
Hipócrates (460 a.C.-377 a.C.) em seus Aforismos, em que a primeira das
máximas é: “A vida é breve, a arte é longa, a oportunidade passageira, a
experiência enganosa, o julgamento difícil11”, e as duas primeiras frases,
amplamente divulgadas em latim, “Vita brevis, ars longa” – a partir da
Brevidade da Vida de Lúcio Aneu Sêneca (ca. 4 a.C- 65 d.C) – tocam o
desenvolvimento deste trabalho. Uma reflexão eloquente que transita entre a
natureza prática e moral. Vida efêmera e arte duradoura, estendendo aqui o
entendimento não apenas da arte da cura e medicina, mas também da arte
enquanto manifestações artísticas. O advérbio breve remete ainda à própria
etimologia da palavra aforismo, originária do grego, aphorismós, cujo
significado é limitação, definição breve, sentença.
Entre os ditos, destaca-se o curto epitáfio, em latim, do requiescat in
pace. Mais curto ainda sob o acrônimo de RIP, traduzido para o inglês como
rest in peace e para o português, descanse em paz; muito presentes em
lápides. E esse desejo de um estado de espírito sem perturbações manifestase também no preparo e na encenação do corpo, como no eu lírico que no
momento da passagem destaca estar portando um tecido leve e transparente,
“Apenas como Fina Trama, minhas Vestes – / Meu Xale – apenas Tule”, bem
como nas tradicionais fotografias post mortem da fisiognomia do sono
encantado, o corpo que descansa na paz do pós-vida, um acalanto aos que
ficam ao evocar o descanso no momento cuja alma se separa do corpo. Para
isso, aqui jaz. Aqui está deitado. Do substantivo jaz, do verbo jazer, o estar
deitado em latim, jacēre. Em posição estendida e imóvel, o morto é sepultado
no jazigo, na jazida. Nesse contexto, o homomorfo canônico é identificado
recorrentemente na história da fotografia, privilegiando acepções da morte
limpa, estetizada, asséptica, cujos corpos remontam à candura.

O original, em grego, ὁ βίος βραχὺς, ἡ δὲ τέχνη μακρὴ, ὁ δὲ καιρὸς ὀξὺς, ἡ δὲ πεῖρα σφαλερὴ,
ἡ δὲ κρίσις χαλεπή, está citado no Perseus Digital Library Project. Disponível em:
<www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0250:text=Aph.>. Acesso em: 8
jun. 2021.
11
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Arquitetura da memória e a alegoria do palimpsesto: o caso do
Edifício 34 em João Pessoa - PB1
Emanuelly Mylena Velozo SILVA 2
Introdução
O patrimônio - neste caso, os monumentos arquitetônicos - funcionam
como objeto formador de identidades, de cultura, de memória e de
pertencimento: o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (IPHAN), em sua
cartilha acerca da aplicação dos inventários participativos, relata que muitos
indivíduos não conseguem expressar o quanto o patrimônio cultural, histórico e
artístico é importante e o porquê. Mas, caso eles o perdessem, sentiriam sua
falta (IPHAN, 2016, p. 8 apud SILVA, 2020a). A priori, essa interpretação é uma
leitura essencial para iniciar as reflexões sobre arquitetura, memória e as
camadas de passados que se agrupam perante uma mesma obra arquitetônica
e que representou - e representa - importantes períodos, eventos e circuitos
artísticos-culturais de uma cidade.
Existem diversas questões que se aplicam à arquitetura de outros
tempos que, a partir delas, leva-se a compreender alguns aspectos do porquê
o patrimônio arquitetônico, assim como outros tipos, ensejam à memória e
fazem com que pesquisadores a utilizem como meio entre os estudos nas artes
visuais, na história e no patrimônio, áreas de interesse da autora e que estão
em debate com o Edifício 34 neste artigo.
Uma delas é que a partir dos monumentos arquitetônicos da cidade se
tem uma constituição de uma composição impregnada de significados e
narrativas, que comunica o sentimento de pertencimento e que ativa a ideia de
experiência, conceito utilizado nos escritos do filósofo Walter Benjamin (1892-

1 Este artigo faz parte de um recorte da pesquisa de dissertação intitulada provisoriamente de
O Edifício 34 como palimpsesto para as artes visuais em João Pessoa-PB, pelo Programa
Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais - PPGAV UFPE/UFPB.
2 Possui Graduação em Design pela Universidade Federal de Pernambuco. Especialização
em História da Arte pela Universidade Estácio de Sá. Mestrado em andamento no Programa
Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de
Pernambuco/Universidade Federal da Paraíba, na linha de pesquisa “Processos Teóricos e
Históricos sobre Artes Visuais”, sob orientação da professora Doutora Sabrina Fernandes
Melo. E-mail: emanuelly.velozo@ufpe.br. Lattes: http://lattes.cnpq.br/1702160511668392.
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1940) nas primeiras décadas do século XX (BENJAMIN, 1986 apud SILVA;
MELO, 2021, p. 132).
Há também a questão do valor da arquitetura da memória, onde alguns
teóricos trabalham esse conceito de maneiras variadas, mas que conversam
entre si: segundo Choay (2001) o arquiteto Gustavo Giovannoni (1873-1947)
atribui dois valores gerais aos conjuntos urbanos, sendo relacionados
simultaneamente: o valor de uso e o valor museal. Os dois juntos integram uma
concepção geral da organização de um centro histórico ou de um edifício em si.
Já Riegl (2014) institui dois tipos de valores ao monumento histórico
(onde a arquitetura está incluída): o valor da memória e o valor da atualidade.
O valor de memória é relacionado à representação do tempo transcorrido
desde a sua origem e revela traços de antiguidade. Leva-se em consideração o
seu aspecto externo, que revela com suficiente evidência que a obra existe por
longo espaço de tempo antes da época presente e que conseguiram
“sobreviver” (RIEGL, 2014). O valor da memória é subdividido em três fases: o
valor da antiguidade, o valor histórico e o valor volível de memória ou de
comemoração. Na contemporaneidade estas atribuições se complexificam ao
se relacionar a questões estéticas, históricas, de identidades, memórias entre
outras, transitando entre o valor utilitário e artístico (SILVA; MELO, 2021) Já o
valor da atualidade está relacionado com o seu estado de criação, mais
relacionado com as questões estéticas e de uso. Subdividem-se em dois: o
valor utilitário e o valor da arte.
Reis Filho (1978, p.191) relata que esse tipo de patrimônio arquitetônico
é fundamental para a “incorporação das atividades criadoras - intelectuais e
sensíveis - na vida dos dias atuais”. Portanto, há diversas formas, conceitos e
teorias, além dessas retratadas acima, que colocam a arquitetura como
mediadora entre o passado e presente, a sociedade e o indivíduo, as vivências,
histórias, memórias, períodos e acontecimentos e que, cada detalhe que
envolve o artístico e o histórico através de seus símbolos visuais ou de sua
trajetória, representa uma parte do que já foi e que ainda permanece vencendo
o tempo, sendo testemunhas de processos e acontecimentos que formam a
estrutura das cidades como são nos dias atuais. O intuito desta introdução não
é se aprofundar nesses aspectos, mas apenas para contextualizar a escolha do
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tema e como a arquitetura da memória pode vir de diversas formas e práticas,
e neste texto é materializada, portanto, através do Edifício 34.
O objetivo deste artigo é analisar o Edifício 34 como instituição de
memória cultural e patrimônio material vivo da cidade de João Pessoa a partir
dos conceitos da arquitetura como mediadora da memória coletiva e através da
alegoria do palimpsesto para, brevemente, analisar as camadas de
acontecimentos culturais e artísticos que perpassam esse espaço. Como
metodologia, a pesquisa histórica auxiliará este trabalho, que vai utilizar das
fontes arquivísticas, como os periódicos da Hemeroteca Digital da Biblioteca
Nacional e arquivos do Centro Cultural São Francisco, além das fontes
bibliográficas. Portanto, a segunda parte do artigo debate brevemente acerca
da arquitetura da memória e como esses espaços são importantes para manter
viva a memória coletiva, além de serem importantes nos estudos de história da
arte e do patrimônio. No terceiro momento, compreende-se o Edifício 34 como
arquitetura do palimpsesto que, através de suas camadas que foram
soterradas umas sobre as outras, são importantes para entendermos o edifício
e seu espaço que se mantém vivo hoje. Na quarta parte, compreender
brevemente o monumento em si e a rotina que o Edifício 34 possuiu desde sua
inauguração, em 1918, até os dias de hoje, e por último breves considerações
finais acerca do texto e da relação do Edifício 34 como uma obra arquitetônica
palimpséstica.

2. Arquitetura como memória
A arquitetura da memória pode ser considerada como guardiãs do
passado, “como documentos da vida cultural de outras épocas” (REIS FILHO,
1978, p. 192) onde ao mesmo tempo que possui suas premissas materiais,
técnicas, estéticas e sociais, também é capaz de criar narrativas sobre os
tempos já percorridos em um determinado espaço-tempo. O monumento
arquitetônico remete aos seus aspectos físicos - o conjunto visual, estético e
artístico da obra – como também nos aspectos imateriais, na reativação na
memória coletiva do passado de uma região ou de uma comunidade, por
exemplo.
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Primeiramente, a arquitetura se associa a questões não só artísticas e
habitacionais, mas também está inserida nos processos históricos através de
seus estilos e técnicas e nos processos sociais, econômicos e culturais.
Considerada como uma das tipologias das artes visuais (ARGAN, 1993) a
arquitetura (neste trabalho como monumento histórico) é objeto de estudo nas
mais diversas áreas do conhecimento, e uma das principais dentro da história
de arte, onde seus elementos visuais, suas técnicas de construção e sua
origem em um dado período histórico, pode determinar informações e
pesquisas sobre um recorte de tempo específico.
Pode-se dizer que a arquitetura é como uma “imagem-texto” (MELO,
2013, p. 21), onde ao mesmo tempo que ocupa, materialmente e visualmente
um espaço, nos entrega dados de uma narrativa através de sua história e de
seus elementos. Quando uma obra arquitetônica se transforma em um
monumento histórico, é porque sua importância atravessou os mais diversos
campos do conhecimento:
A arquitetura pode ser interpretada como moldura para a vida social
da cidade moderna, no sentido de compor o aspecto material da
cidade que, ao mesmo tempo, comporta outras inúmeras atribuições
de cunho estético, funcional, social, cultural e também de memória. A
arquitetura assume um importante papel no entendimento da cidade
se relacionada a outros aspectos da história urbana, uma vez que ela
seria uma forma de memória, uma reminiscência capaz de dar
testemunho ou de narrar seu tempo (MELO, 2013, p. 22).

Como visto, trata-se da arquitetura como uma das faces reveladoras da
memória através da sua materialidade edificada, onde possui, em uma relação
intrínseca, “forma, função e significado” (PESAVENTO, 2004, p. 26). Ao
contrário da arquitetura do efêmero, existente nos nossos dias, a arquitetura da
memória está inserida em uma espécie de constância, algo que foi feito,
permanentemente, para durar. Ela se relaciona a um tipo de vitória sobre o
tempo. Ainda, Pesavento (2005, p. 15) define que “arquitetura, memória e
história poderiam ser definidas como atividades humanas marcadas pelo
enfrentamento com o tempo, e assegura registros voltados para a
durabilidade”. Portanto, toda obra arquitetônica pode virar um monumento, no
momento em que surge um sentido e um passado a ser estudado e
conservado.
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Segundo Halbwachs (2003), a memória coletiva acontece, dentre outras
formas, em um contexto espacial. Para ser possível retomar ao passado de
maneira objetiva, o ambiente material que nos circunda necessita de constante
conservação e vivência: “somente o espaço é estável o bastante para durar
sem envelhecer e sem perder nenhuma de suas partes” (HALBWACHS, 2003,
p. 189). Se sabe que a história oral ou outras manifestações imateriais da
preservação da cultura, como tradições e expressões, também asseguram a
memória coletiva, porém, o imaginário como um todo se torna ainda mais
fortalecido com a soma dos aspectos materiais com os espirituais.
O conceito de memória coletiva relacionado à materialidade edificada
aparece também tanto na teoria de Pierre Nora (1993) dos Lugares de
Memória, quanto no debate do conceito dos monumentos de Jacques Le Goff
(1990). São discussões complementares que se apoiam uma na outra para
discutir esses espaços compreendidos de carga memorial e histórica.
Para Pierre Nora (1993, p. 7), “o sentimento de continuidade torna-se
residual aos locais. Há lugares de memória porque não há mais meios de
memória”. A aura simbólica e de valores que permeiam as coisas e os objetos
possuem esse imaginário porque os próprios indivíduos os dão. Para um
patrimônio material, por exemplo, ser tombado, há também, investido nele,
significados, signos e símbolos coletivos. Nora aborda esses lugares não
apenas como “espaços” (como frequentemente se entende pelo termo “lugar”)
mas como uma série de expressões que representam a memória, como
objetos, arquivos, festas, comemorações, documentos, museus ou uma obra
arquitetônica. Eles possuem características “materiais, simbólicas e funcionais,
simultaneamente, somente em graus diversos” (NORA, 1993, p. 21).
Para Pierre Nora (1993), também relata que os lugares de memória
nascem e vivem do sentimento de que não há memória espontânea, pois “é
preciso criar arquivos, manter aniversários, organizar celebrações, notariar
atas, porque essas operações não são naturais […] sem vigilância
comemorativa, a história depressa os varreria” (NORA, 1993, p.13).
Já Jacques Le Goff (1990), descreve a trajetória do significado do
monumento e do documento, ora sendo diferentes, ora com seus significados e
funções entrelaçados. Para ele, a memória coletiva (como também, a história)
só se aplica com a existência desses dois materiais. O autor aponta que desde
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a Antiguidade Romana, o monumentum tende a ter dois sentidos: “uma obra
comemorativa de arquitetura ou escultura […] ou um monumento funerário para
perpetuar a recordação de uma pessoa” (LE GOFF, 1990, p.536). Portanto, o
monumento em seu sentido amplo possui uma ligação com o “poder de
perpetuação”, voluntária ou involuntária, das sociedades históricas, ao
promover um legado à memória coletiva. Segundo o autor, é a partir da
necessidade de ter monumentos e documentos para a institucionalização da
memória de um grupo que se institui o patrimônio cultural (LE GOFF, 1990).
Portanto, a obra arquitetônica é hoje tanto monumento como documento,
representando e sendo testemunha de um espaço-tempo.
Os historiadores da arte também discutem acerca da relação da
memória com as obras arquitetônicas. Segundo Argan (1993, p. 14) faz-se
história da arte não “apenas porque se pensa que se tenha de conservar e
transmitir a memória dos fatos artísticos, mas porque se julga que o único
modo de objetivá-los e explicá-los seja o de ‘historicizá-los’”. Em relação a esse
conceito, se faz história da arte porque há necessidade de uma ciência para
discutir, além de outros tópicos, a rememoração, a história das técnicas, o
contexto histórico, as fases e processos artísticos da obra de arte. Acerca dos
monumentos, Argan (1993) diz que:
Do ponto de vista do historiador, que utiliza os monumentos como
provas ou testemunhos para a história civil, religiosa ou da cultura,
não é muito importante que eles sobrevivam ou que deles se
conservem apenas a memória, entretanto, o historiador da arte, que
deve explicar o significado intrínseco dos fatos artísticos, não pode
limitar-se a proclamá-los memoriais, deve tê-los em mente. De fato, a
história da arte é a única, entre todas as histórias especiais, que é
feita na presença dos eventos e que, portanto, não deve evocá-los,
reconstruí-los ou narrá-los, mas somente interpretá-los (ARGAN,
1993, p. 23-24).

Argan (1993) também discute a importância da avaliação de uma obra
na história da arte, seja uma pintura, escultura, gravura ou arquitetura, pois o
que avaliamos não é um tipo de obra, mas um tipo de processo e que, quando
iniciamos sua pesquisa, a mesma possui um sentido inicial, e no final das
investigações, a obra já possui outros significados e interpretações: “é um juízo
histórico que não encerra, mas abre investigação” (ARGAN, 1993, p. 22).
Pesavento (2005) reitera o diálogo de que, além de ser imprescindível
relatar fatos, restaurar prédios ou preservar materialmente espaços e objetos
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significativos, “o resgate do passado implica em ir além destas instâncias, e vai
para os domínios do simbólico e do sensível, ao encontro da carga de
significados que esta cidade abrigou em um outro tempo” (PESAVENTO, 2005,
p.11)
Portanto, a arquitetura aqui retratada como face da memória, relata
quem fomos e quem somos, pois, além dos seus atributos já reconhecidos
como as questões técnicas e construtivas, relacionadas à funcionalidade,
também é um documento sócio-cultural, um testemunho onde se manifesta a
história da cidade. Também é um elemento artístico, pois se vincula à “estética,
às sensibilidades e à manifestação do belo expresso na ornamentação.
Detalhes esses que a consagraram como obra de arte” (MELO, 2013, p. 23).
Com isso, conhecer a obra – neste caso, um palacete, um edifício do começo
do século XX localizado em João Pessoa, no Centro Histórico – é necessário
porque
É preciso conhecer a fundo todos os processos da obra de arte, não
apenas de suas principais épocas, desse ou daquele período, a fim
de restabelecer se necessário, toda uma parte de um edifício à vista
de simples fragmentos, não por capricho ou por hipóteses, mas por
uma rigorosa e conscienciosa indução (CHOAY, 2001, p. 161).

Para a arquitetura permanecer vívida a ativa para além de sua
materialidade é necessário a transmissão e a permanência de vida aos
monumentos. Além das ações geridas pelos entes municipais, estaduais e
federais, a eficácia da conservação através da permanência de atividades é
imprescindível. O caminho a adotar é justamente a “patrimonialização do
passado e a educação do olhar que se inspira na concepção do monumento.”
(PESAVENTO, 2005, p. 15). É o reconhecimento de um vasto passado através
dos seus circuitos de arte e cultura, por exemplo, que o Edifício 34 se encontra
neste trabalho como locus de pesquisa, na tentativa de desvendar suas
camadas relatando a importância que sua materialidade tem, tanto para os
aspectos patrimoniais - do estilo arquitetônico, símbolos e sua visualidade tanto para os aspectos da história e da memória que ele carrega consigo,
através de mais de um século em atividade.
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3. O palimpsesto como alegoria
A alegoria do palimpsesto, tratando-se neste caso em relação aos
monumentos arquitetônicos, pode ser considerada como uma maneira de ver
as obras – uma imagem arquetípica para a leitura do mundo (PESAVENTO,
2004, p. 26). Neste caso, o pesquisador de arte age como um arqueólogo, indo
em busca das camadas de passados que há nas coisas. É com essa relação
de tempo com o espaço que a pesquisa se baseia. Neste item, a alegoria do
palimpsesto complementa o tópico da arquitetura da memória e juntos, darão
sentido ao estudo e análise do Edifício 34 como obra arquitetônica
palimpséstica.
O termo palimpsesto vem da escassez de pergaminhos na idade média,
e era uma espécie de suporte para a escrita que, ao receber um texto, poderia
apagá-lo e se reescrevia no mesmo suporte, em um modo a reutilizar esse
mesmo pergaminho. Porém, mesmo raspando a mensagem anterior e
reescrevendo uma nova, a antiga ainda deixava seus rastros e marcas, não
sendo destruída por completo. Assim, “este pergaminho é uma espécie de
símbolo da passagem do tempo” (OLIVEIRA, 2019, p. 8, grifo da autora).
John Ruskin (1819-1900), aclamado desenhista, pintor e crítico de arte,
já no século XIX reconhece que
A glória de um edifício não está em suas pedras, mas em sua idade,
em seu testemunho duradouro e sobretudo no seu sereno contraste
com o caráter transitório de todas as coisas e na sua capacidade de
conectar períodos esquecidos (OLIVEIRA, 2019, p. 8).

É justamente com esse olhar de Ruskin que o trabalho apresenta a
arquitetura da memória, tendo como representante o Edifício 34 para
testemunhar, por exemplo, a restauração da igreja católica, o estilo eclético em
alta no início do século XX e/ou sua continuação de atividades em um mesmo
espaço há mais de 100 anos.
Portanto, é mais uma maneira, dentre tantas outras, de analisar os
objetos da cidade e estudá-los. Toda arquitetura da memória possui seus
enigmas soterrados, sendo o pesquisador o sujeito a decifrar esses
significados através das camadas, “pois fizeram daquele espaço um lugar – um
espaço dotado de sentido – que tinha a sua inteligibilidade em correspondência
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histórica com o tempo” (PESAVENTO, 2004, p. 27). Cada “tempo” do
monumento que será brevemente avaliado – Confederação Católica, jornal A
Imprensa, Salão Municipal de Artes Plásticas, Casarão 34 ou Galeria Casarão
34 – narra sua história através dessas camadas que por vezes, são soterradas
e nos fazem compreender uma face da vida artística, cultural e intelectual da
cidade de João Pessoa e que ainda hoje permanece ativa através do contributo
de uma obra arquitetônica.

4. Os “tempos” do Edifício 34
Vista a questão da arquitetura da memória e da alegoria do palimpsesto,
o presente tópico entrará na discussão do Edifício 34 para compreender de
maneira breve o quanto um espaço abrigou – e ainda abriga – uma vida
cultural e artística da cidade através da sua materialidade edificada. O edifício
34 como locus de pesquisa apresenta, em medida de seu tombamento, um
importante exemplar para a região da Praça Dom Adauto, no Centro Histórico
da cidade Alta - uma divisão da cidade de João Pessoa que agrupa alguns dos
vários conjuntos arquitetônicos tombados e representa, no seu agrupamento de
largos, praças, edifícios e outros monumentos diversos períodos históricos da
cidade.
De forma introdutória acerca de sua história, muito antes de ser
denominado Casarão 34, ou Galeria Casarão 34, como é reconhecido hoje, o
imóvel possuía outras atividades e nomenclaturas. Foi construído a mando do
arcebispo Dom Adauto (SEVERIANO, 1919) no começo do século XX, sendo a
antiga sede da Confederação Catholica, termo que também foi atribuído para
ser o nome do monumento. É no palacete da Confederação (como instituição
católica) que João Pessoa tem hoje uma memória da restauração da igreja que
ocorreu em todo o país no momento do Período Republicano, que teve como
uma das principais características a separação da Igreja com o Estado por um
decreto em 18903. Uma das formas que a igreja criou para “acompanhar” esse
novo momento político-social que o país estava trilhando, foi a criação de
3 Antes mesmo da lei iniciar seu rol, há um trecho onde diz: “Prohibe a intervenção da
autoridade federal e dos Estados federados em materia religiosa, consagra a plena liberdade
de cultos, extingue o padroado e estabelece outras providencias” (BRASIL, 1890).
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instituições que, a partir de uma rotina e ações sociais de cunho cultural e
artístico, vinha a demonstrar que o novo sujeito moderno e cristão deveria
participar de ações e encontros culturais. Em estilo eclético, a Confederação
Catholica de João Pessoa foi uma das primeiras do país, construída no final do
ano de 1918.
O estilo arquitetônico do palacete (Figura 1) se conecta com alguns
acontecimentos do início do século XX no Brasil. O “embelezamento” da urbe
através dos novos estilos aclamados na Europa – como o Art Nouveau e o
eclético – foram se consagrando através de grandes reformas urbanísticas e
arquitetônicas em João Pessoa. Com a condição da Igreja Católica em se
modernizar não apenas religiosamente, mas socialmente e culturalmente, o
estilo arquitetônico do novo palacete da arquidiocese precisava estar em
comunhão com as novidades da época, assim construindo seu edifício em
traços ecléticos, símbolo da modernidade que unia vários elementos de outras
correntes artísticas/arquitetônicas e que começava a surgir na cidade, dando
lugar ao estilo colonial que já era reconhecido por ser “velho” e “dos tempos
passados”.
Figura 1- Projeto da fachada do primeiro “tempo” do Edifício 34: A
Confederação Catholica, em 1918.

Fonte: Arquivo da Arquidiocese da Paraíba.

Voltando ao estilo arquitetônico do edifício, é importante salientar que o
modo como e porque o palacete foi construído dessa maneira constitui diversas
razões. Sua dimensão, símbolos e técnicas representadas não são à toa: “o
ecletismo foi, pois, em arquitetura, conciliação e progresso, tradicionalismo e
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progresso ou, como se diria depois, ordem - com uma conotação determinada e progresso” (REIS FILHO, 1978, p. 186). Ainda com Reis Filho (1978, p. 169),
ele complementa que o ecletismo, - propondo uma conciliação entre os estilos “foi um veículo estético eficiente para a assimilação de inovações tecnológicas
de importância. com os novos recursos, era possível aos arquitetos a adoção
de soluções plásticas e construtivas mais complexas”.
O espaço da Confederação era uma espécie de galeria de artes e
também de museu de arte sacra, pois já expôs objetos raros da igreja católica,
além de sediar aulas de pintura, projeção de filmes e apresentações de grupos
teatrais. Um dos destaques que tornou o monumento um dos principais centros
culturais de João Pessoa da época foi a exposição dos pintores Virgílio
Maurício4, em 1919.
Um dos jornais da época que noticiou a exposição foi o periódico O
Norte (1908-1956)5. A Confederação Católica, portanto, vinha construindo seu
nome na crítica de arte, com a passagem de vários pintores e desenhistas de
renome. Virgílio já vinha construindo sua fama, tendo feito exposições na
França e Bélgica (NASCIMENTO, 2013). Outro pintor de renome que participou
deste primeiro circuito artístico e cultural foi Balthazar da Câmara6, que realizou
aulas de pintura no espaço.
Durante esses anos de 1919-1920, o espaço da Confederação também
funcionou projetando filmes, sob o nome de Cinema Pátria, intercalando com
as atividades de artes visuais. O cinema trouxe um dos primeiros
cinematógrafos da cidade de João Pessoa, sendo um marco e um evento
aguardado e disputado pela sociedade da época (O NORTE, 1920, p. 1).
Nessas sessões, também ocorreram festivais infantis, com vários dias de
programação para crianças e jovens.
4 A biografia de Virgílio Maurício é pouco conhecida, sendo escassos os dados publicados em
dicionários ou livros sobre a arte brasileira. Nasceu na cidade de Lago da Canoa, no estado de
Alagoas, e iniciou sua carreira de pintor aos 15 anos. Estudou também medicina e era crítico
de arte em alguns jornais, entre eles o Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro. Fez exposições
em diversos estados brasileiros, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Recife, além de expor
também em outros países. Dava palestras e publicou livros, entre eles sua tese de conclusão
da faculdade de medicina sobre a mulher, o nu e a moral (NASCIMENTO, 2013, p. 273-279).
5 Esse periódico, fundado em 1908, foi um importante jornal paraibano, sendo um dos mais
antigos em circulação diária no Brasil com mais de 100 anos de história (DE BRITO, 2020).
6 A vida e obra de Balthazar da Câmara também é escassa de informações, mas sabe-se que
nasceu e morreu em Recife (1890-1982) e que foi, além de pintor, professor de artes plásticas.
Participou de diversas exposições Gerais de Belas Artes em meados dos anos 1920 e início
dos anos 1930 no Rio de Janeiro. (ENCICLOPEDIA, 2021).

33

Houve também apresentações de grupos teatrais, que frequentemente
ocorriam antes de datas comemorativas, como o 7 de setembro e 12 de
outubro. Geralmente, durante toda a semana que antecipava alguma data em
questão, o espaço promovia festivais artísticos, como em evento em junho de
1920 em homenagem ao arcebispo Dom Adauto, em que artistas do Circo
Velparaizo iriam apresentar diversos atos.
Em 1921 houve uma reforma na fachada (Figuras 2 e 3) do prédio para
abrigar a sede do jornal A Imprensa, que encerrou suas atividades em 1968,
ocorrendo, porém, várias outras tentativas de fechamento, como em 1942, que
interrompeu suas atividades no local por 4 anos, reabrindo em 1946. O Jornal
A Imprensa foi um periódico para difundir as ideias, os costumes e a doutrina
da Igreja Católica, com o mesmo motivo da criação da Confederação Católica,
porém com ideias mais conservadoras. O espaço, nesse segundo “tempo”, se
transforma numa rotina intelectual e jornalística da Igreja. As mudanças na
fachada não foram significativas, como por exemplo o nome Confederação
Catholica, o ano da construção (1918) e alguns elementos decorativos foram
retirados, e houve a substituição de um elemento decorativo no topo do edifício
por uma escultura da divindade cristã.
Figuras 2 e 3 - O antigo palacete antes e depois da reforma. Imagens de 1918
e 2003.

Fonte: Arquivo da Arquidiocese da Paraíba.
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Em meados dos anos 1980, começa a sediar o Salão Municipal de Artes
Plásticas (SAMAP), que acontece até os dias atuais, bianualmente, sendo este
o terceiro “tempo” do Edifício. O Salão é um dos principais eventos das artes
visuais da cidade e expõe artistas de todo o país. Quem administra o evento (e
também passa a administrar o edifício, agora nomeado Casarão 34) é a
Fundação Cultural de João Pessoa (FUNJOPE) que estabelece um período de
exposição das obras e premia os artistas escolhidos. O SAMAP expõe diversas
categorias das artes visuais – pintura, escultura, instalação, gravuras,
fotografias, entre outras expressões artísticas. O SAMAP conta, nos dias
atuais, com 16 edições.
Em 2009 o Centro Histórico, que abarca o monumento em questão, foi
tombado pelo IPHAN e se encontra protegido pela Lei nº 9.040/2009 e pelo
Decreto Estadual nº 7.819/1978. O órgão Estadual que conserva e preserva o
patrimônio material é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado
da Paraíba (IPHAEP). Segundo o documento de pré-análise do órgão, o
edifício está incluído no grau de preservação de Conservação Total (CT), uma
diretriz que permite que o imóvel não sofra mudança alguma sem consultar os
responsáveis, além de não ser passível de demolição (IPHAEP, 2020).
Portanto, encontra-se preservado por lei seus aspectos imagéticos que
remetem a sua forma tradicional, como sua fachada e as características
estilísticas e ornamentais do palacete, por exemplo (Figura 4).
Figura 4 - Fachada principal do edifício, hoje Galeria Casarão 34

Fonte: G1 PARAÍBA, 2020.
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Desde 2013 vem desenvolvendo exclusivamente o perfil de Galeria de
Artes Visuais. A Galeria Casarão 34, quarto e atual “tempo” do edifício, é a
primeira da cidade, no âmbito do setor público, a desenvolver atividades
unicamente no campo das Artes Visuais. Um de seus objetivos é expor artistas
nacionais e regionais e artistas recém formados dos cursos de licenciatura e
bacharelado de Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
Há também alguns aspectos que o espaço da Galeria possui que são
interessantes de serem relatados neste final de tópico, onde o passado e o
presente se unem tornando o edifício o que ele representa hoje, sendo
exemplo de arquitetura da memória e como palimpsesto arquitetônico: o estilo
da sua arquitetura em eclético já mencionado, sendo um edifício tombado
como patrimônio material da cidade, o histórico-cultural, através da sua
trajetória que abrigou e abriga até os dias atuais uma rotina artística, através de
exposições, aulas de pintura, apresentações de dança, teatro e circo, editais e
prêmios para artistas (nacionais e regionais) além de oficinas, palestras e
debates na área das artes visuais; a construção de um acervo artístico próprio,
além de possuir o espaço principal de exposições, há também salas de
palestras, espaço para cursos e oficinas no piso superior e uma biblioteca de
arte em construção (SILVA, 2020). Assim como várias instituições e centros de
arte e cultura, a Galeria resiste se mantendo com recursos públicos que nem
sempre são suficientes para as atividades básicas, como nas próprias
exposições e em seu processo de conservação.

5. Considerações finais
Como breve consideração, percebe-se que a história da arte, arquitetura
e memória caminham juntas, e que “num contexto atual de inovações
tecnológicas associadas à construção, a discussão sobre a preservação e
conservação dos edifícios históricos se faz ainda mais necessária.” (OLIVEIRA,
2019, p. 11). Portanto, a política de preservação dos órgãos públicos,
juntamente com a comunidade interessada em preservar esses objetos de
memória tem participação essencial para que se entenda os processos da
cidade, da sociedade e sua construção, apelando também para a salvaguarda
desses exemplares, que são símbolos da passagem do tempo e seus
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processos. Riegl (2014) afirma que a herança do passado é uma substância
viva, mesmo que ainda que sulcada de cicatrizes.
Portanto, o monumento arquitetônico tem, por um lado, sua forma
material no espaço e por outro, uma estrutura narrativa, que apresenta seus
“tempos”, em união com seus valores artísticos e históricos. Argan nos relata
que, uma vez que as obras de arte são coisas às quais está relacionado um
valor, há, portanto, modos de tratá-las. Podemos ter “preocupação por essas
coisas: procurá-las, identificá-las, classificá-las, conservá-las [...] ou então,
pode-se ter em mente o outro valor: o de pesquisar em que ele consiste, como
se gera e se transmite, se reconhece e se usufrui” (ARGAN, 1993, p.13).
É com esse “abrigo” de acontecimentos culturais que a obra foi
estudada, para entender como uma memória materializada pode ser
imprescindível para uma sociedade entender - ou pelo menos saber uma
parcela - da cidade em que habita. Entender o Edifício 34 como arquitetura da
memória, sendo uma espécie de palimpsesto construído, foi o objetivo deste
artigo, além de analisar suas camadas que foram soterradas umas sobre as
outras, que são importantes para se entender o edifício e seu espaço que se
mantém vivo hoje.
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Os olhos da História: os usos da cartografia moderna nas artes
de Arjan Martins e Jaime Lauriano
Saulo CASTILHO PEREIRA 1

Mapas enquanto instrumentos de poder: geografias imaginárias e
colonização
O advento da obra de Ptolomeu, egípcio que escrevia em grego e vivia
nos limites do Império Romano, pelos europeus no século XV trouxe uma série
de mudanças que transformariam definitivamente a maneira como a maioria
das pessoas no planeta compreenderia e representaria o mundo. A cosmologia
ptolomaica, que representava o mundo como uma figura matemática, embora
não fosse estranha aos antigos e tenha sobrevivido ao longo da era comum do
qual o Kitab Rujar (1148) do geógrafo Muhamad Al-Idrisi (1100-1166) ainda no
século XII é um exemplo notável, não ganharia notoriedade no mundo ocidental
até a grande leva de traduções de obras antigas nas décadas que circundam a
tomada de Constantinopla pelos otomanos, em 1452.
O tratado de Ptolomeu foi revolucionário para a era moderna. Sua
projeção da circunferência no plano, a equivalência e continuidade da terra,
além da forma de navegação que agora olhava para o céu e não apenas para
os portos, foi fundamental para que os europeus pudessem ampliar o
conhecimento e a percepção que tinham a respeito do mundo. Mais do que
isso, como toda redução da natureza a um esquema matemático, tal qual fora
condenado milênios antes Anaximandro, a difusão da cartografia moderna à luz
das novas descobertas construiu uma imagem de mundo tão potente que foi
capaz reduzir a natureza a um esquema (FARINELLI, 2013), o índice tomou o
lugar do protótipo.
Ao longo do século XVI, os geógrafos que seguiram Ptolomeu
paulatinamente esculpiram um novo rosto visível à superfície do mundo, rosto
este que fez de tudo um grande cruzamento de trajetos e interesses. Como
afirmou o geógrafo Denis Cosgrove: “a ideia de ver o globo parece também
induzir os desejos de ordenar e controlar o objeto da visão” (COSGROVE,
1

Mestre e doutorando em História Comparada pela UFRJ, orientado pelo Prof. Dr. Jorge Victor
de Araújo Souza (UFRJ).
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2003). Tal perspectiva está na origem própria das palavras kósmos e Mundus,
ambas denotando ordem, beleza, harmonia, o que também indica uma
hierarquia das coisas, sejam elas, neste caso, lugares ou pessoas. Desta
forma, ao olharmos para o seiscentos, em especial a partir da segunda metade,
percebemos o quanto se articulam as produções saídas das prensas móveis e
das oficinas de tipografia: emblemas morais, livros de costumes, literatura de
viagens, tratados de política e cartografias.
As últimas, em especial, circularam abundantemente entre o público
leitor nos grandes centros europeus (WOODWARD, 2007). O interesse era
grande porque elas mostravam não somente em detalhes os lugares próximos
e distantes, mas também revelavam o estado do progresso daqueles impérios,
no qual algumas cartografias tornavam visíveis o avanço e o sucesso de
políticas de expansão, facilitando a captação de novos recursos para
empreitadas. Além disso, havia um objetivo que era a superação do
conhecimento dos antigos pelos viajantes e cartógrafos seiscentistas. Pelo
menos até 1570, quando a obra de Ptolomeu deixou de ser publicada, várias
reedições posteriores surgiram acrescentadas de novas informações e mapas
decorrentes de relatos de viajantes (WOODWARD, 2007), como é o caso de
Universalis Cosmographia (1507), do humanista Martin Waldseemüller (14701520), onde Vespúcio e Ptolomeu são representados lado a lado como grandes
sábios [Imagem 1], um para o velho mundo e outro para o novo. Este mapa
batizou a massa continental americana com o nome do seu mais notório
viajante até o momento.
Imagem 1 - Martin Waldseemüller - Cosmographia Universalis (1507) [detalhe].

Fonte: Cópia na Universidade de Minnesota.

Essas mudanças não foram, evidentemente, restritamente científicas,
como se poderia imaginar ao folhear despretensiosamente livros sobre a
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evolução da cartografia, ou nas análises de geógrafos da primeira metade do
século passado, em especial aqueles que discutiam quais mapas entre todos
aqueles produzidos ao longo do século XVI e principalmente no início do século
XVII, melhor correspondiam às formas das porções de terra distribuídas no
planeta, hoje mapeado via satélite. Dentre estes trabalhos havia a premissa de
que o conhecimento geográfico e as representações geográficas seriam como
objetos científicos neutros (HARLEY, 1989). Todavia, ao levarmos em conta a
produção de mapas moderno, as cosmografias ou mapas-múndi, em especial,
por mostrarem uma escala ampla, serviam não só para a ordenação, mas para
“proclamar

autoridade

territorial”

(COSGROVE,

2003).

Este

tipo

de

representação do mundo se tornou ideal para as “especulações de príncipes e
diplomatas” (LESTRINGANT, 2009). Os mapas modernos e suas compilações,
estas produzidas para serem vistas e não como segredos de Estado, diziam
respeito não somente a maior precisão da forma das coisas, para confirmar ou
superar os saberes dos antigos, mas também para atender a certos desejos
imperiais em disputas territoriais entre estes impérios. Eram agentes de uma
renascente geografia política moderna (DESCENDRE, 2015).
Se, por um lado, a ordem das massas de terra na Cosmographia
ptolomaica seguia um padrão particular, como toda ordem de distribuição de
espaço em diferentes povos; por outro lado, na medida em que os europeus se
apropriaram dela e passaram a se espalhar pelo mundo, ela cristalizou-se
como hegemônica e teve um papel central na consolidação do encontro entre
geografias imaginárias a locais reais de interesses geopolíticos das potências
marítimas no século XVI. Esta convergência entre perda, imaginário e real, a
historiadora

indiana

Sumathi

Ramaswamy

chamou

de

place-making

(RAMASWAMY, 2004), ou seja, a fabricação de lugares com base em lendas e
histórias de perdas. Lugares que antes, em um tempo mítico anterior,
estiveram juntos, mas foram perdidos. A este tipo de narrativa está imbricada a
ideia de descobrimento.
Há aí, evidentemente, uma aparente contradição entre um mundo
perdido e um mundo novo, mas assim como nos mapas que acabamos de
comentar, estas histórias são atravessadas por diferentes temporalidades, ao
mesmo tempo carregando rupturas e continuidades. Se por um lado, a famosa
carta de Vespúcio a Lorenzo di Pierfrancesco de Médici, publicada em
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Augsburg e em outras cidades alemãs nos primeiros anos do século XVI,
batizou não só o continente com seu nome, mas deu a este uma característica
temporal, novo mundo; por outro, a toponímia desse mundo que é novo foi aos
poucos preenchida com nomes e mitos do velho. Assim tornou-se também um
complexo de tempos, desde o oceano que remete a uma civilização perdida do
qual falou Platão, Atlântida, as ilhas maravilhosas de são Brandão ou das
lendas das pegadas de São Tomé, que se deslocaram da Ásia para a América,
já na segunda década do quinhentos (HOLANDA, 1969).
O enxerto dos povos ameríndios na cosmogonia cristã e na cosmografia
moderna, assim como aconteceu com os povos ao sul do Saara um século
antes, desde as crônicas de Gomes Eanes de Zurara (c. 1410-1474), foi
realizado a partir de uma ordenação do mundo e dos seres que estabelecia
uma hierarquização a partir da cristandade, organização social e hábitos dos
povos. Na ponta, esta divisão era fundamental para a distribuição da
humanidade no espaço, dividindo os considerados mais humanos dos menos
humanos (COSGROVE, 2003), ou melhor, mansos e bravos.
Do outro lado do Atlântico, nas primeiras décadas de colonização e com
o processo paulatino de conquista de novos territórios, os indígenas foram
extremamente necessários fossem pela parte manual do trabalho extrativista,
como base populacional, defesa dos territórios onde os colonos se assentavam
e principalmente pelo fato de conhecerem a terra (DE ALENCASTRO, 2000).
Eles eram grupos heterogêneos e relacionavam-se com os diferentes europeus
que apareciam na costa conforme suas necessidades e interesses frente a
outros grupos. Apesar dessa heterogeneidade dos nativos, reconhecida
também pelos europeus, havia uma base comum entre os últimos quanto a
uma diferença irredutível entre eles e os ameríndios, em especial no que diz
respeito à organização social, à religião e à antropofagia. Entretanto, nas
crônicas e nas imagens estas diferenças ganharam mais ou menos volume por
questões geopolíticas.
Os mapas não ficaram alheios a estas dinâmicas, eles eram repletos de
menções fantásticas, em especial quanto aos habitantes das novas terras e
suas práticas aparentemente incomuns aos europeus. Havia descrições sobre
como viveriam mais de 150 anos, seriam gigantes e, principalmente, sobre o
fato de comerem carne humana. O canibalismo, um dos principais marcadores
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de diferença, aparece na cartografia moderna desde os primórdios, ainda do
século XVI, especialmente graças aos relatos de Colombo e de Vespúcio. Nas
primeiras cartas a referência era toponímica, o que reduzia os canibais a um
grupo, próximas de onde Colombo teria ouvido pela primeira vez a história
sobre seres monstruosos com cabeça de cães devoradores de carne humana.
Com o sucesso da carta de Vespúcio, esse grupo é ampliado para todo o
continente.
Tanto nos manuscritos, quanto nos mapas impressos a presença de
formas monstruosas e imagens de canibais se tornam constantes a partir da
segunda e da terceira décadas do século XVI, em mapas de Martin
Waldseemüller e Lorenz Fries (1489-1532). Ao longo de quase dois séculos,
até o final do XVII, estas representações foram recorrentes, tomando
emprestado lugares-comuns existentes no imaginário europeu2, de maneira
que os gravuristas adaptaram esses suportes adequando a estranheza do
Novo Mundo e seus habitantes aos olhos do público letrado europeu. Uma
estratégia ao mesmo tempo de aproximação e diferenciação.
Estas informações se mostram relevantes, uma vez que a acusação por
parte dos colonizadores da barbárie, da antropofagia, da idolatria e do
desconhecimento da fé cristã foram razões mobilizadas como justificativas para
a salvação através do trabalho escravo, ou mesmo do extermínio dos
indígenas considerados irredutíveis, como bem observou o historiador Pedro
Puntoni em seu livro sobre a chamada Guerra dos Bárbaros - empreendidas
pelos portugueses a partir da segunda metade do século XVII contra os
indígenas chamados por tapuias, termo que para os indígenas aliados dos
portugueses também significava bárbaro, o outro (PUNTONI, 2002). Tomar os
contrários à implementação das colônias e exploração da terra como bárbaros
foi uma estratégia similar nos dois lados do Atlântico. Isto serviu para assinalar
o caráter justo das conquistas e das reduções nos continentes americano e
africano (MAESTRI, 2019) como forma de ampliação da fé cristã, mas
vinculada a interesses territoriais e mercantis.
2

Diversos trabalhos construíram essa visualidade estabelecida sobre canibais. Desde os
mapas citados, além da publicação da carta de Vespúcio Mundus Novus (1505), em
Augsburgo, os trabalhos dos irmãos De Bry e de Johannes Dryander sobre as narrativas de
Hans Staden etc. Historiadores como Ronald Raminelli (1996) e Yobenj Aucuardo ChiganganaBayona (2018) realizaram estudos importantes sobre esses deslocamentos dos topoi do
bárbaro, do canibal, da bruxa, entre outros que foram projetados no novo mundo.
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Imagem 2 - O Caput Elleboro Dignum.

Fonte: National Maritime Museum, Greenwich, London.

Os mapas eram meios importantíssimos pelos quais foi possível
cristalizar

espacialmente

premissas

ideológicas,

ajudando

a

tornar

naturalizadas percepções de território3 que escamotearam dinâmicas locais
nas quais se desenvolveram os processos de colonização. Enquanto uma
visão pacificada, eles mostravam lugares aparentemente sob o controle de
seus produtores, enquanto escondiam processos complexos de interiorização e
territorialização (e desterritorialização) para o estabelecimento das lógicas
sociais do aparato político-administrativo colonial (OLIVEIRA, 1998). Dominar o
território, inclusive a sua representação, era parte de uma profunda
reorganização social que operou de modo a facilitar o controle a distância, a
colonização (FARINELLI, 2013). Os nativos que disputavam essa lógica eram
representados nos mapas como alegorias ou caricaturas entre a colaboração
com o sistema ou inimigos mortais e bárbaros.

3

Compreendido aqui como relações políticas e de poder que incidem sobre um espaço
(RAFFESTIN, 1993).
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Imagem 3 - O Caput Elleboro Dignum [detalhe].

Fonte: National Maritime Museum, Greenwich, London.

Estas representações, porém, não se estabeleceram sem algum tipo de
confrontação. Desde o auge dos mapas impressos, na segunda metade do
século XVI, o conhecimento da cosmografia não passou alheio a críticas e
desconfiança entre os europeus. Um exemplo é o famoso e anônimo Caput
Elleboro Dignum, conhecido como mapa do chapéu do bobo da corte ou Fool’s
Cap Map (1590) [Imagem 2], impresso na Antuérpia. Este mapa traz no rosto
do bobo uma versão do icônico mapa-múndi Typus Orbis Terrarum, de
Abraham Ortelius (1527-1598), como forma de provocar ou zombar da vaidade
humana de enquadrar o mundo todo em uma só imagem e da vaidade dos
impérios de pretensões universais (RAMACHANDRAN, 2017). Esta possível
crítica é expressa diretamente no globo que aparece sob o ombro esquerdo do
bobo [Imagem 3], onde se lê Vanitas vanitatum et omnia vanitas (vaidade das
vaidades, tudo é vaidade).
De Anaximandro ao Chapéu do bobo, os mapas sempre foram
questionados naquilo que tentavam enquadrar e mostrar. Apesar de na
contemporaneidade haver certa desconfiança de grupos conspiracionistas sob
a esfericidade terrestre, uma possível percepção crítica não se aplica à
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localização de porções de terra ou o posicionamento de meridianos, polos ou
direções geográficas. Neste caso, o questionamento da naturalização de
formas amplamente aceitas de representar as massas terrestres tem sido
recorrente no meio das artes como forma de denúncia ao esvaziamento da
centralidade étnica latente nos mapas como força que define a centralidade
geométrica. Mais que uma questão de precisão científica, é um problema
histórico e político. Pensá-lo criticamente é também uma posição de denúncia
ao etnocentrismo.

2. Novas cartografias das artes, novos territórios
Artistas plásticos têm feito uso frequente de representações geográficas
em suas intervenções4. Neste sentido, partindo do breve percurso que fizemos
até aqui sobre as funções políticas dos mapas, sua agência como imagens do
mundo que ao mesmo tempo transformam e tomam lugar daquilo que
representam, veremos que essas intervenções artísticas respondem a
problemas relacionados a cristalização de uma perspectiva de ordenação
particular universalizada. Longe de tomá-los como objetos neutros, as obras
artísticas que fazem uso da cartografia revelam um pouco mais das dinâmicas
dos mapas (SEEMANN, 2012), daquilo que mostram e, principalmente, do que
escondem.
Alguns casos são bem famosos, como o do pintor uruguaio Joaquín
Torres-García (1874-1949) e sua América invertida (1943), cujo mote Nosso
Norte é o Sul (TORRES-GARCÍA, 1944) sinalizava um novo momento para as
identidades

latino-americanas

com

a

proposta

de

distanciamento

do

ordenamento hegemônico que geográfica e politicamente colocava os países
europeus e os Estados Unidos da América como bússolas sociais, econômicas
e culturais do ‘resto’ do mundo. O artista mostra que o caminho para a América
se encontra não na importação de teorias e modos de fazer, mas na feitura dos
seus próprios a partir de suas vicissitudes. Reordenar o mapa era, portanto,
reordenar as identidades e o futuro da América Latina em direção a outro devir.

4

O cartógrafo James Wood fez um catálogo com mais de 200 artistas que se utilizaram de
mapas em seus trabalhos (WOOD, 2006).
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Mais recentemente, o artista plástico congolês Chéri Samba (1956),
vindo de uma grande tradição de pintores populares do Congo, como
Tshibumba Kanda Matulu (1947-1981) e que ganhou notoriedade no mercado
global de arte com a famosa exposição Magiciens de la Terre (1989)5, em
Paris, realizou uma série de obras chamadas de True Map of the World (2011)
na qual inverteu o mapa-mundi das projeções hegemônicas. A proposta de
Samba amplia o espaço de inversão proposto por Torres-Garcia. Mais que um
continente destacado, procura abarcar toda a massa terrestre. Quanto ao real,
real para quem? A presença do autorretrato do artista talvez indique uma
perspectiva de outro corpo como cartógrafo ou sábio, diferente dos que
encontramos ao pesquisarmos a consolidação da cartografia como maneira
privilegiada de representar o mundo quando vemos imagens de Ptolomeu ou
Vespúcio, no caso do mapa de Waldseemüller.
Nos últimos anos diversos artistas nascidos no Brasil6 fizeram uso dos
mapas como forma de trazer em suas propostas artísticas críticas do presente
e as memórias nacionais. Reviram e questionam uma forma conservadora de
História que sustenta os antigos mitos de superioridade e centralidade do
ocidente, de uma linha temporal de narrativa única onde as empreitadas
coloniais dos dois lados do Atlântico surgem como um caminho natural da
humanidade,

deslocando

suas

consequências

tais

como:

genocídios,

dominação, escravização e exploração de povos e terras, tomados como
efeitos colaterais, infelicidades pontuais em um caminho de progressos muito
mais amplos e importantes.
Estes processos deixaram marcas perenes, por vezes latentes e noutras
facilmente identificáveis no tempo presente. Essas marcas são visíveis na
forma como os poderes políticos instituídos no Brasil se estruturam contra a
população negra e indígena, aos quais foi dado um papel secundário na
História da nação, apesar da centralidade dos saberes indígenas e da
escravidão na formação do Brasil, promovendo assim um apagamento do
5

A Exposição foi um marco nas artes contemporâneas. Considerada um ponto de inflexão
quanto a abertura para artistas e formas artísticas além do norte global sem que estes fossem
enquadrados como etnográficos (BELTING, 2012).
6 Restringi aos últimos anos e a estes dois artistas sem perder de vista outros trabalhos
anteriores e notórios que envolvem mapas, como os Mapas de Lopo Homem de Adriana
Varejão, já amplamente discutido, em especial nos trabalhos da artista com Lília M. Schwarcz e
na tese de Eduardo Augusto Alves de Almeida (SCHWARCZ; VAREJÃO, 2014; ALMEIDA,
2018).
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passado como forma de desmobilização a fim manter políticas de exclusão e
eliminação física no presente7. Como nos lembra Abdias do Nascimento, as
mudanças socioeconômicas ocorridas desde o início do século XVI até fins do
século XX8, pouco transformaram a “estrutura da supremacia racial branca, que
continua impávida, - intocada e inalterável” (NASCIMENTO, 1978, p. 17).
Ao longo do século passado e mesmo no tempo presente, trazer este
problema para o debate pode ter como consequência a acusação de divisão
social ou do absurdo racismo reverso. As acusações não são novas. Abdias do
Nascimento já falava em O Genocídio do Negro Brasileiro: Processo de um
Racismo Mascarado sobre a proibição do debate racial no Brasil durante o
período da ditadura civil-militar, tomado pelo governo como subversivo e
potencialmente danoso ao tecido social (NASCIMENTO, 1978), já que
desestabilizava a tentativa de arrefecimento do conflito sustentada pelas
análises que defendiam um tipo de democracia racial no Brasil. De certa forma,
podemos dizer que desde o período em que Abdias denunciava essa proibição
até os dias atuais alguns passos foram dados, todavia, ainda há um debate
aberto sobre quão profunda são as raízes do racismo na sociedade brasileira.
Em uma obra recente que leva o título de Racismo Estrutural, o filósofo e
advogado Sílvio de Almeida faz uma análise precisa das formas diferentes
pelas quais o racismo se manifesta socialmente e como a concepção
individualista, talvez ainda a mais aceita no Brasil, em um aspecto geral, fora
dos movimentos sociais e dos meios acadêmicos, acaba interrompendo um
debate mais amplo e escamoteando uma percepção histórica e política do
racismo. Almeida, baseado em uma longa tradição intelectual que discute a
implicação do elemento racial no mundo, defende a visão do elemento raça
7

A permanência de uma perspectiva histórica etnocêntrica é fundamental para que sejam
implementadas, sem maiores comoções ou mobilizações a nível nacional, políticas de
extermínio nas cidades ou no campo, de expropriação de terras indígenas em nome do avanço
da monocultura, pecuária e extrativismo predatório. A importância da História nesta perspectiva
é compreender alguns aspectos de aparente continuidade do tempo histórico, nos
aproximando, ainda que ressalvadas as críticas pertinentes quanto a complexidade dos
processos e dos sujeitos históricos, do conceito de colonialidade do poder desenvolvido por
Aníbal Quijano e aprofundado por intelectuais do grupo Modernidade/Colonialidade. Segundo
Luciana Ballestrin, o conceito “exprime uma constatação simples, isto é, de que as relações de
colonialidade nas esferas econômicas e políticas não findaram com a destruição do
colonialismo” (BALLESTRIN, 2013, p.99).
8 Nascimento falava em 1978. De lá até 2021 houve algumas mudanças a nível institucional
decorrentes da luta dos movimentos negros e amparadas pela Constituição Federal de 1988.
Todavia, diversos marcadores sociais apontam a raça como um divisor no país, em especial
quando se trata de acesso aos direitos básicos de cidadania e seguridade social.
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como constituinte da organização social no Brasil, expresso não só em
comportamentos individuais ou em grupo, mas nas instituições em sua relação
com a ordem social (ALMEIDA, 2019).
Os dois artistas trazidos para esta análise, Arjan Martins (1960) e Jaime
Lauriano (1985), são homens negros nascidos no Rio de Janeiro e em São
Paulo, respectivamente, e inserem seus trabalhos nessa perspectiva de
ampliar e aprofundar a discussão sobre raça e racismo e seus efeitos
remontando desde, pelo menos, a era moderna. Como homens negros que
vieram de famílias não abastadas, condição que inevitavelmente perpassa os
trabalhos de ambos os artistas, seus percursos até o reconhecimento no
campo das artes visuais foram marcados por desvios e dificuldades para seguir
adiante.
Suas trajetórias de vida e a reflexão sobre elas em seus trabalhos
emergem na abordagem de temas relacionados a diáspora africana, corpos
negros, o racismo histórico e cotidiano, o tráfico de escravizados, o
colonialismo etc. Por outro lado, suas práticas diferenciam-se especialmente
pelos suportes utilizados: enquanto Arjan se formou na pintura, uma técnica
que já em sua geração passou a ser uma entre tantas outras de expressão
artística (MARTINS, 2018); Jaime trabalha com diversos suportes tais como
vídeos, instalações, impressões off-set, entalhes, serigrafia e desenhos
realizados utilizando materiais não convencionais.
Arjan, hoje representado pela galeria A Gentil Carioca, no Rio de
Janeiro, formou-se na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, ainda na
década de 1990. O artista conta que não dispunha de recursos financeiros para
comprar materiais de pintura e, portanto, a solução foi procurar outros
materiais, recolhendo o que pudesse ser útil nas ruas no Centro do Rio de
Janeiro, ou buscando fotografias nas bancas da feira da Praça XV. Após
muitos anos de persistência, Arjan conseguiu bolsas que permitiram o
desenvolvimento do seu trabalho no Brasil e no exterior, enquanto participava
de coletivas e consolidava paulatinamente seu trabalho para exposições
individuais.
Nos últimos anos o artista participou de diversas coletivas ao redor do
mundo, tais como Do Valongo a Favela (2014), no Museu de Arte do Rio (RJ);
a 11ª Bienal do Mercosul (2018), em Porto Alegre; a Ex-Africa (2018),
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exposição itinerante pelo Centro Cultural Banco do Brasil; a Samba in the Dark
(2020), em Nova Iorque, entre outras. Além das individuais: Et. Cetera (2016) e
Descompasso Atlântico (2021) na galeria A Gentil Carioca; e a individual
Estrangeiro (2017) na Fundação Basiléia, Suíça. Recentemente, em maio de
2021, Paulo Miyada, curador do instituto Tomie Otake (SP), lançou junto a
editora carioca Cobogó um livro que acompanha toda a trajetória do artista,
com um compilado de textos curatoriais, dois ensaios inéditos - um de Miyada
e outro do crítico Michael Asbury9, e mais uma entrevista com Arjan feita pela
historiadora Raquel de Andrade Barreto.
Jaime Lauriano é representado pela Galeria Leme, em São Paulo, e teve
o início de sua vida profissional longe das artes. Foi antes nas ciências exatas,
entre a economia e a tecnologia até o primeiro contato com a arte que,
segundo o artista, se deu “meio que por acaso” (LAURIANO, 2021). Mesmo
antes de enveredar pelo meio artístico, Jaime Lauriano pretendia responder
certas inquietações quanto ao Brasil e seu lugar no mundo, o que é evidente
em suas obras. A sua formação em Artes Visuais se deu “entre idas e vindas”
(LAURIANO, 2021) no curso do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo,
bancado em parte com o dinheiro do seguro-desemprego. Um percurso difícil
onde nem sempre foi possível conciliar seu projeto as necessidades e as
contingências da vida.
Recentemente

Lauriano

realizou

individuais

importantes

como

Autorretrato em Branco sobre Preto (2015), na Galeria leme em São Paulo;
Nessa terra, em se plantando, tudo dá (2015), no Centro Cultural Banco do
Brasil, Rio de Janeiro; Brinquedo de Furar Moletom (2018), no MAC em Niterói
(RJ). Além de coletivas como Quem não luta tá morto – arte democracia utopia
(2018), no Museu de Arte do Rio e Histórias Afro-Atlânticas (2018), no MASP e
Instituto Tomie Othake10. Recentemente, uma de suas obras também foi capa
do livro Dicionário da Escravidão e Liberdade (2019), lançado pela editora
Companhia das Letras e organizado por Lília Schwarcz e Flávio dos Santos
Gomes, junto aos quais Jaime assina mais um livro em 2021: Enciclopédia
Negra.

9

Professor-associado da Chelsea College of Art e da University of the Arts London.
Informações disponíveis no site oficial do artista. Disponível em: https://pt.jaimelauriano.com.
Acesso em 10/05/2021.
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As pesquisas destes artistas sobre a colonização da América e a
escravização dos povos africanos e ameríndios na era moderna, assim como o
uso da cartografia como ponto de partida para a expressão artística se deram
em períodos próximos, na metade da segunda década do século XXI. Para
Jaime Lauriano a presença da cartografia em suas obras teve como ponto de
partida o ano de 2014, quando este começou:
A estudar como a deportação e o trânsito de pessoas de África para
trabalhar em forma de escravização aqui no território brasileiro,
território das américas, modificou toda a questão o Globo, toda a
questão dos mapas, das divisões de poder e geopolíticas e como isso
instaurou o que a gente chama modernidade. Como a modernidade
foi instaurada através de uma grande violência, de uma opressão.
Então eu comecei a estudar como essas fronteiras, essas bordas não
eram só físicas, mas sim fronteiras e bordas que delimitavam a
humanidade e dignidade de uns povos sob os outros (LAURIANO,
2021, n.p).

Arjan Martins, por sua vez, conta que sua aproximação com elementos
marítimos, em especial os navios que levaram mais de 12 milhões de africanos
escravizados para as Américas, havia começado no ano de 2015. Durante um
evento na Casa de Rui Barbosa, ao lado da cineasta Lúcia Murat, Arjan Martins
comentou o momento que passava o seu processo artístico e as inquietações
que surgiam afetando as suas formas de expressão. Depois de passar um
vídeo chamado The Atlantic Slave Trade in Two Minutes (O comércio de
escravos no Atlântico em dois minutos), onde vários pequenos pontos
cruzando o oceano representavam os navios nos quais os escravizados foram
embarcados e desembarcados, o artista disse o seguinte:
Esse Atlas, esse gráfico que eu trouxe, ele se reporta muito a
questões que estou convivendo agora com meu trabalho, mas não é
uma questão minha, é uma questão do Brasil, é uma questão do país,
é uma questão do mundo. Isso tem me ocupado bastante a cabeça e
está acontecendo um desdobramento de fases... essa coisa de
transição, o trabalho está mudando. É mais ou menos isso que está
ocorrendo (MARTINS, 2015, n.p).

Os mapas se tornaram objetos recorrentes nos trabalhos de Jaime
Lauriano e Arjan Martins por diversos motivos, mas certamente podemos
afirmar que um em comum entre os dois é o de sua capacidade memorativa,
no sentido de uma apropriação, por parte dos artistas, de memórias latentes
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nessas imagens. Vejamos um deles, o painel Atlântico (2016) [Imagem 4], de
Arjan Martins:
Imagem 4 - Atlântico (2016). Acrílica sobre tela. 200 x 390 cm.

Fonte: Galeria A Gentil Carioca

Neste

painel

de

grandes

proporções,

Arjan

nos

mostra

uma

sobreposição de tempos e espaços distintos. Marcas temporais aparecem de
maneira direta nas datas 1534 e 1870, inscritas no continente africano. As duas
são significativas, sendo 1534 a primeira tentativa, por parte dos portugueses,
de realizar uma divisão territorial no Brasil, com as Capitanias Hereditárias.
Esta divisão projetava uma interiorização do domínio português que em
princípio afundou e, na prática, demoraria mais de um século e meio para ser
de fato levada adiante. Na outra ponta, 1870 talvez remeta ao abandono
paulatino do comércio de escravizados e da maior força dos movimentos
abolicionistas no Brasil, junto à atuação em litígios na justiça de nomes como
Luiz Gama e a eclosão de diversas revoltas de escravizados no Império. Do
outro lado do Atlântico, a década de 1870 marcou o início de uma expansão
mais incisiva dos impérios europeus no interior do continente africano que
desembocaram no colonialismo.
As duas cenas do lado direito e esquerdo do continente americano nos
levam aos primeiros séculos de colonização, mais precisamente no século
XVII. A primeira delas é mais notória, trata-se de uma representação da
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tomada de Salvador pelos holandeses. Na cena está a armada de Jacob
Willekens na Baía de Todos os Santos feita em 1624 pelo famoso produtor e
comerciante de mapas Claes Jansz. Visscher, um “especialista em cartografia
jornalística […] mapas de cercos, batalhas e zonas de guerra” (KOEMAN et al,
2007, p. 1315-1316). Do outro lado, a perspectiva da entrada da Baía de
Guanabara vista de fora, como afirmou o historiador Paulo Knauss, foi uma das
mais utilizadas para representar o Rio de Janeiro pelos europeus entre os
séculos XVI e XVII (KNAUSS, 1997). Estas tinham como proposta detalhar as
defesas da cidade e a disposição das fortificações existentes.
Centralizado no painel de Arjan está o contorno de um navio virado de
ponta-cabeça. Ainda em 2015, falando sobre a relação de sua obra com a
expansão ultramarina e a história do comércio de escravizados, o artista disse
o seguinte: “Meu trabalho é virar caravelas, inglesas, francesas, acho que...
mais achar, eu for achar pertinente, eu vou, enfim, reapresentá-las e recolocar
a questão de outro modo” (ARJAN, 2015, n.p). Este “outro modo” é senão uma
forma crítica de ver a história para além da narrativa eurocêntrica e da
reverência às imagens do colonialismo.
Os mapas dos primeiros séculos de colonização mostram histórias de
um avanço paulatino da providência divina ou da civilização contra a barbárie
antropofágica e o demônio. As cenas de guerra, por sua vez, dizem respeito às
turras que viviam os intrépidos aventureiros dos mares e colonos, em busca de
postos de comércio de especiarias. O caso baiano é um exemplo, uma vez que
a boa qualidade do açúcar no nordeste do Brasil (o que inclui também
Pernambuco) era notória.
Arjan nos apresenta a questão por outro modo quando coloca na
centralidade da encruzilhada Atlântica a expressão slavetrade (comércio de
escravos). Como lembra o historiador Rafael Marquese: “o sucesso da
produção escravista de açúcar da América portuguesa logo atraiu a atenção
dos demais poderes coloniais europeus” (MARQUESE, 2006, p. 111). As
disputas entre ibéricos e holandeses, por exemplo, desdobraram-se por todo o
Atlântico: de um lado pelo controle dos pontos de produção e venda de
especiarias; do outro por um lucrativo comércio, indispensável para mover toda
a máquina colonial de monocultura e extração: o de africanos escravizados
(ALENCASTRO, 2000).
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Ao longo do século XVII e com maior vigor no século XVIII essa lógica
foi intensificada, em especial com a chegada de franceses e ingleses no caribe.
Estes estabeleceram nas colônias empresas organizadas em trabalho de
plantação e produção com uma rígida verticalização, controle de tempo e
intenso fluxo de capitais e pessoas vindos de além-mar (GAMA, 1983; MINTZ,
2003), inseridas numa rede globalizada de comércio. A escravidão poderia
estar restrita num determinado espaço, as colônias nas Américas, mas seus
produtos e os capitais que faziam essa máquina toda funcionar estavam
espalhados globalmente.
Essa história em comum dos africanos pelo mundo é sintetizada na
noção de diáspora, palavra localizada na obra de Arjan próxima à costa oeste
do continente. Mais do que denotar o sentido de dispersão dos povos africanos
para as colônias nas américas e, posteriormente, para as antigas metrópoles,
pensar essa diáspora é também construir um olhar a partir de uma rede
transnacional, um tipo de unidade ainda que heterogênea, do Atlântico Negro,
através da “circulação de ideias, ativistas, bem como movimento de artefatos
culturais e políticos chaves: panfletos, livros, registros fonográficos e cores”
(GILROY, 2001, p. 38). Não se trata forçar uma integração autoritária dos
descendentes de africanos, como nos lembra Paul Gilroy (2001), mas de certa
forma isso passa por “redescobrir as ‘rotas’ africanas”, como disse Stuart Hall
(2006, p. 42).
Uma forma de pensar essa diáspora talvez esteja no mapa nas rotas
atlânticas de Arjan Martins, cuja cor marrom remete a troncos, galhos de uma
árvore que, embora cresça em direções diferentes, vem de um mesmo ponto,
um deslocamento inaugural? Esta hipótese é, por parte deste autor, criativa, e
até mesmo intuitiva, mas as imagens são abertas, suas interpretações
múltiplas e aqui não há a pretensão de esgotá-las. De qualquer forma, a
importância de árvores como a Jurema, a Gameleira e o Baobá para várias
culturas africanas e seus descendentes é indiscutível, sendo sagradas em
cultos do candomblé. Para o antropólogo e geógrafo Maurício Waldman, o
Baobá é uma “evocação do espaço habitado”, “símbolo de uma identidade
imorredoura, que resistiu a todas as intempéries da História” (WALDMAN,
2012, p. 230).
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Imagem 5 - Atlântico (2016) [Detalhe].

Fonte: Galeria A Gentil Carioca

Arjan Martins nos convida a pensar um novo olhar para as histórias
nacionais. Em um país onde a magnitude da escravidão é ainda muitas vezes
subdimensionada, assim como a importância das histórias e culturas africana e
indígena na formação e no nosso dia a dia, escondidas sob narrativas
herdeiras da proposta da divisão tri-racial proposta ainda em meados do século
XIX, disputar com a visualidade hegemônica onde os símbolos do colonialismo
permanecem de pé sob olhares de reverência é uma necessidade. Para além
de seu posicionamento quanto a proposta de um tipo de revisão histórica, de
lançar um outro olhar sobre essa complexidade do Atlântico negro, essas obras
convidam pela sua expressão plástica, de cores onde prevalecem a pele das
pessoas negras, sob fundos de tons azuis, verdes, marítimos. Sobre esse
processo, Arjan diz o seguinte:
É fato que existe a priori uma intenção plástica, que antecede a
questão histórica. Mas, por vezes, ambas já estão quase que
amalgamadas, elas vão praticamente ao encontro uma da outra,
acabam nascendo juntas. Através da minha pesquisa, através deste
trabalho figurativo que eu comecei a desenvolver, foi com uma certa
naturalidade que fui me apropriando de temas que dizem respeito,
não só a mim, mas de certa forma, a nós (MARTINS, 2018, n.p).

Processo diferente faz Jaime Lauriano quanto ao convite de pensar
criticamente a história do Brasil. Primeiramente, porque o artista concebe seu
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trabalho como parte de um projeto intelectual no qual sua agência é expressa a
partir diversas plataformas, seja como expressão plástica, nas entrevistas que
concede ou nos textos que produz. Em entrevista ao podcast Gargalheira, ele
afirmou que:
Meu projeto intelectual se deu neste lugar, aonde tudo que eu faço
perpassa pelo meu corpo e ele estuda como a história é escrita pelo
meu corpo e como ela escreve meu corpo. Meu partido conceitual do
meu objeto intelectual é entender como meu corpo é formado pela
história e como ele pode formar a história também. Então é por isso
que me colocar no debate público é importante, porque eu também
quero com o meu corpo, e entenda-se corpo não somente como a
fisicalidade, como os aspectos de aparência, aspectos estéticos,
tendo esse corpo como ser agente, sujeito não sujeitado, que coloca
a partir da sua presença debates e reflexões pra se pensar o Brasil,
ou melhor, pra pensar a história do Brasil através da violência
(LAURIANO, 2021, n.p).

Imagem 5 - Jaime Lauriano - Americae orbis: invenção, epistemicídio, contrato
racial e genocídio (2019). Desenho feito com pemba preta (giz utilizado em
rituais de Umbanda) e lápis dermatográfico sobre algodão branco. 130 x 200
cm.

Fonte: Site de Jaime Lauriano

Seu trabalho parte de conceitos, apresentados desde o nome escolhido
para as séries até o momento que emergem também nos panos onde desenha
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os mapas. Dialogaremos com um mapa da série “invenção, epistemicídio,
contrato racial e genocídio”, feita pelo artista no ano de 2019. Existem outras
séries cartográficas feitas por Jaime Lauriano – e todas mantém um padrão:
feitas em branco e preto, mantendo os traçados de mapas modernos e parte
dos nomes originais, o que permite ao historiador a identificação da carta
utilizada pelo artista. A escolha de um entre outros trabalhos se deve pelo fato
de identificarmos um ponto interessante para o diálogo entre a obra de
Lauriano e as possibilidade de analisá-la à luz de uma perspectiva
arqueológica dos mapas modernos dos quais o artista se apropriou.
Escolhemos a obra chamada Americae Orbis: invenção, epistemicídio, contrato
racial e genocídio [imagem 5], que na página oficial do artista acompanha o
texto reproduzido abaixo:
A série de trabalhos “invenção, epistemicídio, contrato racial e
genocídio” recria, a partir das ilustrações de mapas e cartas náuticas,
uma das cenas mais emblemáticas da história recente da
humanidade – as navegações e o “descobrimento do novo mundo”.
Entretanto, diferentemente de sua versão original, com cores prontas
para retratar a exuberância da região recém explorada, opera um
rebaixamento visual, pautado pelo preto sobre branco. Trata-se, por
tanto, de uma releitura dos primeiros esforços de representação do
sistema de colonização, e sua exploração da madeira e da mão de
obra indígena, o primeiro proletariado do que mais tarde seria
consolidado como um “país”. As fitas autoadesivas, comumente
utilizadas para prender pessoas durante os linchamentos, são
utilizadas para construir um retângulo dourado que reforça a
exploração do solo, e dos corpos, pela mercantilização colonial, que
extraiu do solo do chamado “Novo Mundo” a subsistência colonial
(JAIME LAURIANO, 2015, n.p).

O mapa original foi produzido pelo cartógrafo humanista Abraham
Ortelius (1527-1598)11, cuja versão apropriada por Lauriano aparece na
reedição, feita em 1595, do primeiro Atlas moderno: o Theatrum Orbis
Terrarum, lançado em 1570. A obra de Ortelius é de suma importância para a
cartografia moderna, a começar pelo seu frontispício que, segundo Rebecca
Parker Brienen, foi “a primeira imagem representando as personificações das
quatro partes do mundo” (BRIENEN, 2011). Neste frontispício cada parte foi
posicionada de acordo com o que seria seu grau civilizatório, tendo a Europa
11

Seu reconhecimento era grande já em vida. Contemporâneo de outros grandes cartógrafos
flamengos como Gerard Mercator (1512-1594) e Jocodus Hondius, o velho (1563-1612),
Ortelius tinha uma grande biblioteca e um gabinete de curiosidades frequentado por letrados,
nobres e príncipes.
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no topo junto a símbolos de poder e ciência; a Ásia representando a riqueza
luxuriosa; a África, por sua vez, representada seminua segurando um bálsamo;
e a América também nua, deitada no chão, segurando uma cabeça que
representava antropofagia (BRIENEN, 2011). Este tipo de representação de
caráter hierarquizante foi amplamente difundido, reaparecendo em diversos
frontispícios de “obras que versaram sobre o conhecimento do mundo” (DE
ARAÚJO SOUZA, 2015).
Outra novidade da obra de Ortelius, o que deu a ele este título de
primeiro Atlas moderno, foi a de ser o primeiro livro onde os mapas
acompanhavam descrições históricas, feito para o estudo da História em
ambientes menores (VAN DEN BROECKE, 2014). Uma passagem interessante
encontra-se no prefácio da obra, dirigida aos leitores, no qual Ortelius (1602)
afirma que a Geografia “con razon por algunos es llamada el ojo de las
Historias” (ORTELIUS, 1602, n.p). Na carta Americae sive novi orbis, nova
descriptio [imagem 6] o texto que acompanha a imagem faz menção a
descoberta de Colombo, no qual Ortelius diz ser admirável como parte tão
grande da terra tenha permanecido desconhecida aos antigos, dada a
abundância de ouro e prata que, segundo Ortelius, atiçam a cobiça dos
Impérios (ORTELIUS, 1602). Há também um debate sobre as origens do
continente e sua ligação com o mundo antigo, quando o escritor fala que
algumas pessoas dizem ser esta terra a Atlantis de Platão. O texto traz uma
história contada pelo humanista siciliano Lucio Marineo Siculo (c. 1444-1533), o
qual escreveu sobre terem encontrado nas minas de ouro “uma moneda
antigua, que tenia el retrato de Caesar Augusto, y que en señal de verdad fue
embiada por D. Iuan Bermejo Açobispo Consentino al Summo Pontifice”
(ORTELIUS, 1602, f. 5). Ortelius rechaça a história de Marinao Siculo, mas nos
deixa o indício desses rumores que ligavam o ‘novo mundo’ a um passado
perdido do ‘velho’.
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Imagem 6 - Americae sive novi orbis, nova descriptio, Gravura em papel, 36
x48cm.

Fonte: Acervo da Biblioteca Nacional (RJ).

A inversão proposta por Jaime Lauriano vai ao centro da questão sobre
a cartografia moderna. Se as cores e os ornamentos ilustraram e tornaram os
mapas imagens atraentes e agradáveis, ele retira delas esse elemento e revela
o seu negativo, suas omissões. Se são olhos das histórias, ele indica que olhos
são esses, de onde olham, o que vêem. Se os primeiros circunscreveram e
nomearam o mundo, sendo instrumentos imprescindíveis para a instauração de
uma nova ordem, de um novo ordenamento do território, os mapas de Jaime
Lauriano também trazem um elemento de re-territorialização. A pemba,
elemento de maior importância na umbanda, quando consagrada, é utilizada
em rituais para riscar os pontos de identificação das entidades e de trabalho,
também para consagrar objetos. Seu uso é parte do processo de
transformação do espaço sagrado, o terreiro. De acordo com Jaime Lauriano, a
pemba, assim como nesses lugares sagrados, surge em seu trabalho como
uma forma de transformar “o território opressor em um território de resistência”,
“ligando o território Brasileiro a Aruanda” (LAURIANO, 2021, n.p).
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3. Conclusão: velhos e novos mapas, imagens em movimento
O filósofo Achille Mbembe afirmou que para a superação do racismo “é
preciso obrigarmo-nos a uma exigente crítica política e ética do racismo e das
ideologias da diferença”, trabalhando “com e contra o passado” (MBEMBE,
2014). Neste sentido, trabalhar com e contra o passado não é reinventar a
história, mas cotejar a história estabelecida a partir de outros locais
enunciativos. No caso brasileiro, em específico, passa por colocar em xeque
uma narrativa linear centralizada nas aventuras dos intrépidos europeus na
qual a eliminação/subjugação dos indígenas e a escravidão aparecem como
simples desvios ou justificados como atos cometidos por homens de seu
tempo, como se mesmo naquele tempo não houvesse contestação. A própria
construção desse tipo de perspectiva histórica é localizável historicamente. Ela
tem uso, finalidade, e de certa forma opera de modo a manter as coisas como
estão. Isto é, retirar a gravidade dos acontecimentos para não se justificar o
clamor e a ação de pessoas e grupos historicamente marginalizados em busca
de justiça e reparação.
Seja através de uma intenção plástica amalgamada a uma questão
histórica ou como parte de um projeto intelectual bem objetivo, estes artistas
dão a essas imagens um tipo de pós-vida. O retorno dessas formas não é por
parte deles uma reverência ao passado, mas a proposta de obrar um
contraponto às histórias antes contadas por elas, realizado primeiramente pela
alusão e principalmente pela transformação dessas imagens. Desta forma,
ainda que por caminhos diferentes, Arjan Martins e Jaime Lauriano colocam
seus trabalhos contra a maneira como elas foram mobilizadas pela
“oficialidade” (MENEZES, 2019). Elas vão de encontro aos muros de uma
identidade nacional cujo lastro é o território. Produzem assim novas imagens,
novas perspectivas, dão a ver novos personagens, novas formas de
identificação.
A geografia, mais que a busca por ordenar as porções de terra e água
do mundo, é também o olho das Histórias, como bem observou o cartógrafo
humanista Abraham Ortelius. Os mapas, portanto, nos contam histórias, mas
como toda fonte histórica é preciso desconfiar deles, não se deixar levar pela
sua beleza proposital e pelas autoridades que evocam para sua própria
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validação, ou corremos o risco de vestirmos o chapéu dos bobos. O que estes
artistas fazem com essas imagens é colocá-las de novo em movimento, tirá-las
do pedestal da reverência para devolvê-las a posição de desconfiança. Quando
olhamos para os mapas de Arjan Martins e Jaime Lauriano dificilmente
tornamos a ver as imagens apropriadas por eles da mesma maneira, uma vez
que estamos também deslocados.
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À sombra do silêncio
Luisa GODOY 1

Introdução
Em 1964, o Brasil sofreu um golpe militar que instaurou um regime
ditatorial por 21 anos. Meu avô, José Jacinto Martins de Godoy2, foi investigado
no início desta ditadura. Hoje não se sabe se o motivo da investigação foi seu
envolvimento com os órgãos de caridade da Igreja Católica — já que caridade
e comunismo eram termos muito próximos para tal governo — ou o fato de
chefiar a edição de um pequeno jornal na cidade de Sete Lagoas, no interior de
Minas Gerais.
Logo no início da investigação, ele se preveniu: retirou-se para a cidade
de Salvador, na Bahia, e viveu em um convento por cerca de quatro meses,
esperando que seu nome fosse esquecido. Enquanto isso, na sua casa de Sete
Lagoas, à Rua Teófilo Otoni, 470, Bairro Boa Vista, minha avó, Ida Maria
Durães de Godoy3, tomou uma atitude que depois despertaria minha atenção.
Ela, com a ajuda dos sete filhos, entre eles minha mãe, jogou toda a biblioteca
de meu avô dentro de um poço, que ficava no quintal da casa, e fechou sua
entrada.
Em 2019, data em que escrevo este texto, meu avô e minha avó já
morreram, ele há quatro anos, e ela há quase uma década. A casa, que um dia
fora deles, foi demolida, o poço não existe mais, e o lote foi dividido: há no local

1

Texto redigido enquanto aluna, para o trabalho de conclusão da especialização em Arte
Contemporânea pela Escola Guignard/UEMG (2018-2019) orientação de Rachel Cecília de
OLIVEIRA (Escola de Belas Artes/UFMG) e co-orientação de Letícia Crespo GRANDINETTI
(Escola Guignard/UEMG).
2 Nasceu em Paraopeba, em 14/08/1919 e faleceu em 06/08/2015, em Sete Lagoas. Viveu em
Minas Gerais durante toda sua vida. Estudou no seminário, porque tinha o desejo de ser padre,
mas por motivos de saúde foi dispensado. Trabalhou nos Correios e Telégrafos, em Sete
Lagoas, como telegrafista, onde conheceu minha avó, Ida Durães, que também trabalhava lá,
com a qual teve seis filhos e adotou uma menina. Depois de casado, formou-se em Letras e foi
professor em várias escolas e na Faculdade de Letras, dando aulas de português, latim, grego
e filosofia.
3 Nasceu em 31/03/1919, em Sete Lagoas e faleceu em 28/07/2011, também em Sete Lagoas,
interior de Minas Gerais, onde sempre viveu. Fez magistério e trabalhou nos Correios e
Telégrafos durante toda sua vida, onde era responsável pela contabilidade e por atribuições
administrativas. Casou-se com meu avô e teve seis filhos. Adotou uma menina, sua sobrinha.
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um estacionamento e uma igreja evangélica, cujos atuais donos não
conheceram meus avós.
Eu sempre escutei murmúrios desse segredo que minha mãe guardou
junto com sua família, mas nunca em detalhes, sempre sussurrado rápido, em
tom baixo, como que às escondidas. Recentemente, me pareceu absurdo que
este episódio familiar intimamente relacionado à história do país, se fosse real,
permanecesse na obscuridade. Este trabalho nasce da minha inquieta tentativa
de remexer o passado a fim de compreender porque abordar esta história é
algo relevante e valioso para mim e não foi para minha família. A maioria dos
que presenciaram o episódio não se dispõem a conversar longamente sobre o
acontecimento, com exceção de minha mãe, Miriam, e de minha tia Ida, que
tinham 8 e 5 anos de idade na época. Assim, as memórias de que aqui trato
não são minhas. Elas são alheias. Entretanto, sou herdeira das grisalhas (DIDIHUBERMAN, 2014) fantasmas-livros que elas deixaram. Desta forma, foi no
intuito de fazer algumas dessas imagens emergirem que me dispus a trabalhar
e dar-lhes corpo.
Ao longo da pesquisa, devido à fragilidade dos testemunhos com os
quais contei (aos quais sou profundamente grata), precisei da ajuda ficcional de
fantasmas que sussurraram das sombras do passado e das profundezas, onde
hoje há o pó da biblioteca jogada fundo no poço. Os livros que se perderam
nas sombras, e a casa que abrigou parte de minha família, imagens fantasmas
que se multiplicaram e sussurraram insistentemente a fim de que eu buscasse
o silêncio das madrugadas para tentar discernir alguma palavra, a todos esses
fantasmas eu precisei me abrir, pois me traziam fragmentos de imagens que
me assombravam.
O desenho e a escrita foram as minhas escolhas para a tentativa de
reconstruir estas imagens, as quais nunca mais poderiam ser fisicamente
acessadas. Durante todo percurso, vivi a incerteza de como continuar uma
pesquisa que se silenciava em vários momentos, e a inquietação persistente de
retomar, constantemente, a reconstrução uma história que sempre me
impressionou.

68

1. Silêncio
Assim que decidi investigar o que havia se passado com a primeira
biblioteca do meu avô, tive a ilusão de que tudo se daria como conta Roland
Barthes no livro A Câmara clara. Depois da morte de sua mãe, ele busca vê-la
mais uma vez. Contudo, não a reconhece na maioria das fotos e insiste na
busca: remexe antigas fotografias e, inadvertidamente, acha a imagem dela em
uma foto quando criança, muito antes de se tornar sua mãe.
Com este documento, Barthes alega ter uma prova da existência
daquela que ele conhecera, e consegue apontar os indícios, na imagem
daquela criança, da bondade que testemunhara em sua mãe. Para Barthes
(2012), a foto é o atestado de que ela existiu e, espantosamente, permite ver a
imagem da mãe com exatidão, como se pudesse ver o reflexo dela em um
espelho do passado, inclusive com as nuances indicadoras de seu
temperamento

bondoso.

O

autor

só

descansa

quando

acha

essa

concomitância que atravessa o tempo, a imagem focada cuja assustadora
semelhança indica que algo aconteceu. Nesse sentido:
A Fotografia não rememora o passado. O efeito que ela produz em
mim não é de restituir o que é abolido (pelo tempo, pela distância),
mas o de atestar que o que vejo de fato existiu. (...) O real no
passado: a um só tempo o passado e o real. O que a Fotografia dá
como alimento a meu espírito (que permanece insaciado) é, por um
ato breve cujo abalo não pode derivar em devaneio (...), o mistério
simples da concomitância (BARTHES, 2012,76-77).

De antemão, eu sabia que no meu caso não seria possível ver o que
restou dentro no poço, mas estava certa de que conseguiria acessar as
circunstâncias em que tudo se deu: fotos da casa, da biblioteca, do poço,
escritos e ricos relatos. Eu, como Barthes (2012), imaginava encontrar
fotografias, e ousava ir além do que ele foi: conseguiria documentações,
entrevistaria muitas pessoas, coletaria suas impressões pessoais para
reconstituir o que acontecera. Chegaria ao fim da pesquisa com tantos
pormenores que meu trabalho maior seria fazer a seleção, desenvolver o
trabalho visual, e escrever um texto sucinto que coubesse nas páginas de que
eu dispunha.
A minha ilusão barthesiana se desfez, pois as poucas fotos que
consegui, registros de infância de minha mãe com seus irmãos (figuras 1 e 2),
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não traziam detalhes suficientes sequer sobre como era o lugar onde a história
aconteceu, a casa de meus avós. Não havia fotos do poço ou da biblioteca. As
poucas em que a casa aparece foram tiradas para mostrar as crianças e
deixavam ver apenas detalhes do entorno da casa: um muro baixo, a casa
defronte vizinha (figura 3), um vão de entrada, uma pequena varanda, uma
porta nas sombras.
Figura 1 – Fotografia. Minha mãe (primeira ajoelhada à esquerda) ao lado de
tia Ida, e seus irmãos em frente à casa de meus avós.

Fonte: coleção particular, sem data.

Figura 2 – Fotografia. Tia Ida e minha mãe (à frente) na entrada da varanda,
na frente da casa.

Fonte: coleção particular, sem data.
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Figura 3 – Minha mãe (à direita) e suas irmãs no muro da casa. Ao fundo, a
antiga farmácia do outro lado da rua.

Fonte: coleção particular, sem data.

Não havia imagem fotográfica para provar “com certeza [...] aquilo que
foi” (BARTHES, 2012, p. 79). Eu teria que tentar outra via para reconstruir
aquela sorrateira memória. Assim, me apeguei aos fragmentos da história que
eu escutara ao longo da minha vida, convivendo com meu avô — ele, com um
vocabulário muito educado, sem entrar nos detalhes dos fatos e sem grandes
demonstrações de afeto pelo que se perdera — os quais se resumiam
basicamente ao cerne da história que sempre me assombrou: sua biblioteca
inteira tinha sido perdida no poço da casa onde ele morara durante a ditadura
militar.
Assim, desde que me lembro, nunca tive qualquer apreço por regimes
autoritários. Ainda bem pequena achava-os absurdos. Eles eram sinônimo de
uma biblioteca perdida, livros que eu poderia ter lido e não li. Para mim, o
monumento que representava a ditadura militar brasileira era uma montanha de
livros mortos, transformados em pó dentro de um poço.
Demorarei

um

pouco

mais

nesse

termo:

monumento.

Como

provavelmente esteve escrito na margem de algum livro do meu avô 4, o termo
4

Durante toda a vida meu avô manteve um cômodo como sua biblioteca, e, quando eu fiz
cerca de cinco de anos de idade, ela passou a ocupar um andar inteiro de sua casa,
exatamente o apartamento onde eu morei com meus pais até esta idade. A biblioteca dele
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vem do latim monere, e se aproxima do significado de lembrar, advertir.
Entretanto, antes de prosseguir, é importante pontuar que há estudiosos que
repensam o vocábulo, como Márcio Seligmann-Silva que propõe a noção de
antimonumentos, que seriam, sobretudo, pensados a partir do fim da segunda
guerra mundial, a fim de não deixar que as futuras gerações se esqueçam da
violência, dando visibilidade àqueles que foram mortos (SELIGMANN-SILVA,
2016). Contudo, o termo monumento já traz em si o sentido de advertir. Assim,
da mesma maneira que o Monumento às Bandeiras, localizado na cidade de
São Paulo, exalta os feitos dos bandeirantes – responsáveis por muitos
ataques contra os povos indígenas dessa terra -, os monumentos podem
também advertir e lembrar das vítimas, das perdas, dos perigos da história,
como faz o Monumento Memorial da América Latina, na mesma cidade. Essas
duas facetas convivem, portanto, no mesmo termo e, para mim, o espectro da
montanha de livros mortos de meu avô é um monumento, uma lembrança que
herdei e que eu vejo nitidamente, como se esculpida em mármore na minha
frente, dizendo que essa é uma herança que a ditadura militar deixou.
Por insistir em adotar o termo monumento, posso ser interrogada quanto
ao fato de esse monumento não estar fisicamente esculpido, exposto em uma
praça, com uma placa explicativa na frente. O que posso oferecer como
resposta é que os monumentos de mármore sempre conviveram com outros,
os monumentos fantasmas, que assombraram, positivamente e negativamente,
famílias e indivíduos ao longo da história. Eles sobrevivem como espectros e
têm a mesma natureza de significância dos monumentos erguidos: lembranças,
advertências. A visibilidade de tais monumentos, de fato, sempre foi
comprometida por não estar esculpida em matéria, mas não ousemos pensar,
nem por um instante, que sua força seja menor: assombrações são poderosas.
Os monumentos esculpidos em matéria invocam acontecimentos,
personalidades e imagens ligadas ao passado no intuito de manter sua relação
com o presente. Já os monumentos fantasmas possibilitam às imagens, que
tinha sido minha casa e era o lugar onde convivíamos a maior parte do tempo: ele estudava,
nós ouvíamos música, eu perambulava, escolhia novos livros das suas coleções, sem qualquer
censura, tinha aulas de latim, de português e escutava histórias. Seus livros foram todos
escritos nas margens, destacados, comentados, tanto que depois de sua morte foi impossível
doar todos ou nos desfazer de muitos: se transformaram em cadernos nas margens. Ele tinha
especial apreço pela etimologia das palavras, por astronomia, mapas geográficos, história e
por teologia.
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seriam inacessíveis, devido à morte ou à distância, a presença por meio de sua
assombração, mantendo a ligação com suas histórias. Estes espectros podem
não se mostrar tão imutáveis como aquelas imagens esculpidas, mas sua força
se justifica pela mesma certeza: daquilo que foi.
Como os fragmentos que eu escutara até então não eram suficientes
para me aproximar dos detalhes da história, busquei documentos que me
dessem pistas confiáveis. Minha avó deixou livros de receitas manuscritos,
cartas e bilhetes, e meu avô deixou um andar de livros repletos de anotações,
páginas soltas de seus estudos nos mais diversos assuntos, e muitos poemas.
Encontrei ótimas receitas e bons livros, mas nenhuma linha sobre o “enterro da
biblioteca”5.
Quanto ao periódico para o qual meu avô escrevia, levei um tempo para
descobrir que o jornal se chamava Mensagem. Com essa informação em
mãos, consegui o contato de uma senhora chamada Marisa, amiga dele. Por
telefone, ela me disse que meu avô não só escrevia para o jornal, bem como
tinha sido seu editor-chefe a maior parte do tempo. Segundo ela, eles
escreviam sobre as notícias da cidade e incentivavam a caridade. Em 1965,
ainda segundo Marisa, a ditadura prendeu o bispo, investigou todos ligados ao
jornal, incluindo meu avô. A sede tinha sido queimada, mas ela pensava que
talvez fosse possível encontrar os exemplares, porque ele era financiado pela
cúria da Igreja Católica da cidade de Sete Lagoas e teria durado pelo menos 10
anos.
Fui até a cúria, certa de que poderia consultar um arquivo com todos os
exemplares do periódico. Eles sequer sabiam da existência do jornal. Deram
um número de telefone para que eu conversasse com um padre que talvez
procurasse mais informações para mim. Depois de mais de três meses de
insistentes ligações e mensagens, recebi a resposta final: nenhum exemplar,
nenhuma informação.
5

Meu avô se referia ao acontecimento com o termo enterro. Minha tia e minha mãe falam em
livros jogados no poço e me corrigem sempre que falo em enterro, termo que repito como
ensinou meu avô, ainda que sem perceber. Depois de refletir, entendi que ele pensava no que
aconteceu como um enterro e que o fato de ele não ter presenciado a cena de sua esposa e de
seus filhos jogando os livros no poço, e de ter vivido o luto ao não encontrar sua biblioteca
quando voltou de Salvador, reforçaram esta ideia de que houve um enterro, pois havia a morte
dos livros. Assim, eu adoto as duas ideias: os livros foram jogados no poço e, ainda que não
tenham sido literalmente enterrados, o foram para meu avô, o que dá abertura para que eu use
o termo.
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Algum tempo depois, consegui acesso, pela hemeroteca nacional, a um
único exemplar do jornal de fevereiro de 1963 do Mensagem, com 4 páginas
(figura 21). Eu tinha prova de que o jornal existiu em Sete Lagoas e de que
tinha ligação com os Correios e Telégrafos, onde meu avô trabalhava. Quanto
ao conteúdo, era conservador, com muitas notícias de teor religioso, mas
informava sobre questões de interesse público: distribuição de energia, trânsito
e a abertura de uma faculdade na cidade. Não parecia ser um periódico que
despertaria o interesse de um regime ditatorial, pois não tinha tom
transgressor. Ou seja, nesse ponto, a documentação não trouxe argumentos
que ajudavam a indicar o que, exatamente, teria dado motivos para investigar
meu avô, nem despertar o medo em minha avó.
Pouco depois, consegui um recorte, com minha tia, que confirmava o
meu avô como editor-chefe. O recorte não tem referência e não foi possível
rastrear sua origem. Ele é, provavelmente, uma propaganda do jornal
Mensagem, em algum outro veículo impresso (figura 4).
Figura 4 – Recorte de provável propaganda do Jornal Mensagem publicada em
veículo impresso não identificado.

Fonte: coleção particular, sem data.
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A pesquisa documental tinha sido uma forte esperança para remontar o
passado por meio de fontes confiáveis. Contudo, eu não conseguira as
fotografias da biblioteca, da casa ou do poço, e a aposta nas provas
documentais do tipo diários, relatos escritos, exemplares de periódico e
documentação oficial foi frustrada. Mas, ao menos um recorte de jornal, mesmo
sem referência, e a cópia digitalizada de um exemplar de uma época que não
correspondia à estudada, eram, com otimismo, indícios de que as lembranças
que eu tinha quando pequena correspondiam a uma história, e não a mais uma
fábula latina que meu avô repetia.
As melhores testemunhas, as que trariam os detalhes mais vivos e
permitiriam que eu construísse parágrafos repletos de verbos e adjetivos
precisos, minha avó e meu avô, já não estão vivas. Dos sete filhos que
presenciaram o dia em que os livros foram jogados no poço, um já morreu, e a
maioria não queria falar longamente sobre o assunto (escutei algumas vezes a
frase “Para que você quer saber sobre isso?”). As únicas que se dispuseram a
me dar detalhes sobre o que se lembravam foram minha mãe, e tia Ida.
Como é plausível imaginar, as lembranças de pessoas que na época
eram crianças de 5 e de 8 anos não forneceram um panorama crítico completo,
nem detalhes muito específicos. Elas conversaram com as irmãs mais velhas
sobre alguns detalhes, mas os testemunhos eram frágeis, desencontrados em
vários pontos.
Contudo, foram elas que colaboraram para que eu conseguisse o pouco
de documentação que pude reunir. O recorte de jornal sem referência foi fruto
das escavações de minha tia. Da mesma maneira, as poucas fotos que
mostram pedaços do muro e da porta da casa em que elas moravam na época
são do acervo delas.
Uma vez que não encontrei os esperados registros das circunstâncias,
tentei puxar detalhes da memória das duas. Conversamos em diversas
ocasiões sobre fotos que encontrei de casas que se pareciam com a casa dos
meus avós. Tentava despertar nelas a lembrança de detalhes sobre como
seriam janelas, número de degraus da fachada da casa, tamanho dos tijolos do
poço e capas ou tamanhos dos livros da biblioteca que foi jogada no poço.
Quanto ao detalhe de quais seriam os livros que compuseram a
biblioteca, cheguei a insistir um pouco mais, porque fiquei muito curiosa para
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saber quais eram os títulos que despertaram o medo de minha avó de
comprometer meu avô, ou a família, caso fossem encontrados dentro de casa.
Numa tentativa alternativa, parti do estudo das pesquisadoras Sandra Reimão
(2011) e Kelly Pereira de Lima (2016) sobre os livros censurados durante a
ditadura militar brasileira. Apesar de a censura efetiva, com órgão
especializado e seleção de livros em listas, ter sido posterior a 1965, achei que
havia chances de os livros censurados coincidirem com alguns dos livros
enterrados. Selecionei vários, e mostrei as imagens das impressões das capas
para que minha mãe e minha tia as reconhecessem (figura 5).

Figura 5 – Algumas das capas dos livros mostradas a minha mãe e a minha
tia.

Fonte: coleção particular, sem data.

A tentativa foi vã. Desconfio que entre os livros escondidos havia
publicações que sofreram censura posterior. Acho, todavia, pouco provável que
em toda biblioteca não houvesse volumes de livros censurados, ou pelo menos
assuntos correlatos aos dos livros que integraram as listas de censura.
Infelizmente, não tenho, hoje, instrumentos suficientes para alcançar nem
sequer parte do catálogo da biblioteca jogada no poço. Dessa maneira, a
reconstrução da história dessa biblioteca poderia ter sido abandonada devido à
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falta de documentação suficiente, ou devido aos fatos relacionados neste
relato, que podem ser considerados frágeis. A todo momento, durante esta
busca, eu me lembrava de como, em nosso país, é sintomático que percamos
a memória de muitas gerações, deixando a história ser escrita pelos órgãos
oficiais e pelas famílias das classes e personalidades favorecidas e
politicamente dominantes. E, se houvesse uma maneira de não deixar esta
história se perder no silêncio, eu gostaria de tentar resgatá-la das sombras. Foi
a isso que me propus.

2. Sombra
A memória dos livros jogados no poço, que não se sabe se estava seco
ou se ainda armazenava água, impressiona. Contudo, não assombrou
intensamente aqueles que presenciaram o ocorrido. Eles viveram pesadelos
piores ao longo da ditadura do que ter uma biblioteca perdida em seu início.
Seus pesadelos eram mais assustadores: eles perderam amigos para a prisão,
para a tortura e para o suicídio de quem não suportou voltar da tortura. Eles
aprenderam a não conversar com nenhum estranho e a tomar cuidado com as
festas e reuniões durante a juventude. Eles perderam dias de aula na
faculdade porque a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da
Universidade

Federal

de

Minas

Gerais

(FAFICH/UFMG)

estava

constantemente cercada por policiais e cachorros. Justificadamente, os
espectros dos livros pularam uma geração: é para mim que eles sussurram das
sombras profundas. Coube a mim perseguir suas imagens apagadas. Fui
poupada dos outros pesadelos. Eu tinha como atentar para as sombras e fazer
silêncio suficiente para escutar seus sussurros.
A escrita e o desenho foram meus instrumentos de registro, minhas
estratégias de aproximação da história dos livros jogados no poço. Ambos
permitem alcançar um tempo passado, e admitem a reconstrução de uma
história na qual se apontam as dúvidas não como algo paralisante, mas como
uma inquietação que demanda conviver com a eterna incompletude como uma
característica inerente à reconstrução. O desenho não é tão fiel quanto a
fotografia para mostrar exatamente o que foi, mas talvez seja, por isso mesmo,
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melhor, pois reconstrói reflexivamente, admite enganos e adaptações, deixa à
mostra suas fraturas.
Escrita e desenho são excelentes instrumentos para a ficção e, por isso
mesmo, se mostram valiosos quando se busca reconstruir uma história que
apresenta lacunas e convive com seus próprios lapsos. Todas as nossas
construções imagéticas e linguísticas são, em maior ou menor medida, ilusões,
ficções que criamos para transformarmos o mundo em algo apreensível.
Mesmo aquelas que respeitam convenções e possuem características que
fazem

delas

documentos cotidianos

confiáveis, imagens originais

ou

documentais, são, ainda assim, ao mesmo tempo ficções. As falsificações
seriam impossíveis se a ficção não fosse inerente às imagens.
Segundo Marie-José Mondzain (2015), essa característica dúbia da
imagem que permite a convivência de ficção e verdade, ou ilusão e realidade,
como duas faces da mesma moeda, é concebida no momento em que a
primeira imagem é feita pelo homem na parede da caverna. Ao instaurar novas
funções a suas mãos e olhos, a fim de criar a imagem que iria assombrar a
caverna, o homem cria uma aparição de sua própria mão. Nas palavras de
Mondzain:
A aparição dessa mão não é nem metáfora nem metonímia. Esta
imagem da mão não possui nenhum dos poderes que lhe conhece o
fabricante de utensílios e, porém, designa, na suspensão dos seus
poderes manuais, a potência do olhar que recai sobre si. É um fazer,
fazer que apela ao seu verbo. Indica uma capacidade fundadora do
sujeito que compõe o seu primeiro olhar sobre a marca da sua própria
retracção. Retirar-se para produzir a sua imagem e dá-la a ver aos
olhos como marca viva mas separada de si (MONDZAIN, 2015, 3940).

Para tanto, o homem inicia uma convivência duradoura com as imagens
que povoam o mundo e o povoam. A imagem de sua mão na parede da
caverna, separada daquele que a imprime, mas indicativa de sua presença,
contém, em si, e a um só tempo, a verdade de um corpo que a imprime e a
ficção de um corpo que já se retraiu, que não se encontra mais ali. Aquela é
uma mão e não é uma mão ao mesmo tempo, é imagem de uma mão, registro
de sua presença, e, ainda assim, é imagem tão somente. Pigmento prensado
na rocha, ficção de uma mão que pode ou não ter usado da força para se
registrar ali, pois houve a retração do corpo, restou só a imagem.
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Provavelmente houve a mão, mas talvez não tenha havido. É este talvez que
leva a imagem à suspensão, essa mão que representa a si mesma, mas é só
imagem, uma probabilidade, que por isso traz, irremediavelmente, a ficção para
habitar entre nós.
Michel Foucault (1988), ao escrever sobre a série de trabalhos de
Magrite intitulada Isto não é um cachimbo, em que o artista desenha um
cachimbo e escreve logo abaixo do desenho que “isto não é um cachimbo”,
afirma que “Em nenhum lugar há cachimbo” (FOUCAULT, 1988, 34). Ou seja,
em todo o trabalho de Magrite há contestação ao cachimbo, que não se
encontraria nem no desenho, nem no texto.
Tanto Mondzain (2015) quanto Foucault (1988) nos ajudam a
compreender que desenho e escrita podem se colocar a serviço de buscar
imagens, de tentar reconstruí-las, mas sempre o farão dentro de sua
inescapável ficção. Desenho e escrita podem se referir ao mundo que existe
além, mas sempre vão se habitar — desenho e escrita podem se relacionar a
qualquer coisa, mas sempre serão, primeiramente, um desenho ou uma escrita
(eles não podem escapar à própria pele). Não abandonam suas próprias
formas, são prisioneiros dessa dúbia condição de ilusão e realidade, ficção e
verdade, como as duas faces de uma só moeda. Dessa forma, expõem a
fragilidade da busca de compreensão humana em direção ao que está além,
seja no tempo, no espaço ou em outra dimensão. A concomitância da ficção na
busca fez com que eu lidasse com a incompletude da minha empreitada ao
longo do processo.

3. À sombra do silêncio
A imagem que trago de volta por meio da escrita, que me afeta
profundamente e justifica toda a pesquisa, é a de minha avó enterrando a
biblioteca junto com sete crianças. Ela ficou na beirada do poço, para
assegurar que nenhuma criança chegasse perto e todos os sete filhos fizeram
uma fila, da biblioteca até o poço. Eles iam passando os livros de mãos em
mãos até chegar às mãos da minha avó, Ida Durães, que os pegava e os
jogava, um a um, no poço. Depois de todos os livros estarem lá dentro, ele foi
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tampado para nunca mais ser aberto. A ordem era de que ninguém poderia
conversar sobre o que aconteceu naquele dia.
A decisão tomada de inutilizar toda uma biblioteca vinha do medo de
uma violência mais grave, era um sacrifício pequeno se comparado a uma
possível reprimenda que poderia acontecer ao meu avô por ele ter aqueles
livros. Tal episódio foi um sintoma do regime ditatorial que espalhou o medo
por meio da violência e causou variados apagamentos em nossa história. Este
foi um acontecimento que provavelmente se deu em outras famílias, e em
instituições, não deixando rastros documentais significativos.
Certamente, as histórias mais urgentes dentre as que se deram durante
a ditadura militar são as das pessoas que foram presas e torturadas, das que
foram

mortas

e

das

que

simplesmente

sumiram,

deixando

famílias

desesperadas a sua procura por muitas décadas. Entretanto, aquele gesto de
medo que levou minha avó a enterrar toda uma biblioteca com a ajuda de seus
filhos me convida a pensar. Eu fui ensinada a valorizar bibliotecas. A perda
daquela ainda me deixa perplexa. Sinto que seus livros olham para mim apesar
da sombra e do silêncio a que foram condenados.
Esta escrita da imagem de minha avó a jogar os livros no poço junto a
seus sete filhos me iluminou. Foi a partir dela que passei a refletir sobre o
caminho que eu poderia fazer no intuito de tentar alcançar o conteúdo dos
livros perdidos.
Comecei pelo desenho do layout do jornal Mensagem e de sua
propaganda sem referência, os quais, na ausência de narrativa que justifique a
investigação de meu avô, cumprem este papel, já que os periódicos passaram
por censura durante a ditadura (figuras 6 e 7).
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Figura 6 – Desenho do layout do jornal Mensagem. Luisa Godoy. O Jornal
Mensagem existiu. 2019. grafite sobre papel. 28cm por 38cm.

Fonte: coleção particular, 2019.

Figura 7 – Desenho da referência na qual José Jacinto Martins de Godoy, meu
avô, é apontado como editor-chefe do jornal Mensagem. Luisa Godoy. O
recorte: o editor-chefe do jornal era meu avô. 2019. grafite sobre papel. 28cm
por 38cm.

Fonte: coleção particular, 2019.
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Em seguida, tentei me aproximar daquela casa onde tudo aconteceu.
Comecei com um primeiro desenho a partir de uma pequena foto emprestada,
da casa de meus bisavós, que minha mãe disse que era parecida com a casa
na qual os livros foram enterrados. Demorei-me nele, na esperança de
inconscientemente alcançar a imagem. Mas bastou uma olhada naquele
desenho sobre o qual eu me debruçara por mais de uma semana para minha
mãe dizer: “- É... não tinha esses tijolinhos não...” Assim, fiz um desenho que
eu sabia que não seria da fachada da casa, mas que talvez se aproximasse o
suficiente para que depois o seu desenho se tornasse possível. Eu o chamei de
“o desenho que se parece um pouco com a casa, mas que todos sabemos que
não é a casa, ainda.” (figura 8).
Figura 8 – Desenho feito a partir de uma pequena fotografia da casa de meus
bisavós maternos, por parte da minha avó. Luisa Godoy. O desenho que se
parece um pouco com a casa, mas que todos sabemos que não é a casa,
ainda. 2019. grafite sobre papel. 38,5cm por 29cm.

Fonte: coleção particular, 2019.

Depois de ver a reação de minha mãe e da tia Ida ao primeiro desenho,
fiz estudos dos fragmentos observáveis da casa em fotografias (das figuras 1 e
2) na esperança de me preparar melhor para tentar alcançar a imagem.
Chamei estes desenhos de “estudos a partir de fragmentos de fotos para me
preparar para o encontro com a imagem da casa”. Logo, foi possível reunir
mais detalhes para arriscar um novo desenho que se aproximasse da casa. O
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novo desenho eu chamei de “desenho para me aproximar da casa, que não é a
casa, mas talvez possa ser sua imagem” (figuras 9, 10, 11, 12).
Figura 9 – Desenho a partir da fotografia (figura 1). Luisa Godoy. Primeiro
estudo a partir de fragmentos de fotos para me preparar para o encontro com a
imagem da casa. 2019. grafite sobre papel. 38cm por 28cm.

Fonte: coleção particular, 2019.

Figura 10 – Desenho a partir da fotografia (figura 2). Luisa Godoy. Segundo
estudo a partir de fragmentos de fotos para me preparar para o encontro com a
imagem da casa. 2019. grafite sobre papel. 37,5cm por 28,5cm.

Fonte: coleção particular, 2019.
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Figura 11 – Desenho. Luisa Godoy. Desenho para me aproximar da casa, que
não é a casa, mas talvez possa ser sua imagem. 2019. grafite sobre papel.
38cm por 28cm.

Fonte: coleção particular, 2019.

Depois de desenhar a imagem de casa que se tornou reconhecível para
minha mãe (ela falou “- É, essa aí parece...”), tentei me aproximar da imagem
do poço. Para tanto, pedi a minha mãe para dizer como era a planta da casa, a
qual eu tracei a fim de saber qual caminho fazer até o poço. Na planta,
destaquei o poço e a sala onde os livros eram guardados antes, quando ainda
estavam a salvo (figura 12). Como para o poço não havia qualquer referência
inicial, nem mesmo uma foto de um poço que talvez se parecesse um pouco
com aquele. E como não queria cair na armadilha de desenhar poços ad
infinitum — que seria um bonito exercício poético, mas pouco prático dentro da
pesquisa, adotei o procedimento de desenhar tijolos e, a partir do
reconhecimento das unidades pelas testemunhas, desenhar poços. Assim,
procurei aproximar-me do poço (figura 13).
Depois, na esperança de compreender melhor como era a casa, fiz um
desenho de sua planta a partir dos relatos de minha mãe.
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Figura 12 – Desenho da planta da casa feito a partir dos relatos de minha mãe.
As intensidades mais fortes se referem à sala onde os livros eram guardados e
ao poço. Luisa Godoy. Planta da casa. 2019. grafite sobre papel. 38cm por
28,5cm.

Fonte: coleção particular, 2019.

Figura 13 – Desenho possível do poço. Luisa Godoy. Aproximação do poço.
2019. grafite sobre papel. 28cm por 24,5cm.

Fonte: coleção particular, 2019.

Depois de caminhar até a casa e da casa ao poço, busquei olhar para
dentro deste. Para ver alguma coisa precisei fechar os olhos como Barthes:
“No fundo — ou no limite — para ver bem [...] vale erguer a cabeça ou fechar
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os olhos [...] fechar os olhos é fazer a imagem falar no silêncio” (BARTHES,
2012, p. 56). Como se mantivesse os olhos fechados, imaginei que fosse
possível receber, no fundo do poço, os livros jogados na época em que as
crianças fizeram a fila e minha avó os atirou à sombra, condenando-os ao
silêncio. O silêncio do que eles poderiam dizer eu não consegui ultrapassar.
Realmente tudo que escutei deles foi aquele sussurro vindo das sombras
profundas.
Em alguns momentos, especialmente durante as madrugadas mais
silenciosas, ouvi alguns murmúrios mais fortes. As imagens me mantiveram em
vigília constante na tentativa de as escutar e, por vezes, eu quase discerni
palavras. Voltava a fechar os olhos e fazia movimentos como se estivesse no
fundo do poço e pudesse receber os livros das mãos de minha avó 54 anos
atrás, segurava-os, abria-os, mas não via nada em suas páginas, apenas
sombras a emoldurá-los, a mostrar que eles estavam ali, que tinham volume,
que eram livros, ou, ao menos, fantasmas de livros. Não havia cor, parecia que
toda ela se fora, dando lugar apenas às sombras cinzas, penumbras que eu
tocava e que, depois de abrir os olhos, buscava alcançar com lápis, grafite e
papel. Assim, passei a buscar nas sombras o silêncio das páginas dos livros
jogados dentro do poço (figuras 14 a 20).
Figura 14 – Desenho. Luisa Godoy. Série Grisalhas fantasmas-livros. 2019.
grafite sobre papel. 38cm por 28cm.

Fonte: coleção particular, 2019.
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Figura 15 – Desenho. Luisa Godoy. Série Grisalhas fantasmas-livros. 2019.
grafite sobre papel. 38cm por 28cm.

Fonte: coleção particular, 2019.

Figura 16 – Desenho. Luisa Godoy. Série Grisalhas fantasmas-livros. 2019.
grafite sobre papel. 38cm por 28cm.

Fonte: coleção particular, 2019.
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Figura 17 – Desenho. Luisa Godoy. Série Grisalhas fantasmas-livros. 2019.
grafite sobre papel. 38cm por 28cm.

Fonte: coleção particular, 2019.

Figura 18 – Desenho. Luisa Godoy. Série Grisalhas fantasmas-livros. 2019.
grafite sobre papel. 38cm por 28cm.

Fonte: coleção particular, 2019.
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Figura 19 – Desenho. Luisa Godoy. Série Grisalhas fantasmas-livros. 2019.
grafite sobre papel. 38cm por 28cm.

Fonte: coleção particular, 2019.

Figura 20 – Desenho. Luisa Godoy. Série Grisalhas fantasmas-livros. 2019.
grafite sobre papel. 38cm por 28cm.

Fonte: coleção particular, 2019.

Uma última imagem, que ainda persigo, é a da montanha de livros
mortos, o monumento fantasma, o espectro da ditadura militar brasileira que
sempre me assombrou. Apesar de vê-lo nitidamente, ainda não fui capaz de
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desenhá-lo. Ele me escapa assim que coloco o lápis sobre o papel. Parece que
gosta de ser aparição.
Figura 21 – jornal Mensagem. Único exemplar existente.

Fonte: Hemeroteca digital brasileira
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As imagens contaminadas na obra de Aleta Valente (Exmiss Febem)
Bruno Oliveira ALVES 1
Luciana Martha SILVEIRA 2
Introdução
Apesar de elas serem, certo modo, banalizadas pela abundância, as
imagens foram e ainda são fundamentais para nossa cultura e sociedade, pois
elas dão sentido às coisas e permitem a troca de significados. Todas as
imagens medeiam nossa relação com o mundo, nos ajudam a entendê-lo como
também constituem a sociedade através do seu uso.
Neste trabalho vamos discutir como a fotografia pode ser utilizada de
modo contaminado por outras linguagens para potencializar significados e
questões relevantes em relação à sociedade na qual as imagens estão
circulando. Artistas como Aleta Valente utilizam a fotografia para problematizar
questões que foram, muitas vezes, forjadas, confirmadas através dos usos da
própria fotografia – uma vez que as imagens circulam e são consumidas na
sociedade, criando representações sobre diversos temas e modos de vida,
contribuindo, assim, para a construção da própria sociedade.
Por fotografia, nos referimos não apenas às imagens em si, físicas ou
eletrônicas, mas a um pensamento fotográfico, composto por um modo de ver,
de pensar, visualizar e produzir diversas materialidades visuais através de
processos que envolvem técnicas, artefatos e pessoas, constituindo uma
linguagem complexa, heterogênea, dinâmica e não universal.
Os objetos discutidos aqui fazem parte do que podemos chamar de
fotografia contemporânea. Algo difícil de definir, uma vez que a fotografia
contemporânea se apresenta a partir de diversos modos e práticas: pode ser
documental, ensaística, ficcional, construída, entre outras; as imagens podem
ser produzidas pelos próprios artistas ou apropriadas por eles. Segundo
Ronaldo Entler (2009, p. 143), a fotografia contemporânea é “uma situação tão
1

2

Autor e doutorando no Programa de Pós-graduação em Tecnologia e Sociedade (PPGTEUTFPR) na linha Mediações e Culturas. O presente trabalho foi realizado com apoio da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES).
Co-autora e orientadora da pesquisa. Professora associada no Programa de Pós-graduação
em Tecnologia e Sociedade (PPGTE-UTFPR).
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maleável que, com frequência, incorpora aspectos da tradição aos quais
parecia se opor.” Antes de um estilo ou procedimento, entendemos a fotografia
contemporânea como uma postura cujo eixo principal é a “tentativa de se
colocar de modo mais consciente e crítico diante do próprio meio” (ENTLER,
2009, p. 143).
Para definir essa postura fotográfica contemporânea, desenvolvidas
desde os anos 1960, foram utilizados termos como fotografia plástica, ficcional,
construída, expandida, contaminada e pós-fotografia. Os teóricos que
cunharam esses conceitos deram sentidos ora semelhantes, ora distintos para
as práticas. Todos conceitos possuem características interessantes, como
também falhas ou lacunas. Neste trabalho, iremos apenas distinguir
rapidamente alguns deles, como fotografia expandida, contaminada e pós
fotografia.
Rubens Fernandez (2002) discute o termo fotografia expandida a partir
de Andreas Müller-Pohle para descrever uma estratégia contemporânea de
produção de imagens em que a interação entre meios ou entre linguagens
distintos, como fotografia e cinema, escultura, geram transformações,
expandindo seus limites tanto na produção quanto na percepção das imagens.
A ideia de fotografia expandida defendida por Fernandez traz uma oposição
entre fotografia artística e fotografia tradicional ou utilitária, sendo que essas
estão próximas do registro enquanto na expandida há um atitude de
intervenção nas suas técnicas e programa: “A fotografia também expandiu seu
território de ação, passando do documento fiel da realidade para a percepção
de novos tempos e espaços; da ideia de informação e memória para o
contingente e imponderável” (FERNANDEZ, 2002, p. 108).
Tal intervenção pode ocorrer de três modos: diretamente no objeto
retratado, na construção da fotografia, através da encenação ou criação do
objeto representado; a intervenção pode ser no aparelho fotográfico, quando o
artista contraria o programa incorporado no aparelho fotográfico3. A terceira
opção é a intervenção fotografia em si, integrando à imagem fotográfica
elementos gráficos, textos, recortes e colagens, etc. (FERNANDEZ, 2002, p.
118).
3

Conceitos como programa, código e aparelho podem ser entendidos aqui a partir do
pensamento de Vilém Flusser (1998) sobre imagens técnicas.
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Os três modos podem ser problematizados, se pensarmos que eles
pressupõem a fotografia tradicional como objetiva. Sabemos que os referentes
estão sempre sendo manipulados, sofrendo intervenção, uma vez que a
fotografia traduz em imagens aquilo que ela representa. Juan Fontcuberta,
inclusive, nos lembra que “Toda fotografia é uma ficção que se apresenta como
verdadeira. Contra o que nos inculcaram, contra o que costumamos pensar, a
fotografia mente sempre, mente por instinto, mente porque a sua natureza não
lhe permite outra coisa” (FONTCUBERTA, 2010, p. 13). As interferências
posteriores nas imagens, assim como o uso contrário dos aparelhos por parte
dos autores também esteve presente desde os primórdios da fotografia. Porém,
o que nos interessa é entender a fotografia expandida a partir da ideia de
desconstrução e instituição de novas possibilidade e modelos fotográficos: “Se
admitirmos a fotografia expandida como aquela que rompe paradigmas, que
subverte o modelo instituído, entendemos o ato de criação como um ato de
desconstrução ou de destruição” (FERNANDEZ, 2002, p. 120). O viés da
fotografia expandida possibilita ver a fotografia como fluida e direcionar a
atenção aos processos fotográficos, à atuação e intenções do artista, além da
interação com contexto da obra.
O crítico e curador de arte Tadeu Chiarelli (1999; 2002) utiliza o conceito
de fotografia contaminada para discutir a produção contemporânea. Segundo o
autor, uma fotografia “pura” seria aquela “fundamentalmente bidimensional e
voltada

para

a

exploração

das

especificidades

do meio

fotográfico”

(CHIARELLI, 2002, p. 17), já fotografia contaminada está “interessada em
articular as especificidades da modalidade fotográfica com outras linguagens
artísticas, como a performance, a instalação, o objeto tridimensional, etc.”
(CHIARELLI, 2002, p. 17). O conceito de fotografia contaminada é muito rico e
nos ajuda a entender as produções e o cenário da arte contemporânea no
Brasil que incorpora a fotografia. Porém, o termo “pura” é incômodo, pois
nenhuma linguagem é pura em si e sempre há relações de constituição
histórica ou contextual com outras linguagens. Arlindo Machado (2015), por
exemplo, nos apresenta em Ilusão especular como a fotografia guarda relação
próxima com a pintura, sendo herdeira de elementos que remontam ao
Renascimento. Deste modo, pode ser mais interessante opor fotografia
“contaminada” à “tradicional” do que à “pura” – uma vez que houve sim uma
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predileção aos usos sociais que contribuíram para a percepção da fotografia
como registro e documento da realidade.
Portanto, na fotografia contaminada outras linguagens são convocadas
ou a fotografia é convocada a fazer parte da construção de sentidos e
experiências: “Uma fotografia contaminada pelo olhar, pelo corpo, pela
existência de seus autores e concebida como ponto de intersecção entre as
mais diversas modalidades artísticas, como o teatro, a literatura, a poesia e a
própria fotografia tradicional.” (CHIARELLI, 1999, p. 115). Para o autor essa
prática permite discutir a partir do arcabouço da fotografia obras e artistas que
não seriam vistos propriamente como fotógrafos, mas como artistas
que manipulam o processo e o registro fotográfico, contaminando-os
com sentidos e práticas oriundas de suas vivências e do uso de
outros meios expressivos (CHIARELLI, 1999, p. 115).

A

arte

contemporânea

privilegia

a

hibridização

das

práticas

contaminadas, sendo que muitos artistas não se especializam em uma
linguagem específica, mas acabam utilizando aquelas mais adequadas em
relação ao contexto e aos temas dos quais querem tratar:
Os autores dessas fotografias contaminadas – fundamentalmente
performers já que seus trabalhos esgarçam ao máximo os limites
entre arte e vida –, fazem parte de um grupo maior de fotógrafos,
poetas, pintores, músicos e gravadores dispersos no tempo e no
espaço brasileiros, artistas comprometidos com a produção de uma
arte alheia aos purismos dos cânones mas sempre preocupada com
seu tempo e lugar (CHIARELLI, 1999, p. 120).

Com a contaminação os limites ficam mais difusos, potencialmente mais
ricos. Significa deixar a alteridade te transformar, seja na relação entre
linguagens, seja na relação entre artistas, temas, personagens e espectadores.
Significa também dar materialidade à ideia de interdependência entre vida e
arte, expressão estética e produção de significados – como veremos no
trabalho de Aleta Valente.
Outro conceito que nos auxilia é o de pós-fotografia. Segundo Joan
Fontcuberta (2017, p. 39), a pós-fotografia seria a fotografia adaptada à vida
online, uma fotografia que foi transformada radicalmente pelas novas formas
produção e circulação de imagens, promovendo também uma mudança no
significado social da imagem fotográfica. Para o autor, a urgência da imagem
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em existir se sobrepõe às suas outras qualidades, gerando a massificação e
saturação – fatos relacionados ao aumento de câmaras automatizadas e ao
desenvolvimento de novos métodos de criação de imagens (FONTCUBERTA,
2017, p. 36-37).
Fontcuberta (2017, p. 39-40) escreve um “manifesto pós-fotográfico”,
listando 10 atitudes pós-fotográficas em relação à arte e à criação das
imagens, no qual os pontos principais se referem aos modos de produção de
imagens, os sentidos e autoria das mesmas. Na lógica pós-fotográfica, o artista
não necessita criar a imagem, mas pode apropriar-se delas e prescrever novos
sentidos, ao selecionar, organizar, relacionar a outras imagens e conteúdos. A
imagem única ou original também perde importância, uma vez que o contexto
atual é da abundância de imagens produzidas e circulando. Portanto o papel do
artista é realizar uma ecologia do visual, selecionar e reciclar imagens. A
autoria da obra, portanto, também se torna menos definida. O último dos
mandamentos sugere ao artista cabe a função de agitar as consciências.
Para Fontcuberta, a pós-fotografia é uma ruptura significativa com a
fotografia, uma mudança no regime de visualidade e na forma de produção e
circulação de imagens:
se a fotografia esteve ligada tautologicamente à verdade e à
memória, a pós-fotografia hoje quebra esses vínculos: no sociológico,
desacredita a representação naturalista da câmara; no sociológico,
desloca os territórios tradicionais dos usos fotográficos4
(FONTCUBERTA, 2017, p. 15).

Em artigo recente na Revista Zum, Ronaldo Entler discute a pósfotografia e nos lembra que para Geoffrey Batchen, a pós-fotografia resulta de
um processo de hibridização de linguagens “em que a fotografia tende a
desaparecer como ‘entidade isolada’” (BATCHEN, 1994, p.48 apud ENTLER,
2020), aproximando às ideias de fotografia contaminada e expandida, em que a
fotografia se transforma e adquire novas práticas. Para Batchen, a fotografia é
uma “economia de desejos e conceitos” e “enquanto esses desejos e conceitos
persistirem, de um modo ou de outro, a fotografia também persistirá”
4

No original: “si la fotografia ha estado tautologicamente ligada a la verdad y a la memoria, la
postfotografía quebra hoy esos vínculos: en lo ontológico, desacredita la representación
naturalista de la cámara; en lo sociológico, desplaza los territorios tradicionales de los usos
fotográficos” [tradução do autor] (FONTCUBERTA, 2017, p. 15).
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(BATCHEN, 1994, p. 48 apud ENTLER, 2020). Assim, essa problematização
do termo “pós” como o fim da fotografia nos ajuda a admitir que apesar das
transformações decorridas pelas mudanças tecnológicas na produção e
circulação de imagens, algo ainda permanece: um certo pensamento ou desejo
fotográfico continua a existir, ou seja, nos encontramos “um momento depois,
mas não ainda além da fotografia.” (BATCHEN, 1994, p. 48 apud ENTLER,
2020).
Usamos aqui o termo imagens contaminadas para abarcar todos os
conceitos

e

características

discutidos

acima,

pois

entendemos

que

“contaminar” é mais abrangente e visual. Porém, essa contaminação não se
reduz apenas à superficialidade, na simples mistura de características plásticas
de linguagens distintas, mas, principalmente, entre as lógicas e os
pensamentos das linguagens que, ao se contaminarem entre si, geram formas
visuais potentes.

1. A contaminação pelo meio e pela performance
Aleta Valente ou Ex-miss Febem é uma artista carioca que faz grande
sucesso

com

seu

perfil

no

Instagram

(@ex_miss_febem_).

O

pseudônimo/persona Ex-miss Febem foi criado pela artista nas redes sociais,
primeiramente no Facebook e mais recentemente no Instagram, para publicar
sua produção. Criada e moradora do bairro Bangu, na periferia do Rio de
Janeiro, a artista passou pelos cursos de Educação Artística e História da Arte
na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O conteúdo veiculado em sua
conta consiste em memes5, autorretratos, registro de performances e do seu
cotidiano. Trata-se do seu terceiro perfil no Instagram, já que os anteriores
foram excluídos pelos administradores depois de denúncias de abusos das
regras de uso6. A exclusão de perfis já havia ocorrido antes no Facebook,
5

Memes são conteúdos em forma de texto, vídeo, imagem estática que se espalham
rapidamente por meios digitais, como rede sociais, através do compartilhamento entre
usuários. Os memes costumam ter algum tipo de conteúdo humorístico.

6

A atual conta de Aleta valente foi iniciada em 26 de maio de 2019 e persiste até o momento
(junho de 2021), porém, já foi bloqueada pelo menos uma vez nesse período. Essa conta foi
criada inicialmente com o endereço @ex_miss_febem3 e em 2021 foi alterada para
@ex_miss_febem_. As imagens aqui utilizadas foram capturadas antes dessa mudança, por
isso aparecem com o endereço anterior.
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primeira plataforma onde a artista publicou seus trabalhos em 2015. Aleta foi
indicada ao Prêmio PIPA em 2017 e 2019, uma importante premiação de arte
contemporânea brasileira, e foi uma das ganhadoras da Bolsa Zum de
fotografia em 2019, aumentando seu reconhecimento nacional. Recentemente,
a artista realizou sua primeira exposição individual e passou a ser representada
pela galeria A Gentil Carioca (RJ).

1.1 Artista como Meme
O perfil Ex-miss Febem é semelhante aos demais perfis que
compartilham memes nas redes sociais. Aleta cria, traduz ou reposta memes,
assim como os diversos usuários da rede, ela veicula registros pessoais
cotidianos e seus trabalhos autorais (geralmente, autorretratos ou retratos dela
feitos por outros artistas). Na Erro! Fonte de referência não encontrada.
temos um panorama da linha do tempo do perfil da Ex-miss Febem.
Figura 1 – Detalhe da linha do tempo do perfil Ex-miss Febem.

Fonte: VALENTE, 20197.

7

Captura de tela do Instagram tirada em 16 setembro de 2019.
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O conteúdo de suas postagens costumam versar sobre cultura popular e
periférica. Muitas das imagens publicadas foram realizadas por pessoas
comuns e que circulam nas redes sociais, sendo adotadas e ressignificadas
com novas legendas e títulos a cada nova reutilização. Geralmente com tom
cômico, as imagens falam sobre relacionamentos, a condição social e
financeira,

boemia

e

sexualidade

(Erro!

Fonte

de

referência

não

encontrada.). Como Aleta reposta muita imagens recebidas de seu público ou
outras encontradas na Internet, é possível apontar o caráter de co-autoria na
sua obra.
Figura 2 – Exemplo de postagem no perfil Ex-miss Febem.

Fonte: VALENTE, 20198.

É interessante notar que os retratos e autorretratos de Aleta publica
lembram as demais publicações, seja pela estática ou conteúdo e cenários das
postagens (Erro! Fonte de referência não encontrada.). Algumas dessas
fotos são registros cotidianos, como o de várias pessoas que usam a rede.
Porém, em outros retratos ou selfies estão mais próximos de uma ideia

8

Captura de tela do Instagram tirada em 16 setembro de 2019.
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tradicional de obra, mas percebe-se a intenção de remeter à mesma estética
dos memes compartilhados.
Figura 3 – Retratos de Aleta. Aleta Valente, 2019.

Fonte: VALENTE, 20199.

A selfie é uma forma de autorretrato, mas é um fenômeno recente, já
que é indissociável da produção e circulação digital da imagem que discutimos
sobre pós-fotografia. São imagens intencionalmente feitas para circular em
redes sociais e tendem a efemeridade, sendo “substituídas” pela próxima
imagem. A selfie é uma autoconstrução da própria imagem: “Cada selfie é um
performance de como a pessoa espera ser vista pelos outros.”10 (MIRZOEFF,
2015, p. 62).
Em 2019, Aleta fez uma palestra na Galeria Boiler, em Curitiba, durante
o Festival de Teatro de Curitiba. Ao questioná-la sobre a diferença entre a sua
conta no Instagram e os demais perfis de meme, a artista respondeu que seu
perfil não era diferente dos demais. Portanto, isso demonstra como as
fronteiras entre os meios e entre as linguagens ficam difusas na produção e
circulação contemporânea, em especial nas redes sociais digitais. Torna-se
difícil traçar uma linha divisória entre o que é uma obra e o que não é, sendo,
inclusive, contra produtivo, pois é justamente a contaminação que torna o
9

Captura de tela do Instagram em 12 de dezembro de 2019.
No original: Each selfie is a performance of a person as they hope to be seen by others
(MIRZOEFF, 2015, p. 62).

10
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conteúdo mais interessante. Um exemplo é a imagem da Erro! Fonte de
referência não encontrada., em que mostra um formulário que indaga a
identidade de gênero que a pessoa respondente se identifica: Aleta que
publica, portanto, responde, indica se identificar como meme.
Figura 4 – Gênero: meme

Fonte: VALENTE, 201911.

Deste modo, não é apenas disposição embaralhada e sem rótulos do
que é o que gera a hibridização no conteúdo publicado por Ex-miss Febem,
mas isso ocorre pela visualidade, pela lógica da linguagem e temas das
imagens. Os seus retratos – participantes na sua exposição na galeria Gentil
Carioca em 2019 – foram “memetizados”: não é possível distingui-los das
demais imagens em seu perfil, caso não conhecermos a fisionomia da artista.
Quebram-se os paradigmas de pose, enquadramento e iluminação para serem
contaminados por critérios de composição comuns, de amadores e da selfie de
modo irônico e autêntico. Aleta foi formada pela estética e vive a cultura dos
subúrbios do Rio de Janeiro, faz parte desse contexto. Sua produção não é,
tampouco, mero registro cotidiano (documental), mas tensionamentos de todas
essas expressões (meme, registro, selfie, autorretrato, performance).

11

Captura de tela do Instagram tirada em 16 setembro de 2019.
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1.2 Performance de Si Como Outro
Aleta publica frequentemente memes com conteúdo sobre temas do
feminismo e da condição da mulher em seu perfil Ex-miss Febem, como a
maternidade compulsória, direitos sobre seus próprios corpos ou ao aborto. No
exemplo da Erro! Fonte de referência não encontrada. em que uma menina
coloca sua boneca decapitada dentro de um forno de brinquedo enquanto faz
sinal de positivo e sorri; ao mesmo tempo, o texto ironiza que toda mulher já
nasce com um instinto materno.
Figura 5 – Publicação sobre maternidade e condição da mulher

Fonte: VALENTE, 201912.

Tal temática não está apenas nos memes, mas também nos retratos de
Aleta Valente. Em 2016, onde a artista cria Bárbara, um retrato em que ela
encena a história de outra mulher. A fotografia, em alto contraste, representa
uma mulher que segura um bebê recém-nascido ainda preso ao seu corpo pelo
cordão umbilical. O parto se deu dentro de uma cela solitária em um presídio
feminino – fato descrito na legenda da publicação. A fotografia foi publicada na
capa da revista Harper’s Bazaar Art de setembro de 2019 (Erro! Fonte de
referência não encontrada.) e também fez parte da exposição na Galeria
Gentil Carioca em 2019 (Erro! Fonte de referência não encontrada.). A
12

Captura de tela do Instagram tirada em 16 setembro de 2019.
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versão da galeria é um pouco diferente, está em formato paisagem e sem o
uso do meio tom13, mas ainda com bastante contraste.
Figura 6 – Bárbara na Harper’s Bazaar Art. Aleta Valente, 2016.

Fonte: VALENTE, 201914.

13

O meio tom é uma técnica que permitiu o uso de fotografias em jornais a partir do final do
século XIX. Nela, os tons de cinza da imagem, são simulados ao utilizar pequenos pontos de
tinta preta. O tamanho e a proximidade desses pontos criam uma impressão de tons de
cinza na imagem.

14

Captura de tela do Instagram tirada em 16 setembro de 2019.
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Figura 7 – Bárbara n’A Gentil Carioca. Aleta Valente, 2016.

Fonte: A GENTIL CARIOCA, 202015.

A história representada é real. Em outubro de 2015, Bárbara Oliveira de
Souza, uma detenta do presídio Tavalera Bruce, no Complexo Penitenciário de
Bangu, Rio de Janeiro-RJ, estava em isolamento (na “solitária”). Segundo a
versão do presidio o motivo do isolamento foi um surto psicótico causado pela
abstinência de drogas; já a família diz que ela estava sem tomar seus
remédios. Bárbara iniciou o trabalho de parto na “solitária” e, mesmo chamando
por ajuda, não foi socorrida, deu à luz sozinha. Sua família só foi informada 15
dias depois, pouco antes de a história ser relatada por diversos veículos de
comunicação (BOECKEL, 2015).
A fotografia de Aleta Valente foi realizada em 2016, um ano após
conhecer a história de Bárbara. Na legenda da publicação no Instagram, Aleta
informa que o caso é um exemplo
sintético da condição da mulher no mundo: O cordão umbilical, a
bebê no colo, a não autonomia da nossa capacidade reprodutiva,
tudo dando voltas num ciclo que se repete e explicita a perversidade
do Estado operando sobre o corpo da fêmea (VALENTE, 2019, n.p).

15

Captura de tela do Instagram em 23 de junho de 2020.
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A imagem recebeu um tratamento em preto e branco, em alto contraste;
na capa da revista, ainda foi aplicado o efeito de meio tom. A razão do uso de
tal recurso pode ser para disfarçar uma falta de qualidade técnica da imagem,
como também para remeter ao veículo no qual a artista teve contato com a
notícia: o jornal (o meio tom foi a técnica que permitiu o uso direto da fotografia
nos jornais a partir do fim do século XIX). O efeito causado pelo alto contraste
em ambas as versões lembra uma imagem recortada ou xerocada da sessão
policial de um jornal popular, que costumam exibir fotografias dramáticas ou
sensacionalistas para atrair os leitores.
O alto contraste gera uma dramaticidade à imagem, criando, por
exemplo, uma separação binária de áreas de sombra e luz: a personagem
possui o corpo quase todo branco, sendo possível perceber apenas alguns
detalhes; em contrapartida, a mulher é mostrada saindo de uma área escura –
remetendo diretamente à cela “solitária” (espaço do sofrimento que ela passou,
privada de seus direitos). Aleta inverte a situação de opressão da cena e posar,
encarando a câmera em contra-plongé numa posição superior à visão do
espectador. Há, assim um destaque para quem/o que a artista deseja chamar
para a discussão: a mulher e seu corpo.
Os efeitos de meio tom ou do alto contraste também leva ao quase não
reconhecimento da identidade da personagem, criando uma generalidade de
figura de mulher. A fotografia não (re)apresenta Aleta, necessariamente, mas
representa Bárbara e todas as outras mulheres: deixa de ser um autorretrato
no sentido estrito, assim como ocorre no trabalho de Cindy Sherman, por
exemplo.
Annateresa Fabris (2004, p. 67) afirma que o retrato seria um signo com
dois objetivos, a descrição de um indivíduo e a inscrição de uma identidade, de
modo que o autorretrato se trata de uma encenação de si para o outro, mas
como um outro. Complementando esse raciocínio, Nicholas Mirzoeff (2015, p.
56) aponta que retratos são uma dupla performance, uma vez que todo
comportamento humano seria uma performance: “Uma performance pode ser
uma obra de arte, um chef cozinhando um prato ou um barbeiro cortando
cabelo. Ou então, pode ser qualquer um performando sobre gênero, raça e
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sexualidade na vida cotidiana.”16 (MIRZOEFF, 2015, p. 56). Portanto, no retrato
há a semelhança superficial com o sujeito retratado, mas há também uma
construção social de identidade nesse corpo descrito, as máscaras que
vestimos, a pose.
Ambos os autores discutem a obra de Cindy Sherman e como muitos de
seus trabalhos (em especial na clássica série Stills cinematográficos sem título)
a artista discute o estatuto do retrato fotográfico e o papel da mulher na
sociedade. A artista americana usa seu corpo e a imagem de si para interpretar
estereótipos de mulheres (criados nas representações imagéticas), portanto
não são autorretratos num sentido estrito. Para Fabris, o trabalho de Cindy
retoma o argumento de John Berger em relação à representação de homens e
mulheres ao longo da história: enquanto “A presença de um homem é
dependente da promessa de poder que ele corporifica”, a da mulher “exprime
sua própria atitude em relação a si mesma, e define o que pode e o que não
pode lhe ser feito.” (BERGER, 1999, p. 47-48) Em resumo, o autor diz “Os
homens atuam e as mulheres aparecem.” (BERGER, 1999, p. 49).
Como a artista americana, Aleta retrata a si mesma, mas encenando um
fato que aconteceu com outra mulher, portanto, algo diferente da lógica das
selfies e autorretratos tradicionais. Porém, a legenda a descrição da imagem no
Instagram, nos informa que Aleta engravidou jovem e teve que prosseguir com
a gestação não desejada. Por esse fato, a imagem se torna metáfora para a
sua própria vida: ter uma filha, por falta de opção de realizar um aborto seguro,
pode ser interpretado como uma “solitária” em que ela estava presa. A
pergunta que surge então é “qual é personagem que está na frente nessa
imagem?” Bárbara, Aleta, as mulheres em geral? Ao se retratar, Aleta se torna
Bárbara e representa a condição de milhares de mulheres, cujos corpos são
controlados pela sociedade e Estado. Condição que também permite Aleta ser
incluída na imagem, aproximando a imagem dos autorretratos em si, mas sem
a ideia documental, característica da fotografia tradicional. Portanto, essa
imagem quebra a passividade: a personagem não está para ser vista, ela está

16

No original: “A performance might be an artwork, it might be a chef cooking a dish or a barber
cutting hair. Or then again it might be anyone whatever giving a performance on their gender,
race and sexuality in everyday life” (MIRZOEFF, 2015, p. 56).
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para contestar a situação e a artista usa a imagem como meio para a ação –
invertendo a clássica forma de ser representada, apontada por Berger.
A selfie e o meme não são banais, Aleta os articula como linguagens em
seu perfil, uma vez que o compartilhamento de autoimagens nas redes sociais
é uma forma visual contemporânea de troca de significados. “A selfie e o
Snap17 são performances digitais de vocabulários visuais aprendidos que têm
possibilidades embutidas de improvisação e fracasso.”18 (MIRZOEFF, 2015, p.
68). As selfies geram conversações, tanto sobre o cotidiano de seus produtores
como também nas esferas artísticas. Por isso, o perfil de Ex-miss Febem não
pode ser separado precisamente entre o que é arte ou o que é meme, trata-se
de um produto contaminado, indissociável, onde cada elemento contribui para
o seu trabalho como um todo.

17

Snap é o tipo de imagem produzida em aplicativos como o SnapChat, que permitem
compartilhar vídeos e fotos com durações de poucos segundos, que são apagadas após um
tempo.

18

No original: “The selfie and the Snap are digital performances of learned visual vocabularies
that have built-in possibilities for improvisation and for failure.” (MIRZOEFF, 2015, p. 68).
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Avifauna no foyer do Theatro da Paz: ciência, turismo e arte
Sávio Luis STOCO 1
Introdução
Esse

trabalho

pretende

apresentar

um

estudo

estético/histórico

preliminar referente à pintura decorativa de teto do foyer do Theatro da Paz,
trabalho artístico pictórico criado em 1960 pelo pintor modernista e artista
decorador italiano Armando Balloni (1901-1969).
Na primeira parte do texto irei apresentar a noção de “redecoração” que
proponho, refletindo sobre a trajetória dos teatros amazônicos do período da
borracha, o Theatro da Paz em Belém e o Teatro Amazonas em Manaus. Além
disso, irei problematizar a hierarquização ou invalidação crítica sofrida por
esses trabalhos decorativos. Em seguida, adentrarei o caso da análise da obra
de Balloni propriamente dita, desenvolvida na capital paraense.
Objetivaremos atentar para aspectos de permanência e atualização na
imagem

focalizada.

Por

um

lado,

observaremos

possíveis

diálogos

estabelecidos com a cultura visual belenense, mais particularmente a científica,
focalizando uma publicação ilustrada científica emblemática no início do século
XX que adentrou para o rol da tradição visual na capital paraense. Por outro,
iremos investir esforços na consideração de práticas sociais populares e
políticas governamentais voltadas para a preservação do meio ambiente da
época da pintura de Balloni que repercutiriam na obra analisada.
Temos como referências metodológicas autores dos campos da História
Social da Arte e da Cultura Visual, ambas perspectivas que priorizam a
interação contexto/texto. Assim, concordamos com a seguinte premissa de
proximidade/intimidade que deve ser buscada na articulação entre essas
instâncias integrantes de uma obra: o historiador/analista deve “evidenciar de
que maneiras o que se enxerga como ‘contexto’ se transfigura em ‘texto’”
(MICELI, 2004, p. 13).

1

Professor da Universidade Federal do Pará - UFPA. Lotado no Instituto de Ciências da Arte
(ICA), na Faculdade de Artes Visuais (FAV), no curso de Artes Visuais. Docente colaborador no
Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da UFPA. Contato: saviostoco@gmail.com.
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No quadro do estudo das visualidades, no âmbito da Cultura Visual, para
que se alcance a complexidade contida nas interações culturais é necessário o
tensionamento interdisciplinar. Para isso, a recomendação é que a pesquisa se
baseie em “uma cuidadosa análise das imagens, objetos materiais e contextos
culturais mais amplos de uso para ver processos de inscrição, acomodação,
resistência, ressignificação, e tantas outras em elaboração no ‘evento’ da
interação cultural” (FARAGO, 2016, p.38).
Como princípio similar, advindo agora da História Social da Artes, ao
manusear um conjunto de fontes diversificadas, em uma pesquisa que almeja
uma análise estética/histórica, consideraremos a metodologia empregada por
Timothy James Clark (2004). No procedimento desse historiador, a “variedade
de ligamentos” das obras com seu contexto é revelada justamente por
comprovações inesperadas e sujeitas à diversidade de prismas com que
observa seu objeto em cotejo com a sociedade:
As lupas de Clark estão sempre garimpando senhas de leituras
desdenhadas, como que se esgueirando em terrenos movediços, a
fim de colher dessa variedade de ligamentos das obras com o
entorno as amarras de sua significação. A argumentação avança
em meio a indícios, pistas e travestimentos, um símile heurístico
da investigação policial, traço recorrente dos melhores
historiadores da arte. Preocupa-se em deslindar os materiais e
procedimentos de confecção das obras, os teores da substância
expressiva, até poder lidar com os efeitos estéticos da recepção, por
onde se completa a travessia entre a descrição das telas e o
movimento histórico (MICELI, 2004, p. 11, grifo nosso).

1. O caso das “redecorações”
Monumentos artísticos principais das capitais brasileiras da borracha, o
Theatro da Paz, em Belém, e o Teatro Amazonas, em Manaus, encerram um
complexo de elementos decorativos internos, sobretudo em pintura, de grande
importância para a história da arte brasileira (VALLADARES, 1974). Tratando
os dois teatros de forma geral, autores contemporâneos têm aprofundado
questões histórico/estéticas e também oxigenado os pontos de vista e critérios
de análises (VALLADARES, 1974; DERENJI, 1996; DAOU, 2000; 2007; 2014;
CORRÊA, 2017).
Uma linha de trabalho pertinente tem sido dada com a observância da
copenetração entre artes e melhor compreensão dos contextos. Um exemplo
disso seria o caso das leituras mais atuais que estão sendo promovidas no
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caso do pano de boca amazonense que representa destacadamente o
encontro dos rios Negro e Solimões, marco natural fluvial aproximado da
capital Manaus. Esta cortina pintada, o pano de boca, sugere ser decorrente de
uma descrição textual geográfica de exaltação romantizada escrita pelo
literato/geógrafo-historiador de meados do XIX Lourenço da Silva Araújo
Amazonas (STOCO, 2016). Em outro estudo, essa mesma imagem pintada foi
relacionada ao libreto operístico Yara (1893) do compositor belenense José
Cândido da Gama Malcher (FALCÓN, 2015). No salão nobre do teatro
amazonense, os painéis pictóricos parietais elaborados pelo ateliê de
Domênico de Angelis trazem cenas naturais em que subjaz em sua gênese o
modelo fotográfico de vistas pitorescas naturais/natural-urbana tomadas pelo
fotógrafo alemão George Huebner, expoente da fotografia de ateliê e
paisagística sediado em Manaus desde o início do século XX, proprietário da
afamada Photographia Allemã. Essas pinturas indicam, por um lado, a
introjeção pelas elites locais de um repertório visual natural regional de origem
estrangeira e de raiz científica, e por outro lado, exibem as modificações
urbanísticas e novos hábitos burgueses presentes na capital amazonense
(STOCO, 2019).
Em nosso ponto de vista, a compreensão da importância artística das
duas casas de ópera deveria ser considerada incluindo tanto o caso das
imagens originais, mais amplamente valorizadas, como também com relação
aos acréscimos decorativos agregados ao longo das décadas de existências
dessas construções. Nesse segundo caso, irei me referir a esses acréscimos
pelo termo de “redecorações”, promovidas em ocasiões de reformas/restauro
das casas.
Ambos os teatros foram inaugurados, a rigor, sem as pinturas
decorativas

internas

demorando

longos

anos

até

que

os

governos

direcionassem esforços nesse sentido. O que nublaria a ideia de uma
decoração rigorosamente original que coincidisse com as datas das
inaugurações das duas casas de espetáculo. Mas, mesmo assim, pela
opulência e riqueza criativa das propostas, bem como de avultados
investimentos públicos consumidos, a longo prazo, cristalizou-se uma noção de
hierarquia – quando não de nulidade - entre a primeira empreitada e as que se
seguiram, ou seja, as redecorações. Assim, impôs-se em grande medida os
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programas decorativos levados à cabo na última década do século XIX e que
tiveram como principais produtores os artistas Chrispim do Amaral, cenógrafo,
músico e pintor pernambucano radicado em Belém, e Domênico de Angelis,
pintor italiano, no caso tanto de Belém como no caso de Manaus. Foram esses
dois artistas que ganharam mais visibilidade no contexto dessas encomendas,
cujos nomes gozam até hoje de amplo reconhecimento, por mais que outros
pintores tenham participado das execuções das pinturas. Dada a consagração
que essas decorações obtiveram em suas cidades, as realizações decorativas
acrescidas ao longo dos anos caíram/caem em descrédito quanto ao
julgamento de suas “qualidades”. Estado que, por conseguinte, impacta em
ausência de abordagens estético/ historiográficas, tal como compreendemos.
Em resumo, a história das “redecorações” nos teatros amazônicos inicia
com uma reforma no Teatro Amazonas em 1929. Olympio de Menezes e
Branco Silva, dois pintores e artistas decoradores residentes em Manaus,
matizaram a primazia do gosto/estilo europeu nas propostas de Amaral/De
Angelis, seguindo parâmetros que à época poderiam ser compreendidos como
menos europeizantes. Compreendemos que houve direcionamento para uma
fatura e temas um tanto quanto localistas, mantendo-se o interesse por
paisagens naturais. Nota-se um intuito de enraizamento cultural nos motivos
dos estuques relativos às lendas de origem indígena e de pinturas parietais
com vistas pitorescas. Muito alinhadas à proposta nativista/“glebarista”, esta
última trata-se de uma tendência política/literária amazonense com prováveis
reverberações nas artes visuais (SANTOS, 1996; COSTA, 1997). Não somente
local, mas também esse direcionamento se ligou a um pendor por parte de
artistas “eruditos” latino americano em ter o popular como matriz, objetivando a
busca de raízes culturais ou de afirmação de identidade (AMARAL, 1985). Em
1970, ocasião de um amplo restauro do Teatro Amazonas, eliminou-se esses
elementos. A partir de então, as redecorações foram avaliadas com fortes
ressalvas por estudiosos de gostos e pontos de vista restritivos, aderindo às
ideias alienígenas de restauro e não de compreensão de significativos
processos

culturais

de

forma

mais

ampla

(MONTEIRO,

1965-66;

VALLADARES, 1974; MESQUITA, 2006). Essa falta de cuidado com as
expressões de matizes mais localistas/populares, possivelmente teria sido
reflexo de partidarismos desses estudiosos. Por um lado, o partidarismo
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modernista, na rejeição de convenções de validade regionalistas de fatura mais
tradicional, com menos proximidade com as características dos movimentos e
escolas ligadas às vanguardas históricas europeias. E, por outro lado,
aventamos um partidarismo pelo apego à noção de realismo e tradição,
pensando-se no apego às tendências decorativas/pictóricas do final do XIX, tal
como compreendemos e explicamos no caso da noção de “redecoração” dos
teatros amazônicos.
Em Belém, a necessidade de uma redecoração se impôs três décadas
depois do evento redecorativo ocorrido em Manaus, mais exatamente no ano
de 1960. Pensou-se na concepção de uma nova proposta de viés modernista
para solucionar o problema da lacuna na primeira pintura decorativa do teto do
foyer belenense, perdida por infiltração de umidade. Nesse período, distava-se
quase 70 anos do trabalho original assinado por Domênico de Angelis que
havia sido inscrita na memória local pelos registros fotográficos que circularam
amplamente nos álbuns governamentais, cartões-postais fotográficos e
reproduzidas em páginas de livros variados. A “ousadia” de preencher a área
no teto do salão nobre, após a irreparável perda da obra de De Angelis,
também não passou incólume para a sociedade paraense, sendo fustigada por
discursos convencionalistas2. Contrário a essa maneira limitante, interessamonos historicamente pela redecoração de Balloni no Theatro da Paz, desejando
desvelar as “amarras da sua significação” (MICELI, 2004).

2. Uma coleção de aves no Theatro da Paz
Nessa leitura preliminar da pintura de Balloni para o foyer do Theatro da
Paz, propomos classificar alguns elementos pendulando entre as noções de
permanência e de atualização, com relação à primeira decoração. Por um
lado, buscou-se compreender a manutenção de certos elementos presentes na
decoração original e/ou a manutenção de elementos característicos de outras
decorações de Domênico De Angelis feitas em Belém e Manaus. Nesse
segundo caso, referimo-nos, respectivamente, aos painéis pintados na Catedral
2

Agradeço ao dado fornecido pelo professor Aldrin Moura de Figueiredo na ocasião do debate
sobre a minha exposição desse estudo no ST Arte, literatura e História na Amazônia global,
coordenador por ele e pelo professor Heraldo Márcio Galvão Júnior.

113

da Sé de Belém e no teto do Salão Nobre do Teatro Amazonas, que tiveram
alguns de seus elementos pictóricos reapropriados criativamente por Balloni
em sua pintura no Theatro da Paz.
Assim, os elementos de permanência seriam os seguintes: a própria
origem italiana do novo artista escolhido (Balloni); a centralidade de figuras
greco-romanas enquanto elementos centrais, no caso, musas; a adoção da
perspectiva ilusionista trompe-l’oeil; e o uso da representação de vegetação
regional como parte da composição ilusionista (FIGURA 1). Note-se que o
recurso do uso da vegetação amazônica foi adotada por De Angelis em
substituição criativa à vista parcial de uma construção arquitetônica clássica, tal
como concebe a convenção da representação trompe-l’oeil3, conferindo uma
curiosa adaptação à realidade local desde as decorações originais.

Figura 1 - Parte central do plafond do foyer do Theatro da Paz, decorado por
Armando Armando Balloni em 1960.

Fonte: Acervo pessoal do autor.

Por outro lado, considerando as atualizações de Balloni com relação à
decoração do XIX, promovemos uma investigação tendo um panorama amplo
de referências. Para a prospecção de novas chaves de leitura, promovemos

3

Uma variação desse procedimento substitutivo também se direcionou para a alusão à
modernidade, quando, no teto da sala de espetáculos do Teatro Amazonas, centralizou-se a
base da Torre Eifell.
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conscientemente o afastamento de referências eminentemente artísticas,
sobretudo as mais distanciadas localmente, ampliando assim a consideração
de outras, promotoras de inesperadas interações culturais. Em uma das
primeiras etapas, chamou-nos atenção no visionamento e estudo da pintura, a
profusão e o modo como figuram as aves - esses pequenos elementos
coadjuvantes no todo da obra. Esses exemplares da avifauna, em conjunto,
formam na composição da obra, uma espécie de lista visual considerável de
espécies amazônicas identificáveis: tais como as espécies da arara-canindé,
da arara-vermelha, da arara-azul, a arara-de-barriga-amarela, dos tucanos, dos
guarás, das garças brancas, entre outros (FIGURA 2). Difere, portanto, da
maneira empregada no Teatro Amazonas, onde apenas um restrito conjunto de
espécies animais emblemáticas são destacadamente representadas nos oito
painéis parietais médios4 do Salão Nobre ou como elementos acessórios no
pano de boca do proscênio na sala de espetáculos (as garças brancas, a onça
pintada e as borboletas azuis). É assim que ocorre no caso das representações
de uma única espécie de onça, de borboleta e de garça escolhidas para alguns
dos painéis parietais do Salão Nobre do teatro amazonense. Dessa forma,
percebemos, na criação de Balloni, um objetivo de registro da diversidade das
aves amazônicas, de reunião em catálogo, tal como no inventariamento
sistemático de um livro ilustrado científico de pássaros.

4

Utilizo a seguinte classificação para a contabilidade: oito painéis médios paisagísticos
amazônicos de teor naturalista/realista; um grande painel alegórico centralizando o tema
lítero/musical da ópera de Carlos Gomes Il Guarani, no momento da fuga da salvação de Ceci
por Peri; e os quatro estreitos painéis florais tendo, cada um, um vaso azul de porcelana com
um buquê de rosas coloridas como assunto principal.
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Figura 2 - Detalhe da parte central do plafond do foyer do Theatro da Paz,
decorado por Armando Armando Balloni em 1960.

Fonte: Acervo pessoal do autor.

Tal sentido científico de disposição das aves, dialogaria com uma antiga
e popular tradição científica irradiada pelo Museu Paraense Emílio Goeldi em
Belém. Além do fato de que esse museu dedicou muitos esforços para um
ramo da zoologia, ou seja, a ornitologia, em sua dimensão neotropical
(SANJAD,

2010).

Diversos

trabalhos

científicos

sobre

aves

foram

empreendidos na história dessa instituição na virada do XIX-XX, mas aquele
trabalho que, por unir ciência e arte, mais nos interessa, é o Álbum de Aves
Amazônicas (1900-1906). Uma iniciativa fruto da parceria do zoólogo suíço
Emílio Goeldi (1859-1917) com o artista alemão Ernst Lohse (1873-1930) desenhista litógrafo do Museu Paraense de 1897 até 1911 (SANJAD, 2010).
Podemos observar a correspondência das espécies pintadas por Balloni
com as que são ilustradas nas cromolitogravuras do Álbum de Aves
Amazônicas. Mas o caso mais significativo seria a de uma intertextualidade que
haveria entre o ninhal/revoada de guarás, pintado nas duas porções extremas
do plafond do foyer por Balloni (Figura 3), e a representação empreendida por
Goeldi/Lohse. A estampa intitulada Scena de um “ninhal” de Guarás (Ibis rubra)
na costa atlântica da Ilha de Marajó, integrante do álbum ilustrado, foi a
imagem mais valorizada pelos vários resenhistas do álbum na época. Razão
pela qual, em hipótese a ser investigada futuramente, neste álbum, começa a
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ser inscrita a imagem da revoada/ninhal de guarás como um emblema
identitário cultivado pela sociedade belenense. Fenômeno visual este que,
inclusive, tem força até os dias atuais, quando várias criações visuais
populares reiteram o tema da revoada dos guarás vermelhos.
Figura 3 - Parte central do plafond do foyer do Theatro da Paz, decorado por
Armando Armando Balloni em 1960.

Fonte: Acervo pessoal do autor.

A distinção da vista de guarás com relação às outras estampas do álbum
não está dissociada do engajamento ambiental que Goeldi promoveu
focalizando justamente os guarás e as garças – estas também acessoriamente
presentes na decoração de Balloni (vide parte inferior à esquerda da Figura 3).
A razão para alçar estas duas espécimes à motivo de preocupação ambiental
estaria no perigo que o cientista enxergava com a crescente perseguição de
ambas na ilha do Marajó com finalidade de exportação de suas plumas
(egretes) para o abastecimento do ávido comércio de moda feminina,
sobretudo o inglês. A visão preservacionista do cientista está posta de forma
transparente no artigo intitulado Destruição das garças e guarás (1897)
publicado nas páginas do Boletim do Museu Paraense de Historia Natural e
Etnografia. Este foi um texto de protesto/desagravo que transcreveu as duas
representações que Goeldi fez ao governador paraense Lauro Sodré. O diretor
do museu interviu na sociedade e divulgou amplamente seu pedido no Pará,
recomendando a paralização da comercialização das plumas e proibição da
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caça das duas espécies, o que foi atendido por muitas intendências municipais
do estado. Assim, o Pará, que era o líder nas exportações dessas penas, foi
substituído pelo Amazonas na primeira metade da década do século XX.
Nelson Sanjad (2010) considera que, com esse movimento, Goeldi colocou a
região no centro também da questão da conservação da natureza, frente à
comunidade científica mundial. De fato, tanto as aves, e em especial o
comércio e consumo de egretes, eram alvo de protestos desde a penúltima
década do XIX, em países imperialistas, enquanto o Brasil foi à época um
grande exportador de penas de garça, arara, papagaio, tucano, beija-flor e
surucuás (URBAN, 1998).
O engajamento preservacionista de Goeldi resultaria na introdução das
garças e guarás enquanto emblema paraense na cultura visual local, o que,
contemporaneamente, equivale à estratégia do movimento ambientalista
denominada “espécie-bandeira” (flagship species). Mas, o apelo do cientista,
de fato, não teria sido seguido à risca nas décadas seguintes, por mais que
tenha obtido conquistas significativas. Quando observamos os dados da
década de 1960, percebemos que o Brasil se encontrava em um ápice da
exportação de animais silvestres. Uma visão atrelada à ideia de opulência
biológica da região mantinha-se, era repercutida, popularizava-se e atingia os
negócios do turismo ao longo do século XX. Este foi, de fato, um ramo
comercial que constantemente empregou espécies da avifauna e outros
animais admirados/temidos como chamariz, sobretudo, como símbolos de
brasilidade e também vinculados à região amazônica. Assim, o turismo local
erigiu algumas de suas práticas em torno da adoração/curiosidade pelos
animais amazônicos. Avistar, aproximar-se, fotografar, caçar ou mesmo
adquirir pássaros e outros seres não era uma prática rara no turismo
brasileiro/amazônico no século XX. Procedimentos tão presentes e predatórios,
aliado ao pesado comércio de exportação, que fez com que setores da
sociedade se mobilizassem para a criação da Lei da Fauna de 1966. Esta
regulamentação proibiu a caça profissional e, por conseguinte, as atividades
econômicas importantes relacionadas: o curtume, o comércio de peles e couros
(URBAN, 1998).
Votando à imagem de Balloni e à época de sua feitura, um indício
documental especifica que o comitente da redecoração teria sido justamente a
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Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA,
1953-1966). Como sabe-se, esse foi o órgão federal que fomentou a
modernização da região, bem como a turistificação da mesma (ANDRADE;
TAVARES, 2012). Dessa maneira, a pintura de Balloni, repleta de espécimes
da avifauna, contemplaria o desejo do turista em avistar um rol de aves no
meio urbano, durante uma visita ao Theatro da Paz, considerado um dos
principais monumentos histórico/artístico belenense. O turista da década de
1960 em diante passou a avistar algumas das espécies mais apreciadas nessa
casa de espetáculos de forma semelhante a um passeio em plena natureza.
Assim, a decoração constitui-se em uma imagem que acreditamos estar em
sintonia com o desejo e a grande expectativa dos estrangeiros com relação à
avifauna brasileira/amazônica. Percebemos nesse ponto uma dimensão de
associação da arte com imaginários popularizados e práticas econômicas,
aspecto que não deveria ser esquecido na construção de significado da pintura
do foyer.
Do ponto de vista do pintor estrangeiro, Balloni, estimamos que fosse de
seu conhecimento prévio um dos locais mais tradicionais, e/ou de maior
visibilidade, com relação ao comércio de aves em Belém: a feira livre do Ver-oPeso. Uma tela com uma vista desse local, intitulada Feira do Ver-o-Peso
(1956), pertencente ao acervo público do Museu de Arte de Belém, registraria a
ocasião de encontro do pintor italiano com aquele foco de comércio popular.
Inferimos isso já que uma das premissas do processo de criação para os
quadros autorais do artista italiano foi pintar in loco5, da mesma forma como
pintou outros estimados recantos de cidades brasileiras, apenas após sua
efetiva viagem à localidade em questão – tal como ocorreu com a Cidade
Flutuante, pintada por Balloni após a passagem do pintor por Manaus na
década de 1960.

5

Uma segunda hipótese, mais instigante, de compreensão do processo de criação dessas
pinturas de Balloni passaria também pela ideia de utilização por ele, como modelo para a
pintura, de imagens do repertório popular. No caso da vista do mercado Ver-O-Peso, valeria se
considerar um cartão-postal colorizado tendo o prédio principal do mercado e sua feira livre
como objetos principais (peça lançada pela Editora Paulista de Arte Gráfica LTDA, sem
datação). Cores, figuras humanas, perspectiva e elementos arquiteturais são
consideravelmente correlatos entre o postal e o quadro – com a mudança do enquadramento
adotado por Balloni que, nessa hipótese, teria refeito a posição horizontalizada da imagem do
postal para uma vertical em seu quadro. Procedimento que também o ajudaria a reenquadrar a
vista, não empregando ponto a ponto o todo da imagem de referência.
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Fechamos essa nossa leitura preliminar à redecoração de Balloni
considerando que o pintor, para bem atender à encomenda da decoração, se
distanciou

consideravelmente

de

sua

produção

autoral

de

tendência

abstratizante mais intensa, como nas figuras que representava em suas telas.
O nível de detalhamento presente na pintura do foyer do Theatro da Paz
permite a plena identificação das espécies da fauna e flora, o que seria um
obstáculo para o emprego do tom abstrato, tal como nas suas telas autorais.
Por outro lado, balanceando sua pintura, podemos dizer que se de um lado ele
foi mais naturalista para permitir a identificação das aves, por outro lado ele
promoveu a planificação modernizante na construção do efeito da perspectiva
ilusionista, fazendo do primeiro plano da vegetação, onde encontram-se as
aves, uma espécie de moldura de certa forma uniforme para a massa central
de fundo celeste com nuvens abstratizadas, de onde emergem as musas, anjos
e a profusão de panejamentos, sem tantos arroubos perspectivísticos na sua
forma de ocupação do espaço.
Fica transparente para nós o modo como o artista, em sintonia com a
cultura local, aludiu à tradição científica ornitológica e também aos emblemas
visuais belenenses já sedimentados (garças e guarás). Não queremos dizer
com isso que Balloni, tal como Goeldi, tenha encampado a preservação das
mencionadas espécies. Pelo contrário, sua proximidade para com os
promotores da modernização que dilapidaram o patrimônio ambiental na região
e promoveram a turistificação da mesma o fez se alinhar, em alguma medida,
com o discurso visual voltado ao consumo das aves amazônicas, o que
começava pelo consumo visual.

3. Considerações finais
Em nosso percurso nesse artigo, buscamos tensionar duplamente a
redecoração de Balloni, no sentido de elegê-la como objeto de estudo de
interesse no âmbito da História da Arte e também de buscarmos chaves de
leitura que apontassem para relações inusitadas, válidas, não estritamente no
seio do repertório artístico hegemônico. Como apontamos, trata-se de uma
investigação preliminar em que algumas instâncias ainda precisam ser
avaliadas, como por exemplo a pertinência de se considerar também a relação
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da pintura estudada com os preceitos artísticos do Grupo Utinga com o qual
Balloni dialogou em Belém, dentre outros aspectos da época (MEIRA, 2018;
COSTA, 2019).
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Bordados a mão, álbuns de fotografias, receitas de saberes:
quem se importa com as histórias que contam?

Júlia MARIANO FERREIRA 1
Alice FÁTIMA MARTINS 2
Alzira MARTINS PRADO 3
Introdução
Escrevemos sobre arte(s), memórias e visualidades, na primeira pessoa
do plural, com nossas seis mãos e as múltiplas teias de narrativas, espantos,
afetos, lembranças. Exploramos os sentidos por meio dos perfumes, sabores e
contatos que nos constituem, e que trouxeram nossos caminhos a se
entrecruzar e produzir diversas tramas. Entre elas, este tecido narrativo: um
presente das nossas experiências do passado, o qual oferecemos às nossas
leitoras e aos nossos leitores como uma possibilidade de presente ao futuro,
quando aceitem o convite de também percorrerem por estas narrativas.
Nesta empreitada, alguns desafios se colocaram. O primeiro refere-se às
estratégias para escrevermos juntas, respeitando as singularidades dos
interesses e dos estilos de escrita, mas assegurando uma unidade no
desenvolvimento do texto. Afinal, a despeito dos nossos interesses em comum,
outras questões específicas nos (co)movem. Ao mesmo tempo, queríamos
produzir um texto que fizesse jus aos nossos encontros, ao brilho nos olhos
que compartilhamos quando tratamos de nossas pesquisas e produções.
Queríamos impregnar as palavras dos mesmos sentidos de quando
preparamos os bordados, os lanches e os presentes.
Este texto, portanto, também é marcado pelo elo fraterno que liga as três
autoras, composto por laços que envolvem escuta, compartilhamento de
experiências e estima. É também nosso desejo que sua leitura funcione como um

1

Docente do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás. Servidora da
Universidade Federal de Goiás e doutoranda do PPG em Arte e Cultura Visual da Faculdade
de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás.
2 Docente do PPG em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás. Orientadora de
Júlia Mariano Ferreira e de Alzira Martins do Prado. Bolsista de Produtividade em Pesquisa
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq.
3 Servidora da Universidade Federal de Goiás; Mestra em Arte e Cultura Visual pelo PPG em
Arte e Cultura Visual da UFG.
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convite a integrar elos enlaçados a bordados, fotografias, presentes, sabores,
saberes. E afetos.

2. Bordar memórias de passados para costurar futuros
Aliar memória à fotografia é uma associação frequente e corriqueira.
Muitas famílias estabelecem como arquivo de memórias um álbum de
fotografias,

onde

colecionam

imagens

de

ritos

de

passagem

como

nascimentos, batizados, festas de aniversário, formaturas, casamentos e outros
momentos

considerados

importantes.

Nesses

espaços

de

memória,

normalmente elaborados e cuidados por mulheres, são cuidadosamente
fixadas fotografias e outros elementos que podem contribuir com a
reconstrução das memórias dos momentos vividos.
Lembro-me de quando ganhei a minha primeira câmera fotográfica: era
Natal e eu tinha cerca de doze anos. Ao ganhar a câmera fotográfica, já com
filme fotográfico e pilhas, imediatamente comecei a registrar aquela festa
familiar. A maioria das fotografias feitas naquele dia foram parar em um álbum
daqueles que as próprias lojas davam (aqueles com capa de papelão flexível e
plásticos), outras, preteridas, ficaram soltas dentro de uma caixa de madeira que
ainda hoje permanece embaixo do armário da sala da casa de minha mãe.
Mesmo soltas, misturadas a outras fotografias, consigo identificá-las, saber que
foram feitas na mesma ocasião, com o mesmo filme fotográfico, por uma Júlia
aspirante a fotógrafa.
Contudo, sem alguém para narrar essas fotografias, elas perdem em
informação pois podem não apresentar àqueles que as fitam elementos que
forneçam contextualização sobre quando e onde elas foram feitas e sobre as
circunstâncias de suas tomadas. Os álbuns são uma tentativa de selecionar e
organizar as histórias, uma espécie de curadoria das histórias familiares, mas
sempre que um narrador está presente, novos elementos emergem dessas
histórias. Aqueles familiares que manuseiam, visualizam as fotografias e falam
sobre elas são também capazes de complementá-las com suas próprias
recordações e experiências.
Essa compreensão amplia a experiência de percepção do álbum
fotográfico para além da impressão visual, incorporando a fala, a escuta e o
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tato para ampliar os sentidos das histórias de família, que, dessa forma,
atualizam-se com o passar do tempo. Rever as fotografias, falar e escutar
histórias sobre elas é uma forma de relembrar experiências, aprender com elas
e atualizar narrativas sobre histórias de vida.
Para Barros e Strozemberg (1992, p. 81), a narração é condição
indispensável para o enquadramento de uma fotografia de família. “Só se é
uma fotografia de família aquela diante da qual um narrador aponta, identifica e
conta”. Dessa forma, o álbum de fotografias de família pressupõe que sua
apreciação seja um momento de fala e de escuta que proporcione trocas e
aprendizagens. Para Benjamin (2012, p. 217), “o narrador retira o que ele conta
da experiência: de própria experiência ou da relatada por outros. E incorpora,
por sua vez, as coisas narradas à experiência de seus ouvintes”.
Martins e Tourinho (2017) apontam que narrar é também um tipo de
interpretação, e que na cultura praticamente tudo pode ser percebido e
interpretado como narrativa. Assim, com foco na experiência humana, a
narrativa envolve o entrecruzamento de ações cognitivas e afetivas. Dessa
forma, o compartilhamento da vida é feito por meio de fragmentos narrativos
vividos e o modo como organizamos e refletimos sobre eles configuram a
prática de vida chamada de experiência.
No mundo antes da pandemia do provocada pelo SARS-CoV-2 foi
possível realizar uma oficina presencial de fotografia e manualidades com
idosos da Universidade Aberta da Terceira Idade (UNATI), vinculada à
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). Durante cerca de três
meses do segundo semestre de 2019 trabalhamos sobre narrativas familiares
mobilizadas pelas fotografias levadas e apresentadas pelos idosos.
Conduzindo as atividades, duas fotógrafas-pesquisadoras que se
interessam por fotografias vernaculares, feitas por amadores, para retratar
fragmentos do cotidiano, do dia a dia familiar, que ajudam a registrar e compor
as histórias de suas vidas. Participando das atividades, idosos que buscam
encontros nos quais possam conviver e aprender e, especialmente no caso da
disciplina ofertada, sobre fotografia digital. Colaborando com os processos,
alguns dos meus jovens alunos de fotografia de um curso superior em Cinema
e Audiovisual, que não tinham experiências com os processos de fotografia
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analógica, por já terem nascido em uma época em que a tecnologia fotográfica
não limitava os registros a, no máximo, 36 cenas.
Escutamos diversas histórias sobre álbuns: alguns que foram queimados
em virtude de um matrimônio desfeito, outros que nem chegaram a ser vistos
pelo filho do casal de portugueses, por terem sido deixados do outro lado do
oceano em circunstância da urgência da viagem de navio. Ouvimos também
histórias de álbuns que foram desmontados e tiveram suas fotografias
distribuídas em uma festa familiar e até narrativas sobre um álbum em que as
imagens desapareceram devido ao uso excessivo de cola (cujo intuito era
justamente o contrário: o de que as fotografias não se perdessem do álbum).
Estimulados a contar histórias motivadas pelas fotografias, os idosos
escolheram entre as imagens aquelas que mais os instigavam e sobre as quais
tinham as melhores narrativas para contar (Figura 1). Por vezes as histórias
conectavam várias fotografias. Em outras situações, havia apenas uma única
imagem para dar materialidade às memórias (situação mais frequente levando
em consideração as tecnologias e recursos fotográficos analógicos). Já em
outras situações diversas, a ausência de registro fotográfico, assim como os
motivos das inexistências ou supressões, foram os fios condutores das
narrativas.
Figura 1 - Encontro para narrar histórias.

Fonte: Acervo particular4.
4

Fotografia de Ana Paula Castro. Setembro de 2019.
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Com o compartilhamento das fotografias pudemos recuperar uma
experiência comum que as fotografias analógicas nos permitiam: a materialidade.
O tocar as imagens, pegá-las com as mãos, acariciá-las, aproximar nosso olhar
para enxergar melhor algum detalhe e deter nossa atenção na imagem, tentando
decifrar rastros de suas existências em dedicatórias e datas inscritas na frente ou
no verso da imagem foram experiências muito sensíveis (Figura 2). Não foram
raras as expressões de surpresa dos participantes do projeto ao avistarem
monóculos e, depois, descobrirem as imagens escondidas nas pequenas
caixinhas diante das quais é necessária toda uma performance até acessar a
imagem guardada.

Figura 2 - Tocar fotografias.

Fonte: Acervo particular5.

Aproveitando a experiência do toque, apresentamos tecidos e fios,
lançando a proposta de contar histórias utilizando outras linguagens
associadas à fotográfica, resgatando e valorizando o fazer manual por meio do
bordado. Após apresentar trabalhos de algumas artistas que produzem
fotografias expandidas por meio do bordado como Rochele Zandavalli, Diane
Meyer, Francesca Cramer, Victoria Villasana, estimulamos os idosos a
interferirem nas fotografias e contarem, por meio dos fios, novas narrativas,
5

Fotografia de Ana Paula Castro. Setembro de 2019.

128

mesclando tempos e perspectivas sobre fragmentos de histórias de suas vidas
(Figura 3).

Figura 3 - Bordar fotografias.

Fonte: Acervo particular6.

Uma das participantes do projeto é Tânia, minha mãe, que escolheu
trabalhar com duas fotografias que tinha em casa. Uma delas era um retrato dela,
enquanto jovem, preparando e experimentando massa de pão de queijo na
cozinha da casa de sua mãe: minha avó Olinda. Na imagem, ela usava um
avental e um pano cobrindo os cabelos. A fotografia foi feita na cozinha da casa
da minha avó materna, na década de 1970. A outra imagem que ela escolheu é
uma fotografia de sua neta: minha filha Alice. Na imagem, ela estava fazendo
bolachas na casa da avó Tânia, e usava um avental e um pano cobrindo os
cabelos, assim como a avó no outro retrato. O ano da tomada dessa fotografia é
2017.

6

Fotografia de Daniela Ressiori. Outubro de 2019.

129

Figura 4 - Narrativa bordada da minha mãe, Tânia.

Fonte: Página do instagram Bordas Narrativas, 2021.

Diante das duas fotografias, ela percebeu semelhanças em relação às
situações retratadas, às vestes utilizadas e ao interesse comum de cozinhar,
de preparar comidas para alimentar e agradar os familiares. Além disso, ela se
lembrou do caderno de receitas de sua mãe, que também valoriza o ato de
cozinhar, principalmente por sempre ter tido casa cheia com os oito filhos, os
vários netos bem como os funcionários e algumas clientes mais queridas de
seu salão de beleza, que era conjugado com a casa, no setor Coimbra, em
Goiânia (GO). Resgatou no caderno uma página, com receita de pão de queijo
e de brevidades. Julgou que aquela página do caderno de receitas também
merecia um amplo espaço na narrativa em construção (Figura 4).
Duas fotografias, uma página de receitas e muitas memórias de tempos
diversos para costurar uma narrativa. Fico imaginando quantas comidas foram
feitas naquela enorme cozinha da casa de minha avó... Quantas foram feitas no
dia a dia daquela casa que vivia cheia de gente, onde minha avó dividia parte do
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seu tempo, no intervalo do atendimento de suas clientes do salão. Penso também
nas refeições para comemorações especiais como o Natal, captadas por minhas
lentes na primeira oportunidade que tive de fotografar com minha câmera
fotográfica. Penso também nas comidas preparadas com convidadas que
tomavam parte da cozinha para ensinar uma receita diferente, colocando também
a mão na massa.
Lembro-me então do desejo de minha filha, que sempre que perguntada
sobre o que quer ser quando crescer responde prontamente: “Cabeleireira e
confeiteira!” Sobre essa intenção de repetir os gestos familiares, Bosi (1979, p.
345) nomeia-a como “atitude-símbolo” e diz que esses episódios que gostamos
de repetir parecem definir a natureza íntima da família. “Reconstituir o episódio é
transmitir a moral do grupo e inspirar os menores”. Por sua vez, Martins e
Tourinho (2017, p. 154) apontam que a “memória criativa coloca em perspectiva
um trânsito factual e simbólico entre presente, passado e expectativas de futuro”.
Os autores ainda fazem referência a Carlos Drummond de Andrade, por inspirar
a relação entre “saudade - experiência vivida - e tempo futuro: entre coisas que a
lembrança faz ressurgir e acontecimentos possíveis que o desejo almeja
construir.” (MARTINS; TOURINHO, 2017, p. 154).
Naquele momento estávamos ali nós duas: eu e minha mãe. Eu como
professora e ouvinte daquela oficina de fotografia bordada. Ela como
participante, com histórias para contar e criar laços a partir daquelas fotografias
que ela selecionou. Passado, presente e futuro sendo costurados pelas mãos
daquela minha mãe professora que tanto me ensinou e inspirou a aprender e a
ensinar.

3. Do sabor do saber às memórias para o futuro
Os espaços de memória cuidados por matriarcas são constituídos por
imagens, ritos e costumes entre tantas outras possibilidades de registro que
compõem suas trajetórias de vida. Eu, a Alzira de hoje, em vias de me tornar
uma sexagenária, em meu baú de memórias, busco anotações de receitas de
sabores que norteiam os encontros familiares, registros imagéticos, frases de
músicas que revisitam minha mente a ensinamentos recebidos daqueles que
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fizeram e fazem parte de quem eu sou. Pessoas que de alguma forma se fazem
impregnadas em mim.
Ao incluir o registro de narrativas (auto)biográficas, faço menção ao
trabalho a partir do qual fui instigada a realizar a pesquisa que embasa este
artigo. Já na fase adulta, depois de criados meus filhos e usufruindo o prazer
de ver meus netos descobrindo seus caminhos, me vi envolvida num trabalho
com um grupo de idosos. Esta oportunidade de convivência realizada quase
sempre em momentos em que algum alimento era saboreado, e uma roda de
conversa se estabelecia, me fez reviver muitas de minhas memórias e permitiu
perceber o quanto é rico o aconchego dessas reuniões. Pensar sobre a
importância dos cheiros e sabores e manuseio de imagens na revisitação de
memórias. Entre as tantas atividades desenvolvidas com o grupo, uma me
aguçou o interesse por memórias. Durante nossos encontros, após alguma
palestra relativa a questões de saúde, atividade física, entretenimento ou lazer
voltados para idosos, inseri um quadro chamado por nós “colcha-de-retalhos”.
A atividade consistia em relatar de forma breve alguma nova faceta de
suas vidas que considerassem importantes para eles ou ainda que fosse
desconhecida para a maioria dos participantes do encontro. A participação
neste momento se dava de forma voluntária, mas previamente consultada para
não causar qualquer constrangimento ao participante.
Nos primeiros encontros pude perceber certa timidez entre os oradores
ante a possibilidade de se expor. Em muitas das vezes, também, a abordagem
narrativa tinha viés puramente religioso. Com o decorrer dos encontros,
trabalhamos com a ideia de que, enquanto grupo, pudéssemos nos perceber
como retalhos unidos. Afinal, uma colcha de retalhos é formada por quadros
com origens, texturas e objetivos diferentes. Apesar disso, as partes se
completam, gerando uma peça única de grande utilidade e beleza. De igual
forma não conhecíamos a origem de cada pedacinho, mas formávamos uma
unidade de grande valor e beleza em vários sentidos. A partir daí os relatos
ganharam corpo, falas e ouvidos atentos que nos permitiram conhecer nuances
das vidas de nossos próximos até então desconhecidas pela maioria.
As memórias revisitadas e narradas pelos participantes surtiam um
efeito de prazer tanto para os oradores quanto aos ouvintes. Com o decorrer
dos encontros foi necessário estipular um tempo de fala por participante.
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Percebia-se claramente que o prazer em compartilhar seus feitos e memórias
encontrava ouvidos atentos e curiosos aos mínimos detalhes. “Quanto mais se
esquecia de si o ouvinte, tanto mais entrava nele a história, e a arte de narrar
transmitia-se quase naturalmente.” (BOSI, 1979, p. 46).
Em algumas dessas reuniões realizadas por vezes nas residências, a
pedido de algum participante, pude perceber que os alimentos preparados para
os encontros tinham sempre um significado rico em memórias afetivas. O
prazer de compartilhar aquilo que era considerado “o melhor” de cada um, para
cada um, me fez entender a importância em revisitar suas memórias afetivas
em seus vários sentidos. Senti-me instigada a promover o registro destas
narrativas e seus vínculos com possíveis registros imagéticos. Segundo
Martins e Tourinho,
O interesse em estudar narrativas e enredos de outras pessoas,
assim como de construir autobiografia, abre oportunidades de
compreender as relações entre o mundo da memória, as lembranças,
as imagens e as subjetividades a partir de experiências e
representações de sujeitos e suas trajetórias” (MARTINS;
TOURINHO, 2017, p. 156).

O recorte na compreensão destes enredos e subjetividades e suas
relevâncias enquanto elementos importantes nas dinâmicas da educação
informal é o território no qual se dá a interlocução com os participantes da
pesquisa.
Muitos autores propõem um olhar sobre o uso das imagens e memórias
e nos convidam a observar os processos que levam ao registro narrativo e
imagético. Seguindo por este caminho discorremos quanto à trajetória do
projeto de pesquisa intitulada Do sabor do saber às memórias para o futuro,
que trata sobre memórias afetivas e pondera quanto à importância das
oralidades familiares e seus contextos culturais em relação à educação
informal. Neste contexto assumimos a relevância de realizar o registro de
memórias concebidas a partir de oralidades de cunho afetivo e cultural, e da
análise de imagens como forma de compartilhar conhecimentos e valores
culturais na formação do sujeito.
Considerando que as narrativas de pessoas se constituem de memórias
assentadas em suas experiências de vida, no âmbito do que pode ser
considerada educação informal, indagamos: que saberes e que sabores elas
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engendram? Como se formam em suas minúcias? Ao buscar respostas para
esta questão consideramos utilizar narrativas (auto)biográficas e registro
narrativo de colaboradores, entremeados por referências bibliográficas. Martins
pondera que:
A pulsão de narrar, através da escrita ou de imagens visuais, de
tornar público o que o sujeito viu e viveu, é um exercício de
sobrevivência plasmado por episódios que associam memória e
tempo, arrastando e revisitando cenas de um passado que funcionam
como metáforas de um presente que desliza e esbarra em
possibilidades de futuros, quando e se estimulado, pela memória
(MARTINS, 2018, p. 53).

O registro e a reflexão sobre rotinas, hábitos alimentares e outras ações
embasadas na tradição familiar, imaginários e histórias pessoais são
considerados,

estrategicamente,

como

referenciais

da

construção

de

conhecimento e como objeto que revela identidades. Desta forma abrange a
articulação de lembranças e esquecimentos e suas possibilidades de futuro ou
de narrar para o futuro. Santos discorre sobre:
Os hábitos e práticas alimentares de grupos sociais, práticas estas
distantes ou recentes que podem vir a constituírem-se em tradições
culinárias, fazem, muitas vezes, com que o indivíduo se considere
inserido num contexto sociocultural que lhe outorga uma identidade,
reafirmada pela memória gustativa (SANTOS, 2005, p. 15).

A receita - imagem pão de queijo 1, 2, 3 e 4 + ovos (Figura 5), neste artigo
é marcada como um dos referenciais de construção de conhecimento e tem seu
significado ampliado a partir da narrativa sobre a construção da receita. A
imagem/receita traz não só as medidas possíveis para a elaboração da quitanda
e a reprodução do sabor original que remete a uma cultura ou tradição. No caso
em questão a receita foi elaborada para servir uma senhora apaixonada por pãode-queijo, que não possuía leitura fluente, agravada por dificuldades cognitivas.
O conhecimento de poucas letras e números permitia “decifrar” alguns códigos,
mas não algo que fosse muito detalhado ou por extenso.

Após tentativas

chegou-se às medidas 1, 2, 3 e 4 + ovos, sendo 1 – copo de óleo; 2 copos de
leite; 3 copos de queijo, 4 de polvilho e ovos até o ponto de enrolar. Assim a
simplicidade e redução de informações permitiram a aprendizagem e a
reprodução da receita em questão, num processo de inclusão da pessoa com
limitações cognitivas.
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Figura 5 - Pão de queijo 1, 2, 3 e 4 + ovos.

Fonte: Acervo particular7.

A percepção de limitações e anseios é mais acessível àqueles que
compartilham os quotidianos. Desta forma, as dinâmicas da educação informal
contribuem não só para as aprendizagens práticas, mas também para o sentido
de pertencimento às redes de conexão dentro da sociedade, que vislumbram
possibilidades de futuro que melhor atenda às suas necessidades enquanto
sujeito de si.
Composta por colaboradoras em sua maioria matriarcas com idades
acima dos 70 anos, a pesquisa em que se embasa este texto, permite perceber
como o fator “invisibilidade” está presente em seus contextos de vida, o que
reitera a necessidade de interlocução, de abertura à oitiva, de espaço de
expressão, sendo, estes, pontos relevantes à sua condição enquanto sujeitos
sociais.
Fervenza (2011), ao discutir as formas da apresentação: espaço,
imagem, invisibilidades, faz um relato sobre a intervenção ocorrida em Porto
Alegre na FotoGaleria, no período de encerramento definitivo de suas
atividades, durante anos, dedicada a mostras de fotografias. “O fato de elas
não estarem mais visíveis é que gerava um sentimento, de perda talvez, de
desânimo, de conflito e insatisfação” (Fervenza, 2011, p. 132.).
7

Fotografia Diná Prado, 2020.
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Podemos considerar que algo similar à “invisibilidade” tratada por
Fervenza ocorre às possíveis colaboradoras da pesquisa. Ao observar que
mesmo as negativas recebidas para participar deste projeto, carregam o peso
de vidas em que suas vozes não encontraram ouvidos atentos, percebe-se que
lhes foi negado o valor devido da escuta. Entre as negativas recebidas, uma se
destacou em virtude da justificativa apresentada referir-se ao desencantamento
em promover reuniões familiares. Nos encontros referidos, a matriarca em
questão disse se sentir à parte das conversas e atenções, considerando-se tão
somente alguém útil para o preparo das refeições do final de semana e a lida
com os afazeres domésticos. Outra motivação apresentada é que no decorrer
dos encontros os diálogos ganham cores pesadas, marcadas por discussões e
desafetos entre irmãos e demais familiares.
Ao propor o registro de memórias, consideramos como fator positivo que
os meios utilizados para este processo, seja por meio oral, fotográfico ou
audiovisual, vão ao encontro do preenchimento, ainda que parcial, do vazio
causado pela sensação de perda ocorrido pela pouca interação existente entre
os colaboradores e seus próximos.
Martins, numa abordagem sobre questões narrativas considera que
Compreender uma vida apenas como uma série de episódios
sucessivos e autossuficientes vinculados apenas a um “sujeito” seria
ignorar as imbricações e deslocamentos dos espaços social,
econômico, educacional e profissional que sempre estão em jogo
(MARTINS, 2018, p. 54).

Ao concordar com Martins, compreendemos que a fala ou o silêncio de
uma pessoa implica diretamente na cultura produzida pela sociedade,
entendendo assim que narrativas pessoais impregnadas de conhecimento,
tradições e pontos de vista diversos, contribuem para a quebra de padrões préestabelecidos e amplamente divulgados pelas mídias em massa.

Afetando

diversas áreas sociais como cultura, política e economia. Assim, a busca por
reativar memórias e gerar oralidades ocorre quando do encontro de um
potencial narrador a um ouvinte que se disponha a não utilizar de préjulgamentos ou sanções e se preste a dar atenção à narrativa.
O ato de revisitar memórias, se realizado neste contexto, pode ser
favorecido pelo encontro de entes durante a elaboração de pratos de cunho
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afetivo e cultural. O ato de cozinhar, de fazer exalar o perfume dos alimentos,
somados a consulta de acervos, livros de receitas, de objetos e imagens,
possibilitam ao narrador verbalizar suas narrativas na forma que melhor
contemple sua necessidade de expressão.
Figura 6 - Frases ditas por meu pai revisitam minha memória

Fonte: Acervo particular.

A definição pelo narrador da forma como pretende se expressar é
considerada de suma importância para que possam atualizar e compartilhar
seus conhecimentos de forma genuína, respeitando sua identidade e origem.
Durante a palestra Oiga profe/pedagogías decoloniales, Walsh (2021),
pondera sobre as formas de abordagem pedagógicas. Ela destaca que o
ensino e aprendizagem não estão restritos à instituição educacional e
menciona as lutas realizadas pelos movimentos e coletivos em bairros
populares, que exercem um tipo de pedagogia, num processo contínuo de
aprendizagem,

desaprendizagem

e

reaprendizagem.

Nesta

linha

de

pensamento consideramos o ensino informal produzido pela transmissão de
conhecimento narrativo em contexto familiar, seja parte integrante do processo
de ensino/aprendizagem amparada pelo uso de signos verbais ou imagéticos.
Esta ação tem por consequência enriquecer a cultura visual produzida pela
sociedade, em seu tempo e lugar históricos. Martins e Tourinho (2017), ao
tratar de questões sobre o “conhecer e pensar narrativo” pondera que:
As histórias de vida agarram-se a materiais empíricos da existência,
da vida, do cotidiano: a dor, a tristeza, a alegria, os desejos, os
sonhos os fracassos, o sentir, os afetos, mas, sobretudo, as
aprendizagens, formais não formais e informais que nos fazem
sujeitos (MARTINS; TOURINHO, 2017, p. 143).

Ao compor o grupo colaborador por matriarcas, não se tem como
objetivo discutir questões de gênero e sim buscar em suas bases familiares
informações que discorram sobre alicerces de formação dos sujeitos.
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Notadamente as matriarcas são em sua maioria as detentoras dos acervos
familiares,

registros

fotográficos,

bem

como

dos

costumes

tanto

culinários/alimentares quanto das tradições em atividades de sua cultura tais
como bordado, tecelagem, cantigas, cultivo de plantas e seus usos entre tantas
outras formas de expressão bem como da relevância destes para o ensino
informal.
O mundo atual, tem nas novas mídias um grande aparato tecnológico
que se devidamente utilizadas contribuem para que conhecimentos sejam
amplamente replicados, e se permita o entrelaçamento dos saberes e suas
áreas de interesse. Santos (2005), ao discutir sobre a alimentação e seu lugar
na História, observa que nos dias atuais a gastronomia passa a ser objeto de
estudo e considera o imaginário e o simbólico, como possibilidade de reflexões
sobre a evolução da sociedade, partindo do princípio de que as cozinhas são
produtos da miscigenação cultural, e contém padrões de permanência e
mudanças dos hábitos e práticas alimentares estabelecendo referências na
própria dinâmica social. Comer é um ato social, ligado aos usos, costumes e
possui relação com o onde, como e com quem se come.
Esta afirmação reforça a importância das relações interpessoais para a
manutenção das tradições e costumes na formação do sujeito social. Santos
(2005), referindo-se a Jean-François Revel, argumenta que a cozinha pode ser
pensada como arte desde que se considere a representação dos sabores.
Contrapõe, a essa, a ideia de que, ao mesmo tempo, a cozinha constitui um
espaço de desaparecimentos, perdas e destruições.

Ou seja, podemos

considerar que a prática de encontros para elaboração de pratos de cunho
afetivo, respeitados seus sabores e significados culturais, contribui para
manutenção dos saberes, num contraponto de igual forma o descaso ou seu
desuso nas práticas familiares recairá para o seu desaparecimento, e contribui
para a perda identitária.
Quanto a participação (auto)biográfica trabalhei a partir de acervos de
memória, elementos textuais, frases que cantarolam em minha mente, objetos
e imagens que fazem parte de minha memória afetiva e me permitem revisitar
caminhos já percorridos. Narrativas que definem meu lugar, criando um elo
entre meu passado, presente e vislumbre de um futuro que me faça ciente das
possíveis contribuições para a formação de indivíduos no contexto da
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educação informal. A Figura 7 trata do preparo do pão de queijo mineiro,
conforme receita familiar preparada por uma tia, última remanescente por parte
materna.
Figura 7 - Tia Chiquinha preparando pão de queijo mineiro.

Fonte: Acervo particular8.

Martins (2016), em seu texto sobre Mídias contemporâneas: narrativas e
aprendizagens fora e dentro da escola, trata dos diferentes aparatos
possibilitados pela tecnologia digital em referência a aprendizagens aceleradas,
modificações de comportamento e modos de pensar, de aprender, de produzir
narrativas que se pautam nas dinâmicas socioculturais que pressupõem
aprendizagens como condição de inserção nas malhas de relações e
pertencimento, nos processos de socialização prolongados por toda a vida.
Concordando com Martins, consideramos que as abordagens com vistas
a recolher relatos de vida, devem acontecer de acordo com cada contexto
cultural ou mesmo de afinidade com cada participante, respeitando suas
opiniões e valores, propiciando a liberdade para se expressarem, assegurando
assim, o conforto necessário e uso dos recursos possíveis para o registro.
Devemos ponderar que experiências podem ser aprazíveis ou não e que o
resultado destas podem ser percebidos na formação dos sujeitos junto aos
meios de educação.
8

Fotografia de Mariana Prado, 2019.
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A utilização de recursos tecnológicos para a coleta de dados e registros
narrativos, permite novas aprendizagens para as partes envolvidas e nos levam
a atualizar nossos conhecimentos. Os processos de registros narrativos
passam a compor ponto importante que incorpora ao fazer e narrar o sentido
de pertencimento e por sua vez reestruturam suas formas de aprender,
reaprender e ensinar em contextos informais.
Figura 8 - Carteira de 2 lugares.

Fonte: Acervo particular9.

Entre texto e contexto, o apanhado de imagens se faz presente como parte
da narrativa e conta sua própria versão dos fatos. No processo narrativo
(auto)biográfico, a imagem da carteira de dois lugares ganha corpo não só no
design, nos materiais empregados, mas também nos detalhes dos processos de
formação escolar. Como parte do mobiliário da sala de aula de uma escola rural
do interior de Minas Gerais, os alunos se sentavam com parceiros de diferentes
idades de forma que o aluno que possuísse maior conhecimento pudesse ajudar
aos iniciantes, de uma forma similar a ação do estagiário nos dias atuais.

9

Fotografia de Marislei Prado, maio 2021.
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Figura 9 - Turma Escola Professor Inácio, 1951.

Fonte: Acervo particular10.

Já no ensino primário em Goiânia, nos anos 60, na escola que frequentei
as carteiras eram dispostas em fileiras distantes e a sala era dividida em
metades, masculino e feminino, e normalmente utilizada para a repreensão de
possíveis travessuras durante a aula. O aluno que cometesse algo considerado
impróprio era colocado com alguém do sexo oposto e com maior idade ou
conhecimento. O constrangimento por dividir o assento nestas circunstâncias,
somado aos sorrisos discretos esboçados pelos colegas, fazia com que se
evitasse a advertência.
O olhar não é passivo, estático e, portanto, registra dados,
observações e percepções que 'estão aí', que registram o que
acontece aqui e agora e que misturam passado, presente e projeções
de futuro. Por esta razão, a identidade se revela somente quando a
colocamos à prova, ou seja, quando exigimos que ela fale sobre si
mesma (MARTINS, 2018, p. 52).

É possível considerar que a partir da narrativa com auxílio de recursos
visuais, as percepções sobre o tema escolhido sejam acentuadas, e nos
permita remontar cenários, costumes, valores que resultaram na formação dos
sujeitos, sem os quais nos dias atuais não teriam representados o significado e
a importância do objeto ou de seu uso no contexto em que foram concebidos.

10

Fotografia de Marislei Prado, 2021.
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A memória uma vez remexida, vasculhada, provocada, sentida, deixa o
passado e se faz presente, e como presente se faz novo em seus sentidos,
significados e narrativas.

4. A troca de presentes como experiência sensível
Presente. Presentes...
Conexões sensíveis e potentes que estabelecemos com algumas
pessoas fortalecem o nosso estar no mundo. Funcionam como presentes que
nos fazem sentir de modo mais denso e intenso o tempo presente, entrelaçado
a memórias e afetos do que já foi, projetando esperanças em direção ao que
será. Na língua portuguesa, à palavra “presente” podem ser atribuídas várias
acepções. Como adjetivo, é palavra do gênero masculino, e qualifica o quê ou
quem faz parte de um evento, ou integra a vida de alguém. Por exemplo: Ela é
uma mãe muito presente na vida da filha. Refere, também, um tempo verbal. O
presente do indicativo reporta algo em curso ao momento da fala; o presente
do subjuntivo refere-se a algum evento que poderia estar ocorrendo ao
momento da fala. Como substantivo, refere o recorte temporal corrente, situado
entre o passado e o futuro. Mas também nomina aquilo que se pode oferecer a
alguém como manifestação de gratidão, retribuição e afeto.
Um presente também pode ser chamado de lembrança. Ou seja,
estando, alguém, distante, ausente, lembra-se de outrem. Um objeto, um gesto,
uma carta, uma palavra ocupam ao menos parte do vazio, e afirmam a
presença apesar da ausência, a lembrança na distância. Não por acaso, entre
os antônimos da palavra presente estão o olvido, o esquecimento, a ausência.
Em contrapartida, as palavras lembrança e recordação são afeitas à ideia de
presente.
Ou seja, o ato de presentear implica o fazer-se presente, firmar presença
no aqui agora em relação à pessoa presenteada. Revela, também, o desejo de
não cair no esquecimento. Isso se refere não apenas ao estabelecimento de
vínculos, mas sobretudo ao modo como são cuidados os vínculos
estabelecidos, reafirmando-os, atribuindo-lhes qualidade, tratando de não
deixar que se percam no olvido.
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Em Ensaio sobre a dádiva, Mauss (1974) argumenta que, em muitas
comunidades, os vínculos entre as pessoas são alimentados pelas dinâmicas
que envolvem dar, receber e retribuir. A essa tríade o antropólogo nomeou
princípio da dádiva. A dádiva produz alianças. Tomados num sentido mais
amplo, os processos de dar, receber e retribuir podem ser observados em
todas as instâncias do viver social, envolvendo desde favores, objetos,
trabalhos, contratos, compadrios, conhecimento, até os presentes. E, mais uma
vez, os presentes envolvem objetos, mas também ações, disponibilidades,
presenças de diversas naturezas.
Vale frisar, contudo, que, nos princípios da dádiva e das alianças, além
da premissa de dar, é necessário reconhecer a ênfase na disponibilidade para
receber, bem como na responsabilidade em retribuir, uma vez recebida a
dádiva. Ou seja, o ato de dar depende da aceitação por parte de quem recebe;
ao mesmo tempo, o ato de receber implica numa espécie de acordo para a
retribuição. Mas a retribuição não é necessariamente para quem propiciou a
dádiva, podendo ser oferecida a outrem.
Não pretendemos cometer ingenuidades: relações de poder também se
estabelecem em torno a tais dinâmicas. As próprias relações comerciais podem
ser pensadas nesses termos. No entanto, antes disso, prefiro pensar o ato de
presentear em sua dimensão poética. Há uma trama de poiésis e aisthesis no
ato de conceber um presente, executá-lo, dá-lo, recebê-lo, vivenciá-lo. Um
gesto, uma sonoridade, uma palavra, uma lembrança, uma imagem, uma
embalagem…
Foi pensando nisso que desenvolvemos o projeto-dispositivo intitulado
Em vias de trocas, no contexto do Laboratório de Criação Artística 2, do curso
de Licenciatura em Artes Visuais, durante o segundo semestre letivo de 2020.
Nesse processo, eu, Alice, assumi duplo papel: docente e integrante ativa da
ação coletiva. A pergunta inicial, motivadora da proposta, buscou abordar o
desafio de desenvolver uma disciplina prática, voltada aos processos de
criação, a partir de atividades deflagradas por meio de aulas online.
Sob a égide da pandemia causada pelo SARS-CoV-2, e com base em
leituras e discussões sobre estética relacional (BOURRIAUD, 2009), estética
decolonial (MIGNOLO, 2019), e poética da solidariedade (MARTINS, 2018), um
dos aspectos mais marcantes levantados foi a distância entre os integrantes da
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turma, aliada ao profundo sentimento de tristeza em que cada qual se
encontrava em imersão.
Figura 10 - Convite para a roda de conversa Em vias de Trocas, 2021.

Fonte: Laboratório de Produção Artística, FAV-UFG.

A roda de conversa, realizada em plataforma digital (figura 9), mobilizou
estudantes e docentes em torno dos relatos sobre os processos de criação e
compartilhamento deflagrados, e das reflexões que suscitaram. A noção de
saudade ganhou um sentido muito mais potente, ante o sentimento de falta, a
ausência dos tempos, dos lugares, dos gestos, dos encontros… Em tais
circunstâncias, a falta do convívio no ambiente universitário, nos espaços de
compartilhamento, se somou à falta de esperança, oportunizando a discussão
sobre a efetiva relevância de boa parte das atividades exigidas nas aulas, e o
papel que teriam para a sua formação numa dimensão ética, estética, sensível.
Nesse sentido, à possibilidade de oferecer e receber um presente
agregou-se a estratégia de se fazer presente junto às demais pessoas,
acionando memórias sensíveis para ocupar, com afetos, os vácuos. Presentes
se comunicam por meio da visão, do gesto, da voz, do perfume, do sabor, da
textura, da memória, das luzes, dos afetos, das temporalidades... da
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respiração… Presentes reverberam lembranças, causam encantamentos.
Causam espanto.
Espanto resulta da aisthesis, a experiência sensível. Espanto é o que nos
toma quando nossos sentidos são afetados por aquilo que está fora do esperado,
como algo capaz de ocupar um vazio, uma falta. O espanto modifica os modos
como nos percebemos no mundo. É condição de abertura ao não sabido, e à
produção de conhecimento. Do saber, palavra que partilha sua raiz com a palavra
sabor.

Figura 11 - Detalhe do presente preparado por Maria Angélica Soares.

Fonte: Acervo particular11.

Decidir quem presentear, planejar, preparar e enviar o presente, bem
como receber o presente, ter revelado seu formato, conteúdo, sentidos,
integraram o corpo do projeto como um todo, nessa articulação entre memória,
ausência, presença, presente e experiência sensível.
Não encontro presencialmente Maria há muito tempo. Ágil, andava de
skate pelo campus, jogava futebol, apaixonada por gravura, desenvolveu,
comigo, dois planos de trabalho pelo Programa Institucional de Iniciação à
Pesquisa. No primeiro semestre de 2021, participou do Laboratório de Criação
11

Fotografia de Alice Fátima Martins, 2021.
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Artística 2. Dentro das atividades previstas, enviou-me esta pequena
embalagem que envolve o presente (Figura 11). Diante da delicadeza na
montagem da embalagem, experimento um dilema. Como acessar seu
conteúdo e ao mesmo tempo preservar a cuidadosa trama feita com delicado
fio de metal?
Vai demorar ainda algum tempo até que eu desfaça o invólucro e
descubra o conteúdo da embalagem. O tempo é um elemento que faz parte da
experiência sensível. Escolho não ter pressa diante do espanto que o pequeno
objeto provoca. Não quero, prematuramente, tentar decifrar ou fixar a
experiência. Recebo o presente, que é uma dádiva. Recebo e o integro ao que
sou. Comprometo-me a retribuir. Busco também preparar presentes, como
forma de me fazer presente e fortalecer vínculos e inventar sentidos para o
viver-estar-no-mundo, em comunidade.

5. De mãos dadas: provisórias conclusões
Seguimos, as três, entretecendo aprendizagens, desde as experiências
vividas, com os fios de memória que pulsam histórias. Essas histórias nos
constituem, dizem quem somos. Falam, também, de nossos vínculos de
pertencimento, dos coletivos de que fazemos parte. Bordados feitos a mão,
álbuns de fotografias cuidadosamente preservados, receitas que anunciam
pratos saborosos, saberes que articulam sabor e prazer de aprender, presentes
que evocam entes queridos, distantes, vínculos de afeto... São todos lugares
de memória. De memórias vivas, pulsantes, que dão sentido às veredas nas
quais transitamos hoje.
Pensamos na experiência desta escrita como um momento auspicioso,
quando foi possível lembrar nossas experiências vividas, trazer para o
presente, aquelas que ainda nos afetam, que nos importam, para compartilhar
entre nós três. Estendemos o compartilhamento a você, que nos lê. Quem sabe
seja possível enlaçar nossas memórias às suas?
Temos a expectativa de que, compartilhando esses registros, possamos
encorajar novas experiências com potências de transformar o presente, de se
transformar em presentes, valorizando as escutas, as memórias, as trocas, os
afetos...
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Cinema e História da arte: contribuições para novas visões de
mundo em “Maria Antonieta” e “Basquiat”
Maria Cristina MENDES 1
Não atribuamos ao cinema a fraqueza e os pecados dos homens.
Terminado o prestígio advindo da surpresa e da descoberta, os filmes
de pintura valerão tanto quanto aqueles que os fizeram.
(BAZIN, 2014, p. 210).

Quase duzentos anos separam as vidas da Delfina francesa e do
grafiteiro negro, cujas biografias fílmicas são o objeto desta pesquisa. O filme
Maria Antonieta é dirigido por Sofia Coppola2 e foi lançado em 2006; Basquiat –
traços de uma vida é um longa-metragem do artista visual Julian Schnabel3,
realizado em 1996. Ambos contribuem para novas visões de mundo,
potencializando as discussões acerca das interconexões de cinema e história
da arte.
Maria Antonieta nasce em 1775 na Áustria e é decapitada em 1793, na
França; Jean-Michel Basquiat nasce em 1960 em Nova York, onde morre por
overdose de heroína em 1988. Logo após a morte da Delfina, surgem grupos
que a defendem e admiram; o reconhecimento de Basquiat e a valorização de
sua obra não param de crescer. A vida de ambos é romantizada em filmes que
ambicionam atingir o consumo das massas, em narrativas que reiteram o
interesse público por biografias cinematográficas.
Para Edgar Morin (2014), a ausência de realidade, característica das
imagens cinematográficas, gera encantamento por meio de um forte poder
afetivo. O imaginário estético, reino das necessidades e aspirações humanas,
quando encarnado na ficção fílmica, alimenta as participações afetivas,
integrando o psiquismo do espectador no filme e o filme no psiquismo do
Docente no PPG CINEAV – UNESPAR e na Licenciatura em Artes visuais - UEPG. Doutora
(2014) e Mestre (2010) em Comunicação e Linguagens – UTP. Membro dos Grupos de
Pesquisa: Eikos, imagem e experiência estética - UNESPAR, Educação Estética, Trabalho e
Sociedade - UTP e Interart: interação entre Arte, Ciência e Educação: diálogos e interfaces
com as Artes visuais – UEPG.
2 Sofia Coppola dirigiu, entre outros filmes, O Estranho que Nós Amamos (2017), Bling ring – a
Gangue de Hollywood (2013), Encontros e Desencontros (2003) e As Virgens Suicidas (1999);
atuou em O Poderoso Chefão III (1990), Peggy Sue – seu Passado a Espera (1986), O
Selvagem da Motocicleta (1983) e Poderoso Chefão (1972).
3 Julian Schnabel também dirigiu O Escafandro e a Borboleta (2007), Antes do Anoitecer
(2000), Miral (2010) e No Portal da Eternidade (2018).
1
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espectador. Os fenômenos de projeção-identificação que caracterizam a vida
cotidiana são intensificados na fruição fílmica, ampliando a sensibilidade
humana.
Ao enfatizar o profundo vínculo histórico entre o cinema e a pintura,
Jacques Aumont (2007) condena as abordagens fílmicas superficiais, nas quais
os mais diversos estilos artísticos surgem como meras citações. De acordo o
pesquisador, as interconexões entre cinema e pintura, aqui adaptadas para o
cinema e a história da arte, devem ser buscadas em instâncias subterrâneas,
dentre as quais destaca a composição visual.
As análises fílmicas realizadas neste artigo partem das duas teorias
acima explicitadas: a potência dos processos de projeção-identificação
moriniano e a existência de relações pictóricas subterrâneas, assim como
apontadas por Aumont. Na análise de alguns trechos dos filmes, busca-se
evidenciar estratégias adotadas por Coppola e Schnabel para potencializar a
fruição fílmica e indicar possíveis caminhos subterrâneos percorridos pelo
cinema em suas interconexões com a história da arte. Ao analisar fragmentos
dos filmes Maria Antonieta e Basquiat intenta-se explicitar os caminhos
percorridos em direção à eficaz comunicação com o público.
Antes da análise fílmica, é importante destacar que Maria Antonieta e
Basquiat são duas adaptações cinematográficas realizadas a partir da
literatura. O primeiro é uma adaptação do livro homônimo de Antonia Fraser e
o segundo, além de refletir o convívio do diretor com o artista biografado, é
baseado em uma história de Lech Majewski. As interconexões de literatura e
cinema, quando permeadas por questões das artes visuais, contribuem para o
surgimento de uma história popular da arte (BERGER, 2014), cujo estudo na
academia tende a fortalecer a textura da trama comunicacional entre diversas
comunidades, ampliando a valorização da arte e da cultura.

1. Adaptação Cinematográfica e as tramas de uma história popular da arte
O interesse pelas vidas de pessoas notórias não é um fato recente na
literatura ou no cinema e as adaptações cinematográficas de livros sobre
personalidades famosas é uma garantia do interesse público, impulsionando à
leitura do livro, depois de se assistir ao filme, ou, ao contrário, despertando o

149

desejo de assistir ao filme, depois de lido o livro. Neste caminho de mão dupla
ambos saem lucrando e mesmo que boa parte daqueles que leem o livro e
assistem ao filme insistam em condenar o diretor por traição ao livro, ou seja,
ao texto fonte, os estudos sobre adaptação indicam que, na recíproca
potencialização de valores, a fidelidade ao texto escrito é um requisito de
pouca importância, destacando que o intercâmbio sígnico decorrente do
trânsito entre diferentes linguagens é um importante objeto de investigação
tanto para a literatura, quanto para o cinema, a arte e a sociologia (STAM,
2008, HUTCHEON, 2011; SANDERS, 2006).
Deslocar a história da arte de um patamar de difícil acesso rumo ao
cinema de entretenimento por meio de filmes que valorizam biografias ou
estilos artísticos é uma maneira, mesmo que pouco profundo, de despertar o
interesse do público pelas artes visuais. Ao compor um valoroso repertório da
cultura popular, as adaptações sugerem revisões históricas e, muito embora
suas abordagens possam ser superficiais no que se refere às análises da
produção de arte, as obras adaptadas, de certa forma, agenciam a vida e a
obra dos artistas (MENDES, 2010). Os exemplos do reconhecimento público
pela via do cinema são inúmeros e o crítico de arte Rodrigo Naves (2021)
reitera a importância das biografias cinematográficas, ao lembrar que o
reconhecimento de Van Gogh, não seria o mesmo sem Sede de Viver4, filme
hollywoodiano no qual Kirk Douglas interpreta a vida trágica do pintor.
Para Robert Stam (2008, p. 96) “todas as obras de arte inevitavelmente
são levadas pelo contínuo redemoinho de transformação dialógica, de textos
que geram outros textos, num interminável circuito de reciclagens e
transformações”; Linda Hutcheon (2011), ao apontar o prazer da variação na
repetição como um dos atrativos das adaptações, destaca que estas obras
“palimpsestuosas”

buscariam

estabelecer

equivalências

entre

distintos

sistemas sígnicos, cujos temas são os elementos mais prontamente
adaptáveis. Intrinsecamente ligadas aos processos de tradução intersemiótica,
de acordo com Julie Sanders (2006) as adaptações possibilitam diálogos entre

4

Sede de Viver é um dos filmes sobre Van Gogh dirigido por Vincente Minelli, em 1956, uma
adaptação do romance biográfico Lust for life, de Irwin Stone, publicado em 1934.
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diferentes

povos,

retomando,

em

última

instância,

questões

míticas

compartilhadas pelas mais diversas culturas.
O interesse do cinema hollywoodiano por biografias de artistas, para
Dóris Berger (2014), prioriza a ideia do gênio masculino incompreendido;
quanto às mulheres, geralmente sofrem injustiças perpetradas por homens
encarregados de protegê-las. Segundo a pesquisadora, a produção do cinema
para as massas, em sua valorização do gênio incompreendido ou da mulher
frágil, fortalece uma ideia combatida pele elite artística há pelo menos cem
anos, numa evidência do descompasso entre o cinema hollywoodiano e a
produção de arte contemporânea. Para ela, o cinema cria uma história popular
da arte na qual as biografias cinematográficas, as biopics, são responsáveis
por novos modos de se conhecer um artista. Estes novos modos de
aproximação com a arte, ainda segundo a pesquisadora, longe de serem
desprezados, merecem estudos aprofundados. Em sua maioria, as biopics são
adaptadas da literatura e colaboram para a ampliação do reconhecimento
público do biografado, possibilitando o surgimento de novas percepções de
mundo.
No que concerne às interconexões entre cinema e história da arte,
quando não se trata especificamente da biografia de um artista, as adaptações
podem se apropriar de estilos de distintos períodos artísticos na ambientação
cênica e/ ou no figurino, em um tipo de processo que Sanders (2006) denomina
apropriação; neste tipo de procedimento a intertextualidade pode ser menos
explícita, muito embora permaneça promovendo a produção de sentidos e
ampliando a rede de relações textuais.
Maria Antonieta é rainha e não artista, no filme de Coppola ela é veículo
para uma potente retomada do estilo rococó que domina as imagens e cujo
sentido é subvertido com a inclusão de elementos populares na criação da
mise-en-scène. Basquiat é um grafiteiro negro que se destaca na cena artística
nova-iorquina, cuja morte, trágica e prematura, potencializa a ideia do gênio
incompreendido.
Muito embora os diretores assumam o fato de adaptar obras literárias
específicas, é importante relembrar, antes de adentrar a análise de trechos de
cada um deles, que existe um farto material audiovisual acerca de Maria
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Antonieta e Basquiat, os quais contribuem para a ampliação das informações
disponíveis sobre eles.

2. Maria Antonieta e o pop-rococó de Sofia Coppola
Maria Antonieta, de Sofia Coppola, teve, entre outras locações, o Palácio
de Versalhes, o que, de saída, evidencia o poder da diretora. A Áustria
governada por Maria Tereza, mãe da futura delfina da França, é mostrada no
início do filme em ambientes internos cujas tonalidades predominantes têm
origem num azul profundo; este azul volta a dominar as cenas nas quais a
protagonista sofre, como por exemplo, quando morre um de seus filhos ou a
revolução bate à suas portas. Nas demais cenas, predominam tons pastéis e,
por vezes, o colorido suave que retoma a palheta rococó é entremeado por
fortes cores que remetem à pop art.
Na fronteira da Áustria com a França, a adolescente de treze anos,
despede-se de tudo que era seu e assume a nova identidade, enquanto o
futuro marido, Luiz XVI, praticamente desaparece diante da força do avô, o Rei
Luiz XV. A cena, na qual a atriz Kirsten Dunst é filmada nua, de costas, denota
o início dos constrangimentos aos quais a jovem será submetida na corte
francesa. As agruras do matrimônio e da vida na corte são eclipsadas pela
profusão cromática dos tecidos que decoram as paredes com motivos florais
(muitas flores também decoram o palácio) e pelo figurino de Milena Canonero.
As comidas ganham destaque e, na época em que foi lançado, o filme
popularizou internacionalmente o consumo do macaron, um tipo de doce
exibido no filme nas mais diversas cores. É com a comida que as cores da pop
art entram em cena, potencializadas pela trilha sonora que mescla músicas do
século XVIII e dos anos 1980. A interconexão da trilha sonora e das imagens
singulariza o filme e o aproxima do público, pois trata da revisão histórica de
uma renomada vilã, aqui tratada como uma jovem sem a capacidade de
enxergar além dos jardins em que se encontra confinada.
Uma espécie de tédio permeia o filme, e mesmo quando Maria Antonieta
se apaixona pelo conde Von Fersen, a rejeição da corte impede sua felicidade.
O baile de máscaras e as demais festas com jogos de cartas ou de adivinhação
evidenciam a tentativa de fazer o tempo passar. As diversões ficam ao encargo
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dos penteados exuberantes, dos animais de estimação e das compras com as
amigas. Uma das cenas de compras, quando a Delfina e suas companheiras
experimentam sapatos, também ajudou a promover o filme. Um par de tênis allstar (figura 1) desperta dúvidas acerca da atenção da equipe técnica, no que se
refere à mise-en-scéne. Estratégia de valorização da opacidade fílmica, para
Ismail Xavier (2005), esta espécie de devolução da consciência do espectador
para seu próprio corpo, diante de algo que impede a imersão fílmica gera
efeitos importantes na fruição estética.
Figura 1 – O tênis all-star no filme Maria Antonieta, de Sofia Coppola.

Fonte: COPPOLA (2006).

Assim como o colorido das meias e das roupas, que está longe de
remeter a uma sensação de passado, o all-star contribui para uma espécie de
atualização da Delfina, na evidente tentativa de possibilitar a revisão, agora por
um viés feminista, daquela que, ao mesmo tempo em que foi sumariamente
condenada pela Revolução Francesa, despertou e continua despertando o
interesse popular, em função das mentiras que se propagaram a seu respeito.
Coppola, no filme, faz questão de desmentir a famosa fala da rainha da França
sobre a falta de pães e a substituição por brioches.
Revisitar uma história que aconteceu a mais de duzentos anos é lidar
com fontes das mais diversas e embora Coppola adote a biografia redigida por
Antonia Fraser como objeto da adaptação, deve-se levar em conta, para
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valorizar os critérios adotados pela diretora, as diferenças entre outra biopic da
delfina. O filme Maria Antonieta, dirigido por W. S. Van Dike, em 1938, também
é uma adaptação cinematográfica, realizada a partir da biografia redigida por
Stefan Zweig5, o filme de Zweig apresenta uma abordagem menos preocupada
com a interioridade de delfina, enquanto destaca as artimanhas políticas para a
dissolução da corte. Acostumados aos ideais e às conquistas da Revolução
Francesa, é o filme de Coppola que traz à tona uma injustiça social que
relativiza as reflexões históricas sobre e revolução que modificou o mundo
ocidental

3. Basquiat e o neo-expressionismo de Julian Schnabel
Basquiat - traços de uma vida, dirigido por Julian Schnabel é baseado
em uma história de Lech Majewski. O que se destaca na análise fílmica,
contudo, é a apropriação que Schnabel faz da vida do artista: os quadros de
Basquiat foram pintados por Schnabel6 e o personagem Albert Milo, também
pintor e amigo de Basquiat, é uma espécie de alter ego do diretor, já que são
suas, não só as pinturas de Milo, como também o atelier visitado por Basquiat7.
Quando comparado a filmes como Downtown 81 (Edo Bertoglio, 2000)
ou The Radiant Child (Tamra Davies, 2010) fica ainda mais evidente a
romantização da vida do jovem pintor negro que se torna célebre na cena
artística internacional. Downtown 81 foi filmado em 1981 e nele Basquiat
interpreta, de modo quase autobiográfico, o papel de um jovem artista que, em
meio à cena musical nova-iorquina, tenta vender suas telas para pagar o
aluguel; o filme ficou perdido até o final dos anos 1990, antes de ser finalizado.
The Radiant Child é um documentário sobre o artista que conta com o
depoimento de vinte pessoas, dentre as quais estão Schnabel, Bischofberger,
Ricard e Nossei, personagens que também são contempladas no filme aqui
analisado.
Na perspectiva de Schnabel, Basquiat é um gênio precoce incentivado
pela mãe: nas cenas iniciais ambos aparecem observando a pintura Guernica,
5

Maria Antonieta: retrato de uma mulher comum é o título do romance de Zweit.
Os quadros foram pintados por Schnabel porque a família de Basquiat não concordou com a
realização do filme e não emprestou as obras.
7 A filha de Milo é interpretada pela filha de Schnabel.
6
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de Pablo Picasso e a imagem de Basquiat quando criança, usando uma
brilhante coroa dourada, é intercalada com o nome do diretor. Depois dos
créditos, René Ricard aparece sentado em um banco de praça e a voz over
anuncia, entre outras colocações que “todo mundo quer entrar no barco de Van
Gogh” (BASQUIAT, 1996). Ele prossegue afirmando que o trabalho do artista
deve chegar ao público e que o crítico é o olho do público. Basquiat sai da
caixa de papelão que estava atrás do banco da praça onde o crítico escreve,
grafita SAMO8 e desenha a coroa de três pontas, uma das características da
sua produção.
Durante o filme, quatro cenas que mostram ondas do mar são metáforas
dos eventos que estão por vir, anunciando a descoberta, a ascensão, o
sucesso e as agruras da vida do artista. As imagens das ondas, tanto acima
dos prédios de Nova York, quanto tomando a tela inteira, causam
estranhamento e produzem a opacidade fílmica (XAVIER, 2005) responsável
por gerar substanciais alterações nos modos de fruição.
O filme ameniza a vida de Basquiat: diminuem os romances, que se
atêm apenas a duas mulheres; o cabelo do protagonista permanece o mesmo
ao longo do filme, muito embora, durante a vida do artista ele tenha variado
bastante, passando do estilo moicano usado por punks até os dreadlocks
adotados por rastafáris; o abuso de drogas se restringe a uma cena na qual ele
quase morre na cama e é salvo pela namorada.
Um dos destaques é a presença de David Bowie no papel de Andy
Warhol. Se Basquiat é interpretado por Jeffrey Wright, pouco conhecido na
época, outros personagens são interpretados por artistas reconhecidos como
Willem Defoe, que interpreta o eletricista na galeria de arte onde Basquiat é
desprezado, Dennis Hopper, que assume o papel do crítico Bruno
Bischofberger, Gary Oldman, responsável por dar vida ao artista Albert Milo, e
Benício del Toro, uma espécie de amigo genérico representando um possível
coletivo de amigos não famosos, cujo nome é Benny Dalmau. É importante
pontuar que a presença de artistas e atores consagrados impulsiona o
reconhecimento do público do filme, no qual a liberdade de criação do diretor
prevalece (MENDES; SOUZA, 2017).
8

SAMO é a abreviação de same old shit, pseudônimo usado por Basquiat e um amigo
grafiteiro.

155

A amizade entre Warhol e Basquiat até hoje suscita controvérsias e, no
filme, serve de mote para explicitar o panorama das Artes visuais em Nova
York, cujas estratégias de visibilidade são atravessadas pelas mais diversas
(des)razões. Schnabel deixa claro o desejo de fama nutrido por Basquiat e
permite supor que os interesses dos galeristas e críticos que promoveram o
artista, residiam na oportunidade de dar visibilidade a um grafiteiro negro que,
de marginalizado, passa a compor a elite cultural dos anos 1980, uma espécie
de mascote da arte contemporânea em seu afã de prestigiar as minorias
desprivilegiadas.
A iniciativa de Schnabel, cujo intuito é homenagear o colega morto
poucos anos antes da realização do filme, não deixa de potencializar seu
desempenho profissional que, na condição de pintor neo-expressionista,
parece querer se aproximar de Basquiat, numa atitude que, de acordo com as
análises realizadas, permitiu a recriação de acontecimentos que privilegiam a
presença do diretor. Uma das cenas que identificam esta espécie de imposição
de presença realizada por Schnabel acontece durante o vernissage de
Basquiat. No filme, posam para o fotógrafo, Basquiat, Warhol, Milo (o alter ego
de Schnabel) e o crítico e galerista Bischofberger (figura 2). A foto que mais se
aproxima da apropriação de Schnabel, pode ser encontrada no site do galerista
Bruno Bischofberger e é o registro da comemoração do acordo de um trabalho
colaborativo entre Warhol, Basquiat e Clemente, que acabou não acontecendo.
Figura 2 - Basquiat, Warhol, Milo e Bischofberger

Fonte: BASQUIAT (1996).
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Segundo Bischofberger (2008), naquele período, muitos artistas, numa
abordagem vinculada a questões pós-modernistas, optaram por trabalhar
coletivamente, na tentativa de colocar em xeque questões como autoria e
trabalho pessoal. Identifica-se, neste tipo de abordagem realizada por
Schnabel, que os possíveis caminhos subterrâneos, apontados por Aumont em
relação ao uso da pintura no cinema, mantêm estreitas correlações com os
processos de adaptação e tradução, cujas teorias têm valorizado as
transformações sígnicas decorrentes das mudanças de mídia.
A sequência final do filme é a última a ser destacada. No carro com
Dalmau, o amigo genérico do pintor, Basquiat, de pijamas, conta a história de
um príncipe que não conheceu a liberdade. As imagens mostram o jovem
príncipe batendo nas grades da cela com a coroa na cabeça. Basquiat explica
que o som da coroa nas grades de ferro era tão belo que todos que ouviam
ficavam maravilhados. O príncipe nunca foi encontrado, enquanto as histórias
do magnífico som que produzia continuam a ser contadas até hoje. A câmera
volta para Basquiat, ele avisa o amigo que não quer mais ir para o Havaí e sim
para a Irlanda, onde parariam em todos os bares para beber. À tela preta que
encerra a fala de Basquiat acrescenta-se um texto em branco, informando a
data e a razão da morte do grafiteiro negro que se tornou celebridade no
mundo das artes.

4. Considerações finais
Nos dois filmes analisados buscou-se explicitar os processos de
identificação-projeção moriniano e a interconexão de cinema e história da arte
na construção de novas visões de mundo. Foi pontuado que as biopics criam
uma espécie de história popular da arte, porta de entrada para a ampliação do
público que aprecia as artes visuais. Destacou-se ainda que o cinema aborda a
história da arte por meio de adaptações ancoradas na literatura e/ ou adotando
por referência o repertório imagético que a caracteriza.
Dentre as estratégias adotadas por Sofia Coppola na tentativa de
resgatar uma vilã histórica destacamos a sedução: além de dar visibilidade à
hipotética intimidade da vida no Palácio de Versalhes, o figurino e a mesa farta
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deslumbram o público com imagens encantatórias que fazem esquecer as
misérias que se encontram fora dos limites do palácio. Até mesmo a
abordagem blasé da Delfina promove a participação afetiva, já que encontra
respaldo nos processos de identificação-projeção morinianos. Incapaz de tomar
qualquer atitude contundente, no que se refere ao relacionamento com o povo
esfomeado (que ela e o público só veem no final do filme), a jovem entediada
segue a vida que lhe foi imposta. Este tédio que assombra a mise-en-scène
pode ser identificado na atual dificuldade de se vislumbrar boas perspectivas
para o futuro da humanidade. Esta atmosfera blasé caracteriza a pintura
rococó, cujos quadros valorizam a superficialidade da tela em detrimento da
profundidade. Com poucas perspectivas, pontos de fuga ou possibilidade de
projetar desejos e sonhos, Maria Antonieta se aproxima do público que usa allstar e come macaron, sem se dar conta da crescente miséria de grande parte
da população mundial. Injustiçada ou não, a protagonista do filme, num intenso
clima pop-rococó, aceita passivamente a condenação, numa produção
cinematográfica cujos custos são estimados em quarenta milhões de dólares.
Julian Schnabel promove o encontro da pop art com a pintura neoexpressionista nas personagens de Warhol e Basquiat. Mesmo com um
orçamento de pouco mais de três milhões de dólares, a realização do filme foi
possível graças ao apoio de notoriedades, numa evidência dos caminhos
subterrâneos que a cena artística insiste em percorrer. Ao traduzir em filme sua
visão sobre Basquiat, Schnabel lança mão de estratégias que potencializam a
sedução e promovem o trânsito entre poéticas e teorias artísticas. As metáforas
se dilatam e, ao mesmo tempo em que suavizam a persona do artista,
explicitam problemas raciais, um dos motivos da discórdia entre Basquiat e
Warhol. O gênio incompreendido perde seu mais próximo interlocutor e poucos
meses após o falecimento de Warhol, Basquiat morre por overdose de heroína.
Ao encerrar o filme com uma história que era contada para Basquiat na
infância, Schnabel promove uma espécie de retomada mítica, conduzindo o
público para um lugar do imaginário onde a potência da criação encontra suas
raízes e se multiplica na criação de novas histórias.
Recontar histórias é uma das características humanas, portanto
transformá-las e adaptá-las a novos contextos, não deixa de ser uma maneira
de lançar novos olhares sobre a história e sobre a produção de arte. Destacar
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características dos tempos em que os fatos narrados aconteceram e/ ou
atualizar tais narrativas para novos tempos e configurações sociais são
estratégias que, adotadas pelos diretores cinematográficos no afã de expressar
seus pontos de vista sobre determinados temas, promovem a discussão sobre
arte, enriquecendo o universo cultural. As interconexões de cinema e história
da arte potencializam a fruição estética e promovem a sensibilização humana,
elementos fundamentais para uma sociedade que tenha em vista equilibrar as
condições de vida.
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Cinema, moda e pintura: intericonicidade nas representações
do imaginário feminino
Helio Ricardo SAUTHIER 1

Intericonicidade e memória discursiva
A intericonicidade, “rede de reminiscências pessoais e de memórias
coletivas que religam as imagens umas às outras” (COURTINE, 2013, p. 157),
é um dos conceitos utilizados nos estudos da linguagem pela Análise de
Discurso de linha francesa (AD).
Para a AD, o discurso é entendido como efeito de sentidos em que a
linguagem materializa ideologias com o objetivo de explicitar os mecanismos
da determinação histórica dos processos de significação. Entendendo, então, o
discurso como uma construção linguístico-textual, a AD insere diferentes
modalidades do exercício da língua num determinado contexto histórico-social
de produção, considerando na análise da linguagem uma dimensão extralinguística, indo para além da língua (langue), e abarcando também a fala
(parole) – a história, os sujeitos, a ideologia, o contexto de enunciação. A
parole deriva, portanto, de discursos anteriores, outros.
AD não objetiva tomar a língua pela estrutura linguística, pois a vê como
“a língua da ordem material, da opacidade, da possibilidade” (FERREIRA,
2003, p. 42), levando em conta os traços da historicidade que é inscrita na
língua. Portanto, a AD busca a relação da linguagem e sua estrutura com a
exterioridade e o contexto, ou seja, as condições de produção do discurso: o
falante, o ouvinte, o contexto da enunciação, que envolve o lugar social dos
interlocutores e o contexto sócio-histórico, representado por formações
imaginárias. Tenta-se superar os limites da linguística estrutural, levando em
conta o produto da ação do sujeito e o efeito de sentido entre interlocutores,
considerando não somente o enunciado (produto), mas a enunciação
(processo).
A virada nos estudos linguísticos nos anos de 1960 possibilitou, então,
abordagens que consideram os elementos contextuais e uma concepção
1
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dialógica da linguagem que leva em conta o fato de que todo enunciado surge
em resposta a outros (dialogia) e que esta trama dialógica na qual está inserida
todo enunciado faz parte das condições de produção de seus sentidos. Estas
concepções dialógico-discursivas de linguagem, têm, inicialmente, seu corpo
de análise textos verbais, mas as reflexões logo se expandem para todas as
formas de linguagem, tendo profundas repercussões também no campo das
linguagens visuais e audiovisuais dentro de uma perspectiva semiológica 2. É
este aspecto expansivo da AD que me interessa particularmente neste estudo,
uma vez que abarcará os campos do cinema e da moda.
Outro conceito importante neste estudo é de memória discursiva. JeanJacques Courtine (2013) cunhou o conceito de memória discursiva na AD para
apontar a historicidade das imagens nos seus aspectos formais enquanto
agentes da repetição de discursos. Juntamente com Foucault (noção de
formação e prática discursiva) e Pêcheaux (noção de interdiscurso), mobiliza
os estudos da AD, no entendimento de que a memória discursiva concerne à
existência histórica de enunciados anteriores de práticas discursivas diversas.
Tais colocações possibilitaram o estudo do funcionamento discursivo das
imagens, transpondo os limites dos modelos linguísticos, bem como a noção de
intericonicidade que consiste na “rede de reminiscências pessoais e de
memórias coletivas que religam as imagens umas às outras” (COURTINE,
2013, p. 157). Sobre o termo, o autor explicita em entrevista concedida ao
pesquisador MILANEZ (2006):

2

Os estudos de Roland Barthes e Christian Metz, por exemplo.
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(...) a intericonicidade supõe as relações das imagens exteriores ao
sujeito como quando uma imagem pode ser inscrita em uma série de
imagens, uma genealogia como enunciado em uma rede de
formulação, segundo Foucault. Mas isso supõe também levar em
consideração todos os catálogos de memória da imagem de um
indivíduo. Eu tenho a tendência de dar a essa noção de
intericonicidade no momento uma extensão maior que dei nos cursos
dos quais você participou, quando me servia mais de colocar as
imagens uma com as outras, da mesma maneira que o discurso é
atravessado pelo interdiscurso. Acrescentaria ainda uma dimensão
suplementar, indo de um lado mais antropológico para situar o
indivíduo, o sujeito, não só como produtor, mas também como
intérprete, e de certa maneira como suporte das imagens dessa
cultura (NAVARRO apud MILANEZ, 2006, p. 169).

Portanto, para compreender o funcionamento da memória no campo
discursivo das imagens, deve-se, na perspectiva da intericonicidade, levar em
conta o enunciado e o lugar que ocupamos enquanto sujeitos históricos,
analistas ou produtores de imagens na vasta rede imagética que nos rodeia, a
fim de buscarmos as possibilidades de aparecimento destas imagens e seus
discursos em dado tempo e espaço. Assim, um filme está em relação com um
conjunto de signos que poderão ser reatualizados de acordo com certas
condições históricas e culturais, permitindo investigar que sentidos são
mobilizados para as leituras de imagens.
A memória discursiva das imagens é então materializada nos
discursos de produção iconográfica que compõem a rede mnemônica, a qual,
por sua vez, é ampliada e recriada constantemente, produzindo um efeito de
atualidade e novas materialidades discursivas e os sentidos que elas
provocam.

Enquanto domínio da memória, a produção dos discursos nas

imagens move os já ditos num processo constante de (re) atualização. A
recuperação de outras imagens e dos saberes que elas fazem (re) aparecer
pode, então, permitir o entendimento do processo da construção discursiva das
imagens. Evidenciar a ligação e a relação de imagens na perspectiva da
intericonicidade possibilitará, neste estudo, a (re) leitura e investigar como se
constroem as formações imaginárias que alimentam o imaginário cultural.

2. Imaginário e formação imaginária
O que abarca o imaginário constitui um extenso campo de saberes dos
quais fazem parte as concepções pré-científicas, a ficção científica, as crenças
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religiosas, as produções artísticas que engendram outras realidades, as ficções
políticas, os estereótipos e os preconceitos sociais. A partir, especialmente de
meados do século XX, o estudo das produções imagéticas, suas propriedades
e seus efeitos, constitui o escopo do imaginário que abarca o real e o simbólico
implicando uma emancipação com referência a uma determinação literal.
Wunemburger (2007) denomina o imaginário:
um conjunto de produções, mentais ou materializadas em obras, com
base em imagens visuais (quadro, desenho, fotografia,) e linguísticas
(metáfora, símbolo, relato), formando conjuntos coerentes e
dinâmicos, referentes a uma função simbólica no sentido de um
ajuste de sentidos próprios e figurados (WUNENBURGER, 2007, p.
11).

Este conjunto, portanto, comporta tanto uma vertente representativa
(verbalizada), quanto uma vertente emocional (afetiva que toca o sujeito), e a
constituição de um imaginário pela formação de conjuntos de imagens e
narrativas coerentes e que produz um sentido diverso do local ou do momento.
De modo que o imaginário pode ser descrito tanto literalmente (temas,
motivos), quanto pelos processos interpretativos, uma vez que as imagens
costumam portar mais de um sentido. Bem como o mito, o imaginário desloca o
conteúdo de um discurso por meio de fabulações que restituem metas e
intenções. Estudar o imaginário, requer, desse modo, entender as imagenstextos em sua dinâmica criativa e riqueza semântica, possibilitando inúmeras
interpretações das complexas representações na vida prática, individual e
coletiva.
Os estudos do imaginário oscilam entre duas principais concepções, um
sistema estático fechado e um sistema dinâmico aberto. O primeiro designa o
conjunto estático dos conteúdos produzidos por uma imaginação (faculdade)
que, por processos repetitivos, formam memórias que vão constituir o
determinado imaginário tecido de imagens passivas e neutras destituídas de
verdade. O segundo, denominado de concepção ampliada, constitui os
agrupamentos de imagens dotadas de um princípio de auto-organização
conferindo um autopoiética, permitindo entender o imaginário como um
processo dinâmico, passível de recriações. Esta concepção é que me interessa
neste estudo, pois valoriza a capacidade das imagens de viverem por si e
suscitarem novos efeitos, recombinações e sentidos.
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Esta concepção de imaginário, vinculada aos estudos pós-modernos,
desvincula o sujeito como autor de suas representações, por meio dos jogos
possíveis de recombinação das imagens que são possibilidades de
representações dotadas de uma energia de transformação e de potências de
(re) significação. O estudo do imaginário permite, pois, extrair uma lógica
dinâmica da composição de imagens, sejam elas narrativas ou visuais, e
visualizar a ocorrência de ciclos de transformação do imaginário, de acordo
com as configurações de imagens e de suas categorias, num dado espaço e
tempo. Como explicita Durand (2014), o imaginário é inseparável de obras,
sejam elas mentais ou materializadas, pois atuam na construção dos sentidos,
ações e experiências de pensamento, contribuindo para enriquecer a
representação do mundo e seu valor não reside apenas em suas produções,
mas no uso que dele é feito.
Portanto, o imaginário, independentemente de suas concepções e
convergências, não é um conjunto anárquico, feito de associações caóticas de
imagens, mas obedece às estruturas e à uma história marcada por jogo de
constantes e de variações no tempo.

3. O cruzamento de imagens da pintura, cinema e moda a partir de A Bela
da Tarde
Em A Bela da Tarde, filme dirigido por Luis Buñuel em 1967, Séverine
Serizy (Catherine Deneuve) é jovem e rica, casada com um cirurgião de
sucesso. Para saciar suas fantasias sexuais, ela procura um discreto bordel em
busca de novos prazeres e para realizar seus desejos mais secretos, criando
uma vida dupla, mantendo-se como a esposa do cirurgião na maior parte do
tempo, mas sendo a Bela da Tarde (Belle de Jour), poderosa e sensual,
durante algumas tardes da semana.
Os figurinos de Séverine foram criados especialmente para a
personagem pelo estilista Yves Saint Laurent. Trago a seguir algumas imagens
do filme para cruzar com imagens da pintura renascentista e da moda
contemporânea. Ressalto que adotei uma análise fílmica do tipo icônica, ou
seja, da imagem, a partir de fotogramas, para discutir os discursos que se
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apresentam na visualidade da ambígua Séverine, dialogando com as
representações da mulher casta e da mulher profana ao longo da história da
arte ocidental, a partir do Renascimento. No que tange a esta dicotomia entre
as representações artísticas da mulher, dialogarei com as considerações de
Umberto Eco (2013) acerca da iconografia da Vênus Casta e da Vênus Profana
na pintura europeia. O dispositivo analítico do cruzamento de imagens,
proposto por Étienne Samain (2009), evidenciará o funcionamento discursivo
das imagens, bem como a operação da intericonicidade.

3.1 Vênus Casta
De acordo com ECO (2013), esse tipo de vênus representaria a mulher
casta, a beleza prática, um modelo a ser seguido pelo exemplo de sua retidão
e conduta. Pode-se observar a mulher completamente vestida, sem ou com
maquiagem discreta, com adornos de cabeça e no colo, deixando pouca pele à
mostra (Figura 1). O cabelo está cuidadosamente arrumado, preso. As cores
são sóbrias e este tipo de Vênus é representada no interior do seu lar, com
elementos cenográficos que remetem a esta interioridade em cenas
tipicamente femininas: lendo ou bordando.
Figura 1 – Retrato de Uma Jovem Mulher – Petrus Christus (1460-1470) –
Óleo sobre tela.

Fonte: Gemäldegalerie.
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A postura da bordadeira (Figura 2), uma das representações mais usuais
da Vênus Vestida, é o de olhar baixo, servidão ou passividade. A leitora, o
papel da mulher educada, mas somente em certas áreas, apresenta
comumente a mulher recostada ao realizar tal atividade. Séverine, passeando
na praia ou sozinha em sua casa, apresenta-se impecável, com um ar distante,
uma beleza vaga e triste.
Figura 2 – A bordadeira – Diego Velazquez (1643) - Óleo sobre tela.

Fonte: Galeria Nacional de Arte.

A postura de Séverine com o jornal no colo, com ar melancólico e
distante (Figura 3), pode ser ligada aos temas das mulheres leitoras no século
XIX que ilustram uma postura icônica da mulher entediada no casamento.
Madame Bovary (1856), de Gustave Flaubert, tematiza a história de Emma,
uma jovem burguesa sonhadora, criada no campo e educada em um convento.
O romance teve algumas adaptações para o cinema e nelas pode-se notar a
semelhança na construção da mise en scène: a jovem recostada com um livro
no colo, com ar sonhador e insatisfeita, representaria a rejeição do autor aos
ideais burgueses e materialistas de sua época (Figura 4).
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Figura 3 - A leitora – Fragonard (1776) – Óleo sobre tela

Fonte: Galeria Nacional de Arte.

Figura 4 - Madame Bovary (1991) de Claude Chabrol e Madame Bovary (1949)
de Vincent Minelli.

Fonte: CHABROL, 1991; MINELLI, 19493.

3.2 Vênus Profana
A Vênus Nua, representa, por sua vez, ou o aspecto divino da
feminilidade ou então sua dimensão profana, evocando a ordem do desejo, da
fantasia e do fetiche (ECO, 2013). Tais representações estão associadas à
posição recostada da Vênus na composição do quadro, com os cabelos
ligeiramente desalinhados, bem como aos objetos da mise en scène como
camas, recamiers, abajures, tecidos luxuriantes e u tipo de contemplação
3

Intericonicidade na representação da esposa leitora e entediada.
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erótica (Figuras 5 e 6). Em A Bela da Tarde, quando Belle está no bordel de
Madame Anais, são estes objetos que estão em cena.
Figura 5 – Rolla – Henri Gerveux (1878) – Óleo sobre tela.

Fonte: Museu d’Orsay.

Figura 6 – A Grande Odalisca – Ingres (1814) - Óleo sobre tela.

Fonte: Museu do Louvre.

O corpo desnudo é altamente simbólico e pode revelar muito mais do
que mostra o aparentemente simples “figurino da pele”. A nudez feminina
frequentemente é representada em posições recorrentes da Vênus na cama,
divã ou recamier e acompanhada por objetos e texturas que procuram evocar o
prazer do olhar A autora Laura Mulvey, no artigo Prazer Visual e Cinema
Narrativo (1975), evidencia o modo como as imagens e, especialmente o
cinema, “reflete, revela e até mesmo joga com a interpretação direta,
socialmente estabelecida, da diferenciação sexual que controla imagens,
formas eróticas do olhar e o espetáculo” (XAVIER, 2018, p. 355). A escopofilia,
o prazer de olhar, é essencialmente ativada por certas convenções nas
composições dos quadros cinematográficos que derivam tradicionalmente de
um olhar masculino sobre o corpo da mulher que, segundo a autora, possui
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uma aparência codificada no sentido de emitir um impacto de contemplação
erótica.
É interessante notar nas imagens acima o uso recorrente de artifícios
presentes nas inúmeras produções da arte pictórica ocidental. O jogo de luz e
sombra, o corpo da Vênus pálida em posição central, como se fosse iluminado
por um holofote, camas e recamiers, texturas e tecidos diáfanos, abajures,
objetos de arte decorativa, e a própria posição recostada da Vênus no quadro
ostentam uma certa ordem presente na construção da mise en scène em A
Bela da Tarde, que se afilia genealogicamente à tradição da arte pictórica
ocidental. Os discursos sobre como os corpos devem ser, devem estar e se
comportar educam e orientam o nosso olhar. Esta orquestração requintada
deriva de séculos de produção imagética/discursiva que atualiza o imaginário e
as formas como ocorre o diálogo com materialidade que é uma construção
simbólica ricamente tecida e rememorada constantemente.
Tais representações da Vênus Vestida e da Vênus Nua replicam e
atualizam, portanto, os discursos imagéticos justamente pela repetição,
reconhecimento e rememoração de imagens cânones. A memória discursiva
das imagens em A Bela da Tarde se materializa, então, nos discursos de
produção iconográfica que compõem a rede mnemônica, que, por sua vez,
amplia-se constantemente, produzindo efeitos de sentido e de atualidade.
Assim, enquanto domínio da memória, a produção dos discursos nas imagens
move os já ditos em processo constante de (re) atualização. A recuperação de
outras imagens e dos saberes que elas fazem (re) aparecer, permite entender
como funciona o processo da construção discursiva das imagens.
Ao vestir Séverine, o estilista Yves Saint Laurent copia a si mesmo e
reforça o naturalismo, esgarçando as fronteiras entre a vida e a arte, entre o
real e o sonho, características inequívocas na obra de Luis Buñuel. Assim, há
uma contaminação na qual assemelhar é conhecer e reconhecer. O filme
coloca o princípio do prazer em detrimento do princípio de realidade,
questionando a tradição do amor romântico e burguês, aliado à monogamia, ao
casamento e às relações de poder entre os sexos. Especialmente a partir da
contracultura, os filmes projetaram a expressão do sexo como discurso político.
E a moda, enquanto um dos componentes das condições sociais de
subjetivação e construção de identidades, estabelece uma ampla rede de
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relações com os indivíduos, por meio o corpo e da roupa que cria
subjetividades, imagens, formas e símbolos.
A moda, especialmente a partir do século XX, possui importância, na
medida em que se pode atribuir significados para os indivíduos no que tange à
construção da autoimagem e a apresentação de si. A natureza da moda
contemporânea, as maneiras pelas quais as pessoas respondem a ela, mudou
a partir do século XX, sendo mais ambígua e multifacetada, refletindo a
natureza altamente fragmentada das sociedades pós-industriais e as opções
de vestuário mostram a complexidade pelas quais percebemos a nós e aos
outros.
A redefinição de identidades sociais na contemporaneidade é, portanto,
amplamente impulsionada pela moda, uma vez que ela atribui novos
significados aos artefatos. DAVIS (1992, p. 17-18) afirma que as roupas da
moda são bastante significativas para os consumidores, já que expressam as
ambivalências que cercam as identidades sociais: juventude x idade,
masculinidade x feminilidade, androginia x singularidade, trabalho x diversão,
conformismo x rebeldia.

Portanto, a moda contribui para redefinir estas

tensões, incorporando novos estilos de acordo com a época.
Desse modo, pode-se fazer uso de vários discursos para interpretar as
ligações entre nossa própria identidade e a identidade social conferida pela
condição de pertencer a vários grupos sociais que vestem roupas semelhantes.
Assim, os discursos de moda podem forjar significações e fronteiras sociais,
interpretar dinâmicas interpessoais, entre as relações de consumo cultural,
bem como transformar e contestar categorias sociais, especialmente as de
gênero.
Lipovestky (2009) afirma que é útil compreender a moda enquanto um
fenômeno histórico e significativo para entender o vestuário que constitui seu
domínio arquetípico, como um movimento que joga com as dimensões da
individualidade, do efêmero e da pluralidade advindas do desejo pelas
aparências e do encanto pelas imagens.
(...) A moda consumada vive do paradoxo: sua inconsciência favorece
a consciência; suas loucuras, o espírito de tolerância; seu mimetismo,
o individualismo; sua frivolidade, o respeito pelos direitos do homem
(LIPOVETSKY, 2009, p. 21).
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Figura 7 – Mosaico que ilustra as composições semelhantes para ilustrar a
“mulher profana” no cinema.

Fonte: MALLE, 1978; MARSHALL, 1990; OZON, 2013.

3.3 A Bela da Tarde contemporaneizada
Para entender e mostrar como o estilo Belle de Jour se tornou uma
referência icônica no mundo da moda e também da cultura, atravessando o
século XX e chegando até o século XXI, trarei a seguir imagens-em revistas de
moda contemporânea, desfiles e sites de compras, conforme demonstram as
Figuras 8 a 10.
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Figura 8 - Diferentes revistas de moda com ensaios inspirados em A Bela da
Tarde no qual podemos notar a Vênus recostada, à janela, entediada.

Fonte: Vogue Paris, 1994; Elle Serbia, 2012; Vogue Espanha, 2012; Madame Figaro, 2010;
Elle Russia, 2013; 2010.
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Figura 9 – Looks inspirados em A Bela da Tarde

Fonte: Imagens da Internet4.

4

Desfile de Inverno de Valentino (2013), Julia Roberts vestindo Valentino, Evan Rachel Wood
vestindo Madewell, Desfile Tommy Hilfiger (2012), Desfile Emilio Pucci (2013) e Desfile
Burberry (2013)
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Figura 10 – Produtos e ensaios inspirados no filme.

Fonte: Acervo pessoal do autor5.

Ao colocar tais imagens lado a lado, procuro demonstrar como ocorre o
processo de intericonicidade nos discursos visuais, pelo reaparecimento, pelo
reconhecimento e pela rememoração de imagens que se filiam e reatualizam
as memórias discursivas que estão presentes mais de 50 anos após o
lançamento do filme. Nestas imagens, inspiradas em A Bela da Tarde,
podemos notar o uso recorrente dos artifícios empregados na mise en scène
do filme para evocar a aura do “gosto refinado”, da sensualidade e do prazer de
olhar o corpo feminino, advindos da tradição pictórica renascentista. A Vênus
moderna pode ser vista impecável, nua ou vestida, muitas vezes recostada no
interior de seu boudouir ricamente decorado e texturizado com objetos
ornamentais como camas, recamiers, tapetes, vasos, cristais, candelabros e
abajures, bem como nos desfiles e publicações de moda inspiradas nas
criações de Saint Laurent para a mulher ambígua, que é fruto do seu tempo e
da ampla rede de teias discursivas que compõem o imaginário. Ao cruzar as
imagens da Bela da Tarde com imagens da história da arte pictórica ocidental e
da moda, procuro mostrar o que elas “falam” por si e, como diz Samain (2009),
permitir que as imagens nos façam “pensar”. Pode-se notar o funcionamento
5

Site de compras de produtos inspirados na mise en scène do filme A Bela da Tarde (2019),
Vogue Korea (2012) e Elle UK (2010).
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discursivo das imagens, transpondo os limites dos modelos linguísticos, bem
como a operação da intericonicidade que consiste na “rede de reminiscências
pessoais e de memórias coletivas que religam as imagens umas às outras”
(COURTINE, 2013, p. 157).
A noção de intericonicidade supõe colocar em relação imagens externas,
mas igualmente imagens internas, imagens de lembrança, imagens de
rememoração, imagens de impressões visuais armazenas pelo indivíduo. A
intericonicidade relaciona conexões de imagens, imagens exteriores ao sujeito,
como quando uma imagem pode ser inscrita numa série de imagens, uma
arqueologia, à maneira do enunciado numa rede de formulações junto à
Foucault, bem como a consideração de todo o catálogo imemorial da imagem
junto ao indivíduo, imagens dos sonhos, imagens vistas, esquecidas e
fantasiadas que compõem o imaginário.
Como articular estas imagens umas com as outras, como reconstituir
estes vínculos que dão seu sentido aos ícones de uma cultura para
os indivíduos que compartilham de sua memória? Pelo ajustamento,
pela detecção do material significante da imagem, pelos indícios,
pelos rastos que outras imagens ali depositaram, e pela reconstrução,
a partir desses rastos, da genealogia das imagens de nossa cultura
(COURTINE, 2013, p. 44).

Nota-se, portanto, que a visualidade de Séverine remonta a um longo
processo de construção icônica advinda especialmente do Classicismo e do
Renascimento e que foi amplamente explorada pelos campos discursivos da
moda e do cinema, influenciando as formações imaginárias e identitárias, que,
por sua vez, acontecem na interrelação com outras pessoas, com os símbolos
e com a cultura, costurando o sujeito pós-moderno à estrutura social. Os
discursos, atuam, pois, por séries regulares e distintas de acontecimentos
marcados pelo acaso, pelo descontínuo e pela materialidade e são construídos
por enunciados que produzem sentidos pela interação dialógica num dado
tempo e numa dada cultura. Os (já) ditos e os (já) vistos fortalecem os
discursos. Como disse Foucault, “o novo não está no que é dito, mas no
acontecimento à sua volta” (FOUCAULT, 1999, p. 26).
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Corpo fecundo: produção em arte e artistas mulheres
contemporâneas
Nathalia Vargas da CRUZ 1
Elke Pereira Coelho SANTANA 2

Introdução
Esse trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa no campo das
artes visuais e tem como objetivo apresentar alguns estudos teóricos sobre a
produção de mulheres artistas, especificamente sobre artistas brasileiras e
latinas americanas, na intenção de dimensionar e discutir a importância
poética, expressiva e/ou política das ações realizadas por mulheres diante de
um cenário de opressão e exclusão.
Os interesses que alimentaram esta pesquisa surgiram a partir da
necessidade de lançar um olhar mais atento em relação às produções artísticas
de mulheres, não apenas com perspectivas políticas e sociais, mas também
por meio da abordagem de elementos expressivos, sensíveis e subjetivos que
permeiam o universo feminino; interessa-me também entender como esses
elementos, ao longo dos anos, foram se expandindo até culminarem - na arte
contemporânea

–

em

poéticas

femininas

extremamente

radicais

e

revolucionárias.
Ancorada nas questões postas, desenvolvi uma pesquisa prática no
campo do desenho que me permitiu gerar experiências com o mundo a minha
volta e registrar esses pequenos encontros com linhas sobre papel; utilizo a
expressão artística para compor uma série de desenhos que buscam gerar
analogias entre o corpo feminino e os elementos da natureza, na tentativa de
registrar, por meio do traçado, essa ligação misteriosa e híbrida entre a mulher
e a terra.

1

Graduanda no curso de Artes Visuais (Licenciatura). Realizou iniciação científica no projeto
Experiências curatoriais: arte contemporânea e as engrenagens da produção em arte,
orientanda pela Profa. Dra. Elke Pereira Coelho Santana.
2 Orientadora e coautora do trabalho. Docente no Departamento de Arte Visual e coordenadora
do projeto de pesquisa Experiências curatoriais: arte contemporânea e as engrenagens da
produção em arte.
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Desta forma, o título deste artigo, Corpo fecundo, assume algumas
camadas de significação: entendo o corpo como o condutor da existência, o
lugar que guarda as sensações, os sentidos e possibilita agirmos no mundo,
absorvê-lo a partir de experiências que proporcionam processos de
subjetivação. Um corpo também carrega uma condição histórica e política,
sendo assim, diante de um corpo feminino os processos de desconstrução e
descoberta se tornam ainda mais significativos. A palavra fecundo, neste
campo de discussão, pode ser relacionada ao corpo feminino, que semeia
sentido, produz e concede o encontro de si com o mundo através do parto, que
é representado pelo objeto de arte. Busco através deste título dimensionar o
trabalho de mulheres artistas que possuem produções férteis, criativas, que
constroem fortes tramas do poder feminino na expressão em arte,
possibilitando um solo prolífero para outras existências que estão por
desabrochar.
A fim de refletir sobre os referidos assuntos, este artigo foi organizado da
seguinte maneira: abordo, primeiramente, o livro Manobras Radicais (2006) que foi a base de motivação para este trabalho - apresentando fluxos de
linguagem e manobras radicais que as mulheres desenvolveram no campo
estético e na abordagem crítica/expressiva de seus trabalhos. Em um segundo
momento, detenho-me na produção de três artistas - Maria Martins, Ana
Mendieta e Brígida Baltar – que com suas diferentes abordagens artísticas
propuseram perspectivas em torno da mulher e da relação entre o corpo
feminino e a natureza. E para finalizar, teço algumas observações sobre uma
série de desenhos que realizei a partir de diálogos com as referências
bibliográficas e artísticas citadas.

2. Manobras radicais
Ao estudarmos a história da arte é comum não ouvirmos sobre grandes
artistas mulheres ou nos aprofundarmos em suas produções, como se essas
existências fossem desconhecidas, ou pior, desconsideradas. No que diz
respeito às artistas brasileiras essa presença ainda é pouco percebida, pois, de
fato, o sistema das artes não comporta e muito menos representa a realidade
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da produção feminina que por meio de estratégias enfrentaram – e ainda
enfrentam - o silêncio e a opressão da sociedade que rotula o papel social,
político e artístico da mulher. A arte foi e continua sendo, cada vez mais, uma
necessidade, uma conquista e uma arma potente para as mulheres.
Manobras Radicais (2006) é um livro escrito pela pesquisadora Heloisa
Buarque de Hollanda e pelo crítico Paulo Herkenhoff que registra um projeto
curatorial; este reuniu a produção de diversas artistas brasileiras que de
alguma forma realizaram manobras e correram riscos. As produções
abordadas expressam a radicalidade com que artistas mulheres enfrentaram
um sistema proposto, gerenciado e ocupado por homens – situações
permeadas por relações de medo e exclusão.
Como comenta Herkenhoff (2006), o sistema de arte brasileiro possui
uma microfísica do poder que ainda é refratário a discussões políticas que
incluem minorias, portanto é importante considerarmos que a produção dessas
artistas, diante de um cenário de opressão e exclusão, revoluciona somente
por existir, pela resistência, expressando e construindo discursos e
interpretações. A importância histórica que teve a conquista dos direitos
fundamentais de igualdade contribuiu para a livre expressão revolucionária das
mulheres na história: "o direito de interpretar, de reler a história, de reler a
epistemologia moderna demasiadamente masculina, fálica, e que, quase
sempre, ainda é o quadro de referência e de valores do pensamento ocidental"
(HERKENHOFF, 2006, p. 24).
Para Heloisa Buarque de Hollanda (2006), a produção das mulheres
desenvolveu peculiaridades, uma “sensibilidade” feminina que diferencia as
expressões e representações artísticas de homens e mulheres, sendo que, ao
longo dos anos, a apropriação crítica das mulheres radicalizou os discursos
sistêmicos da arte e expandiu as estratégias de embates, propondo uma
revolução no campo estético. Diz a autora:
Com as demandas feministas já relativamente absorvidas pelo
imaginário social, abrem-se enfim, enorme espaço para as artistas
mulheres interpretarem seu entorno a luz da apropriação crítica do
que seria a sensibilidade "feminina". É um olhar muito mais agressivo
que o olhar afirmativo e de embate das feministas dos anos 1960
(HOLLANDA, 2006, p. 20).
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Hollanda (2006) se refere à multiplicidade de discursos com que as
mulheres expressaram suas experiências, partindo de elementos comuns da
realidade feminina tradicional, utilizando da arte como um instrumento político
de reivindicação e denúncia, mas também retratando outros discursos e temas,
como a subjetividade, e outros campos do conhecimento, como a filosofia, a
literatura, a psicologia e questões íntimas, como o afeto, o desejo, a frustração
e a ausência.
As conquistas femininas necessariamente produzem contágios
sistêmicos que induzem mudanças em vários outros processos de
subjetivação, de produção de sentido e de linguagem. Talvez o que
estejamos chamando de “fluxos femininos” não tenha tanto a ver com
as mulheres e sim com o discurso amoroso, com a delicadeza, com a
leveza, com os afetos fundamentais para o pensamento e a arte do
século XXI (HOLLANDA, 2006, p. 74).

O discurso das mulheres se constrói por meio de uma tomada de
posição, uma forma de atuar, um modo de existir e de atestar essa existência,
expressando, produzindo e assim transformando e expandindo a sua
interpretação de mundo. O processo das conquistas femininas em um sistema
de exclusão possibilitou às mulheres ultrapassarem territórios que antes eram
desconhecidos e a desafiar um sistema de silenciamento, utilizando como
principal instrumento a sua própria voz. Narradoras de sua própria história,
“muitas mulheres, ocuparam o território da arte com um território feminino que
não pode ser substituído. Trata-se de uma ocupação supra territorial, que
aborda

essa

espécie

de

ocupação

do

espaço

devido

à

mulher”

(HERKENHOFF, 2006, p. 61).
A produção artística feita por algumas mulheres brasileiras vem se
tornando cada vez mais significativa e conhecida em outros países, melhor
dizendo, em todo o mundo. Artistas como Lygia Clark e Mira Schendel, por
exemplo, revolucionaram territórios intelectuais utilizando da arte como ponte
de conexão e de expressão de pensamentos que foram revolucionários para
suas épocas e que refletem na atualidade.
A mulher não fez uma contribuição para a arte brasileira do século
XX. Uso essa expressão estrategicamente. A mulher constituiu a arte
brasileira do século XX junto com outros homens, ao lado, um
pouquinho atrás, muito à frente... Não é uma contribuição porque,
quando se fala de contribuição, fala-se de um processo principal e de
um outro acessório (HERKENHOFF, 2006, p. 45).
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Ao me deparar com o livro Manobras radicais (2006), tive o horizonte
intelectual e sensível ampliado, não só em termos de representatividade, mas
também em relação às possibilidades de desdobramentos poéticos que me
foram permitidos por meio dessas mesmas mulheres que insistiram, resistiram
e hoje me inspiram a expor o meu trabalho e a minha existência. Nesse
sentido, três artistas especialmente – e carinhosamente – chamaram a minha
atenção por meio de suas manobras radicais: com Maria Martins aprendi sobre
a potência do desejo, com Ana Mendieta fui estimulada a buscar a minha
ancestralidade e com Brígida Baltar pude constituir “abrigos”.

2.1 A metamorfose de Maria Martins
Ao longo da construção deste trabalho foi muito importante conhecer a
história de algumas artistas, assim como suas pesquisas no campo das artes
visuais. Dentre as relevantes artistas que tive o prazer de conhecer, três em
especial dialogaram e influenciaram a minha produção. Uma delas foi a Maria
Martins (1894-1973) - conheci esta artista devido à elaboração de um
seminário3 sobre sua trajetória e desde então ela se tornou uma de minhas
maiores referências na arte brasileira.
Maria

Martins

nasceu

em

Campanha,

Minas

Gerais;

porém,

desenvolveu grande parte de sua carreira no exterior devido a profissão de seu
segundo marido, Carlos Martins, que era embaixador. Ela teve o primeiro
contato com a escultura na Bélgica e se aperfeiçoou em técnicas escultóricas
ao longo dos diversos países que passou, tendo articulado com diferentes
materiais, como terracota, gesso, madeira e bronze – sendo este o mais
utilizado pela artista. Ao se mudar para Nova York, em 1941, em uma época de
efervescência cultural devido a Segunda Guerra Mundial e o deslocamento de
vários artistas europeus para a América do Norte, Maria Martins teve contato
com artistas das Vanguardas Europeias e rapidamente associa-se ao
Surrealismo, a convite de André Breton.

3

Seminário realizado na Universidade Estadual de Londrina, durante as aulas ministradas pelo
Prof. Dr. Marcos Aulicino na disciplina História e Teorias da Arte Modernista Brasileira, em
2019.
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Em 22 de março de 1942 inaugura uma importante exposição individual,
na Valentine Gallery, em Nova York, intitulada Maria: New Sculptures, onde
dividia o espaço da galeria com outra exposição, Mondrian: New Paintings.
Havia um grande contraste entre as linhas firmes e geométricas de Mondrian e
as formas orgânicas de corpos que se metamorfoseavam em elementos da
natureza apresentados por Maria Martins.
A partir dessa exposição ocorre uma mudança decisiva e irreversível na
estética de seus trabalhos. As formas figurativas, quase naturalistas, de obras
presentes em exposições anteriores, dão espaço a uma nova configuração,
mais onírica, sensual e subjetiva. Verônica Stigger comenta que a figura
humana na produção de Maria Martins começa a se integrar cada vez mais
com

a

natureza,

confundindo-se

com

esta,

e

em

última

instância,

metamorfoseando-se a ela (STIGGER, 2013).
Atento-me para a exposição intitulada Amazonia (1943), que a meu ver
foi um grande marco na produção feminina da época. Chama a minha atenção
nesta exposição não só as particularidades estéticas presentes nas esculturas,
mas também a temática: os mitos e a tradição cultural brasileira - há referência
à natureza como símbolo de força, como potencialização do selvagem e do
feminino.
Com uma poética extremamente única, Maria Martins chega na
desfiguração, contorcendo e transformando a firmeza e a rigidez do bronze em
formas orgânicas, antropomórficas, com corpos, geralmente femininos, se
metamorfoseando por entre galhos, folhas e raízes. Há em suas esculturas a
transformação dos corpos até a transfiguração.
Com a série Amazônia Maria Martins começa a fundir, cada vez mais,
elementos da natureza com corpos femininos. Na obra Iemanjá (1943), por
exemplo, é curioso analisar a mistura entre as figurações: a artista cria um
corpo feminino com seios fartos e ramificações até o chão; nessa
transformação, mãos e pés são substituídos por formas orgânicas parecidas
com plantas, que se tornam, então, um só corpo - um corpo híbrido que junto à
natureza se metamorfoseia. Além do corpo feminino, vale destacar que o título
da obra remete a uma deusa da mitologia brasileira, desta forma, podemos
dizer que Maria Martins valoriza e materializa não só a cultura brasileira, mas
também a de origem africana.
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Nesta relação entre o corpo feminino e o título, Maria Martins alcança
uma combinação entre o humano e o não humano, indo de encontro a esse
"outro" feminino que caminha por mundos distintos, entre o sagrado e o
profano - dualidade que ela aborda em muitos dos seus trabalhos.
Figura 01 – Iemanjá.

Fonte: MARTINS (1943).

Em outra obra, Não se esqueça que eu venho dos trópicos (1945), o
próprio título reforça a origem da artista e as questões que lhe interessam;
percebe-se também a mudança formal que Maria Martins apresenta em uma
figura, que parece não estar a ponto de perder a forma, mas de mudar de
forma (STIGGER, 2013).
Figura 02 – Não se esqueça que eu venho dos trópicos

Fonte: MARTINS (1945).
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Nesta obra, percebo uma criatura pulsante como se estivesse em uma
metamorfose atemporal, em um processo de contínua formação; a figura
explicita um corpo antropomórfico deitado, com braços (ou garras) levantados
que sugerem um ser híbrido. O pesquisador Tiago Mesquita diz: “na escultura
de Maria Martins, o volume torna-se uma arena para conflitos dos mais
complexos, mas também represa embates mais violentos” (MESQUITA, 2013,
p. 61).
As formas salientes, com curvas orgânicas, permitem a interpretação de
seios, conclui-se, portanto, que seja a representação de uma criatura feminina.
A peça refere-se à mulher ao mesmo tempo em que interliga as duas
naturezas: a feminina e a da terra, ambas como fonte de força, de potência e
transformação.
Em Não se esqueça que eu venho dos trópicos (1945) as formas são
selvagens e misteriosas, ora se reconhece a figura humana, ora a animal e por
vezes a vegetal. Maria Martins cria em suas esculturas uma incógnita e não
nos dá a resposta. Por outro lado, ela cria inúmeras suposições que transpassa
sensações pela superfície de sua escultura.
Por meio de todos os aspectos apontados, Maria Martins me inspirou a
estabelecer aproximações entre o feminino e a natureza, assim como pontes
entre o imaginário e a subjetividade.

2.2 O portal de Ana Mendieta
Ao estudar sobre a produção de mulheres artistas, na busca de
processos que retratassem a relação entre a mulher e a natureza, o encontro
com a artista Ana Mendieta (1948-1985) foi muito certeiro e marcante. Sua
produção aborda diversas questões do universo feminino e se estende para a
problematização do papel da mulher na sociedade, utilizando da arte como
forte instrumento político. Mendieta explicita a relação íntima entre a mulher, o
corpo feminino e a terra por meio de esculturas e da body art4; também há um
4

Tipo de arte associada ao happening e à arte conceitual, em que o próprio corpo do artista é
usado como meio de expressão. Algumas obras da body art são executadas em particular e
divulgadas por meio de filmes ou fotografias; outras são executadas em público. Por vezes a
execução é pré-coreografada; por vezes é feita de improviso. A participação do espectador é,
em geral, desencorajada (CHILVERS, 2007. p. 67).
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contexto ritualístico e espiritual/sagrado que a artista conecta com a natureza e
com a ancestralidade.
Ana Mendieta nasceu em Havana (Cuba) em 1948, mas devido
divergências políticas entre os ideais de seus pais e o regime político de Fidel
Castro, ela foi exilada nos Estados Unidos em 1961. A partir desse choque
cultural sua trajetória de vida foi marcada pela experiência de deslocamento e
pela construção de uma identidade em outro país, em outra cultura. Esse
acontecimento de cunho biográfico, mas também social-político, moveu a
artista e reverberou em sua produção: na abordagem de questões que giraram
em torno do pertencimento e do exílio. Por meio de sua produção artística,
Mendieta busca uma reconexão com as suas origens e com sua
ancestralidade.
Ana Mendieta se forma na Universidade de Iowa em Artes Plásticas e
atua em uma época de grande efervescência artística, em 1970. Nesse
período, a arte passa por um intenso experimentalismo estético: o uso de
mídias e práticas artísticas diversas possibilitaram novas vias expressivas;
também se destaca o uso da arte como ferramenta/veículo de manifestação
política e crítica da sociedade.
É nesse contexto que a arte de Mendieta se introduz, em estreito diálogo
com o movimento feminista que inspirou a artista a abordar questões
politicamente necessárias para a mulher, como o seu papel histórico e social.
Juntamente com as questões políticas, a artista também traz o vínculo com a
natureza, utilizando desta fonte para adentrar em um universo corporal íntimo,
repleto de ancestralidade: o sentido sagrado que conecta a mulher e a terra.
Diz Mendieta:
[...] minha arte é a forma de eu reestabelecer os laços que me unem
ao universo. É um retorno à fonte materna. Através das minhas
esculturas de terra/corpo eu me torno uma com a terra... eu me torno
uma extensão da natureza e a natureza torna-se uma extensão do
meu corpo. Este ato obsessivo de reafirmar meus laços com a terra é
realmente a reativação de crenças primitivas... uma força feminina
onipresente, a pós-imagem de ser envolvido de dentro do útero
(MENDIETA apud RECHECHAM; BONILHA, 2018, n.p).

Dentre as obras de Ana Mendieta, me intriga Silhueta, uma série
composta por 200 fotografias feitas entre 1973 e 1978, nos Estados Unidos e
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no México; essas ações/imagens simbolizam os processos de reconexão
citados pela artista.
Figuras 03, 04 e 05 – Série Silhueta.

Fonte: MENDIETA (1973-78).

A obra é composta por registros fotográficos de performances em que a
artista marca no chão, de diferentes modos, a silhueta do seu corpo; uma
espécie de registro, em um dado ambiente, de uma presença misteriosa. Em
algumas dessas silhuetas Mendieta trabalha com o contorno do corpo feminino,
marcando o solo com um traço contínuo, desenho similar àqueles utilizados
nas cenas de crimes que insinuam a presença, mas, simultaneamente,
mostram a ausência do corpo. Outras silhuetas são profundas, cavadas, como
se a artista preparasse a terra para receber seu corpo, sugerindo um ninho ou
um útero. Outrora, em Silhueta, são acrescentadas sobre as formas
desenhadas

materialidades

singulares,

como

sangue,

tinta

ou

fogo;

acrescentando à configuração sensações e sentidos místicos sobre o ser, o
corpo, o rito e o sentir. Em uma multiplicidade de superfícies - areia, terra,
pedras, lama - Mendieta constrói esse contorno, ora por meio de esculturas
feitas com materiais orgânicos, ora com seu próprio corpo introduzido ou
camuflado no espaço, explicitando uma busca de integração e diálogo íntimo
com o lugar/paisagem.
Essas formas, ao serem realizadas em um ambiente natural, estão
sujeitas a transformações do próprio contexto e também do tempo. Mendieta
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articula por meio desta transformação natural, com a ideia de abrigo, de lar, de
origem; mas sendo este um abrigo provisório, ou melhor, um abrigo efêmero e,
ao mesmo tempo, atemporal. Percebo, nesses processos, um forte
entrelaçamento entre a vida e a arte.
Ana Mendieta emprega seu corpo como objeto de arte. Arrisco-me a
dizer que Mendieta utiliza o corpo como um portal, sendo a arte a chave de
acesso para esse universo sagrado, repleto de espiritualidade 5. Ela propõe, em
muitas das fotografias que compõem a série Silhueta, um retorno para seu
lugar de origem, ao útero do ventre materno, à terra, restabelecendo laços que
lhe foram cortados. Em sua história, o exílio foi tão marcante que a artista
aborda esse tema em uma extensão de significados, mas que no fim das
contas vai de encontro à ideia primeira de abrigo, a verdadeira casa de todos
nós, a natureza.
Atento para as peculiaridades formais das silhuetas de Mendieta:
algumas são planas e somente desenhadas, outras são profundas, como se
marcassem a presença por meio do buraco, do vazio; outras são marcadas
pelo fogo, por explosões e até mesmo por sangue, como se estivessem vivas,
como se pulsassem, como se sentissem, como se aquele lugar marcasse os
rastros da colisão entre o corpo e o universo. Trata-se de uma produção que
carrega uma subjetividade espiritual, sensorial e política em relação à
existência da mulher.

2.3 Os abrigos de Brígida Baltar
Ao conhecer a obra de Brígida Baltar, me senti familiarizada e encantada
com a maneira com que ela expõe a sua relação com a casa - entendendo-a
como abrigo - e também com a forma com que ela transita por outros
universos, além do humano, como o reino animal, vegetal e mineral. Além das
questões postas, que já são vastas e complexas, a produção da artista ainda
coloca em relevo assuntos relacionados ao universo feminino.

5

Santeria: religião praticada por Mendieta e que é retrata em algumas obras da artista como
Death of a Chicken (1972) e Blood and Feathers #2 (1974). Religião afro-caribenha nascida na
região da Nigéria e levada até Cuba por meio dos escravos.
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Baltar nasceu no Rio de Janeiro em 1959, onde vive até hoje e atua
como educadora e artista. Aos vinte e dois anos se transfere do curso de
Arquitetura para o de História, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro
(UERJ), e passa a frequentar a Escola de Artes Visuais do Parque Lage no
final da década de 1980. Estimulada por um turbilhão de ideias, Brígida Baltar
transitou por outras áreas artísticas, como o Teatro6, antes de frequentar aulas
de Artes Plásticas, estas iniciadas com o desenho, como comenta em uma
entrevista a Marcio Doctors (BALTAR, 2010). A artista participa do Grupo
Visorama7, no Rio de Janeiro, que possui grande influência em sua formação
artística. Na entrevista citada, Baltar expõe sua experiência com outros campos
de conhecimento, como os movimentos sociais; fala ainda que a construção de
sua poética nas Artes Visuais foi baseada nessa pluralidade de ações e
vivências.
Em Abrigo (1996), a artista escava na parede de sua casa-ateliê, em
Botafogo, sua silhueta. Penetrando no espaço, imprimindo a profundidade de
seu corpo na casa, percebe-se nesse trabalho uma tentativa de introduzir sua
presença na estrutura – como o tijolo, o corpo também se torna base
constituinte da casa. Aqui, a artista propõe aproximações entre a ideia de casa
e a de abrigo, na tentativa de materializar o que é intangível, como a presença,
o afeto e a existência. Por meio de uma modificação física, ela transforma o
espaço doméstico, atribuindo-lhe uma marca, um símbolo. Diz a artista: “um
corpo forte, que sustenta uma parede, que se torna parede” (BALTAR, 2010, p.
34).

Diz a artista: “Eu tinha um grupo de teatro, quis ser atriz e lembro de sair batendo bumbo pelo
Largo do Machado, chamando os transeuntes para ver a peça em cartaz (Cor de chuva), nossa
criação coletiva no Cacilda Becker (BALTAR, 2010, p. 33).
7 Grupo criado em 1988 no Rio de Janeiro pelos artistas Carla Guagliardi, Eduardo Coimbra,
João Modé, Márcia Ramos, Ricardo Basbaum, Rodrigo Cardoso, Rosângela Rennó e Valeska
Soares. O grupo girava em torno de discussões e estudos sobre arte contemporânea a partir
da realização de exposições, publicações e simpósios.
6
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Figura 06 – Abrigo

Fonte: BALTAR (1996).

Brígida Baltar propõe um olhar atento em relação ao corpo e à casa,
mas também destina atenção em relação à natureza: “Há um segredo contido
nessa ideia, que é a capacidade de passar secretamente de uma forma para
outra: da forma mineral para a vegetal, da forma animal para a conceitual e
para a afetiva. Uma cadeia de mutações” (DOCTORS, 2010, p. 37).
Também é recorrente em sua produção o fascínio pelo fabulativo - talvez
pela influência de experiências no teatro - numa busca de transitar entre os
universos inefáveis e a realidade. Marcio Doctors (2010) se refere à obra de
Brígida Baltar como um mistério enigmático que contribui para um pequeno
deslocamento da realidade que faz com que a percebamos de outra forma,
mais implícita do que explicita.
Quanto mais enigmática uma obra, mais poderosa. Quanto mais
hermética, mais permite ao mistério se apresentar de forma
transparente. Pode parecer paradoxal, e é, mas o que me interessa é
que a arte trabalha no registro do paradoxo. Tornar cristalino o
sentido da arte, para mim, não é outra coisa senão um pequeno
deslocamento da realidade, que faz com que a percebamos de outra
maneira (DOCTORS, 2010, p. 33).

Penso que esse deslocamento da realidade proposto por Baltar sugere,
por meio de cada trabalho, um encontro com outras percepções da existência,
do universo e da natureza; para isso ela articula com elementos como pedra,

191

neblina, orvalho e a vida das abelhas e nos leva a considerar a importância das
pequenas existências, da nossa relação com o mundo e da construção de
nossa identidade. De forma delicada e sensível, Brígida constrói sua obra a
partir de momentos, encontros cotidianos, afetos, memórias e os exterioriza
como uma autoafirmação de existência.
O corpo, assim como a casa, é bem presente na produção de Baltar,
mas sua narrativa se difere em cada trabalho; a artista expande as
aproximações do corpo com a casa e da casa com o corpo, como se quisesse
dizer que ambos estão ligados pela ideia de abrigo. Podemos considerar o
corpo como um abrigo? Quais são nossos abrigos e onde eles se encontram?
– são questões postas pela produção da artista.
Figuras 07 e 08 – Casa de abelha

Fonte: BALTAR (2002).

Em obras como Casa de Abelha (2002) a artista sugere novamente
outra interpretação acerca da casa; dessa vez, partindo de outra realidade e de
outra existência: a das abelhas. O trabalho é composto por uma série de
fotografias e por uma vídeo-performance em que aparece a figura de uma
mulher (a própria artista) em vários ambientes - na casa e na natureza -, como
se quisesse nos dizer que pertencesse igualmente a esses dois espaços e a
suas formas tão distintas de vida.
Nesta obra o corpo de Brígida surge envolto por um tecido, sendo este
costurado por meio de pontos chamados “casa de abelha”, que possuem
similaridades formais com o favo de uma colmeia; aqui, o tecido se torna
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extensão do corpo e este, por sua vez, se torna casa, abrigo. Brígida Baltar diz,
em entrevista a Paulo Mendel (2020), que a autorrepresentação em seus
trabalhos se modificou em Casa de Abelha, há nesta obra um hibridismo para
com a natureza e não mais a representação da realidade: animal-humano,
Brígida-abelha, tecido-casa.
[...] é uma casa-sonho, um desejo contido e aguardado, um abrigo,
um querer misturar-se no mundo como mundo. Uma forma viva que
comporta a materialidade, mas também as ações práticas e os
sonhos, que indicam uma dimensão mais singular (DOCTORS, 2010,
p. 39).

Brígida Baltar constrói suas narrativas por meio de metáforas e transita
entre a realidade e a ficção; como nas fábulas, ela nos conta histórias que são
reconhecidas e assimiladas a partir de nossos próprios sonhos e experiências.

3. Núcleo poético
Ao iniciar os estudos sobre a pesquisa científica e adentrar nos
processos de criação de algumas artistas, conhecendo as suas motivações e
também as intervenções que estão sujeitas dentro da construção de um
trabalho, fui aos poucos clareando minhas ideias e conceitos sobre minha
própria produção e de como ela se constrói dia após dia, através de vivências,
experiências e, também, por meio do acaso.
Minha produção, ao longo dessa pesquisa, se construiu de forma
morosa, como se adentrasse em um caminho desconhecido e por ele se
aventurasse, o desbravasse, disposta a correr os riscos que ali se
encontravam. Esse caminho, sujeito a tantas intervenções, foi a motivação
necessária para eu me aprofundar em alguns aspectos que envolvem o meu
processo de criação no campo das Artes Visuais.
A pesquisa em arte é composta por afetações, experimentações e
desdobramentos que transitam por várias áreas - a escrita, o objeto, os
conceitos - antes de se concluir, ou melhor, de repousar. No livro Gesto
Inacabado (2011), Cecília Almeida Salles diz que a obra, assim como a vida,
passa por um processo de transformação contínua que está sujeita a
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intervenções, portanto, devemos nos atentar ao processo que conduziu o
artista para a estética do movimento: “O percurso criador mostra-se como um
itinerário recursivo de tentativas, sob o comando de um projeto de natureza
estética e ética, também inserido na cadeia a continuidade e, portanto, sempre
inacabado” (SALLES, 2011, p. 28). Assim como Salles, considero o processo
extremamente importante, pois, através dele se valoriza o verdadeiro sentido
que permeia a produção em arte: a experiência. O contato com o conhecimento
nos leva a um processo sucessivo de descobertas e de quebras de
paradigmas, padrões que alimentamos durante a vida e que estão presentes
na construção social do indivíduo. A pesquisa em arte possibilita enxergar
novos horizontes, desafios e encantamentos.
Durante esse processo de descobertas e experimentações, a escrita foi
um grande desafio, mas também um belíssimo encontro. Por meio da palavra
pude adentrar em outro campo de expressão que me possibilitou descrever
meu olhar em relação ao mundo e de alguma forma materializar em texto
pensamentos, percepções e sensações, me apropriando de diversas
existências. Com as palavras construo pontes que me conectam ao outro e me
permitem acessar tanto a realidade concreta, ao descrevê-la, quanto dar forma
ao imaginário levando-as a leitores distintos:
Seja como território de passagem, seja como lugar de chegada ou
como espaço do acontecer, o sujeito da experiência se define não por
sua atividade, mas por sua passividade, por sua receptividade, por
sua disponibilidade, por sua abertura. Trata-se, porém, de
padecimento, de paciência, de atenção como uma receptividade
primeira, como uma disponibilidade fundamental, como uma abertura
essencial (BONDÍA, 2002, p. 20).

A escrita permitiu-me ouvir o outro (artistas, processos, autores,
cotidiano, materiais) como também a estar frente a frente comigo mesma. Ao
encarar as palavras encaro meus sentimentos, minhas verdades e dou forma
ao pensamento construindo o meu desenho de escrita a partir de um processo
de descobrimento contínuo. Ao mesmo tempo, uso da escrita como narrativa,
assumo a posição de ouvinte e me torno leitora de minha própria história.
Através da escrita estabeleço uma troca com o mundo e como retribuição de
suas afetações, exponho minhas narrativas, a fim de transformar, mesmo que
minimamente, o que me cerca.
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Assim como a palavra, o desenho se tornou um meio de conexão com o
mundo; através do traço registro pequenos momentos do cotidiano em formas,
imagens e/ou símbolos na intenção de redescobrir significados que atribuo a
um objeto, uma existência ou um lugar. O desenho é, para mim, uma forma de
marcar uma posição no mundo; por meio dele constituo um vínculo com o
universo ao mesmo tempo em que sou contagiada e influenciada por ele. Ao
desenhar, me constituo daquele elemento que observo, sou tomada por ele e
por isso assumo tanto a posição de observadora, quanto de narradora, pois
através do olhar vou descrevendo minha percepção, desenhando pelos olhos,
fazendo com que a linha se torne o discurso, a voz.
Ao desenhar, é como se eu me desconectasse da regra, da pretensão;
permito-me construir um desenho que demonstre a experiência que me levou
para a ação do desenho. Ao desenhar uma planta, por exemplo, objeto que
possuo grande apreço e carinho, me permito explorar as sensações frente
determinada flor ou árvore, atento para os detalhes que constituem aquele
organismo e a partir da apropriação dos elementos físicos expando as formas,
as linhas, transpondo para o papel o encontro entre eu e determinada
existência: “a marca autoral do desenho, torna essa relação contextual do
desenho de observação numa evidência de nosso estar no mundo, num
momento preciso, num lugar determinado” (GONÇALVES, 2012, p.12).
Em meus desenhos, a honestidade é mais relevante que a fidelidade;
portanto constituo desenhos de observação, mas não com o propósito de
realizar uma representação fiel do objeto, mas na intenção de me aproximar da
materialidade, da forma, da linha, para construir um desenho que explicite os
detalhes sensórios e subjetivos do objeto observado.
Também procuro, através do desenho, retratar a semelhança entre o
corpo feminino e elementos da natureza; partindo dessa relação construo
composições que sugerem relações híbridas entre a mulher e a terra, numa
tentativa de acentuar a potência dessas existências no mundo e de conectá-las
pelo traço. Essa ligação, um tanto misteriosa por sinal, se constitui por meio de
formas que remetem a núcleos (Fig. 7 a 14) e também por meio de outras que
se expandem, como se fossem organismos vivos que estão em processo de
transformação (Fig. 15).
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Figuras 07 a 14 – Sem título
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Fonte: Acervo pessoal da autora (2020).
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Figura 15 – Sem título

Fonte: Acervo pessoal da autora (2020).

Minha produção se constitui a partir de entrelaçamentos entre o desenho
e a escrita, e manifesta a importância da produção de arte como leitura de
mundo, como ponte entre questões subjetivas e cotidianas que se materializam
no papel.
O desenho é como o corpo, assim como a palavra é como o
pensamento. A palavra materializa a voz da mente, das subjetividades, das
conexões internas; e o desenho se torna o corpo que gesticula, que move - é
gesto que materializa o intangível através da expressão.

4. Considerações finais
Por meio dos estudos realizados durante a constituição deste trabalho
pude desenvolver uma pesquisa partindo da produção de mulheres no campo
das Artes Visuais, atentando-me para o trabalho de artistas brasileiras e latinoamericanas na busca de enfatizar a importância de suas ações no campo
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político-social e no uso da arte como instrumento de combate contra um
cenário de exclusão e apagamento das mulheres.
Abordei nesta pesquisa o trabalho de três artistas que afetaram muito a
minha produção: Maria Martins, Ana Mendieta e Brígida Baltar. Esta escolha se
estabeleceu por meio da procura de produções que articulassem com questões
relacionadas à mulher, ao corpo feminino e à natureza, assuntos estes
abordados por cada uma das artistas citadas de maneira extremamente
peculiar, potente e sensível. São mulheres que operaram na produção de arte
por meio de estratégias e manobras radicais diante um cenário de
silenciamento e desenvolveram, a partir disso, produções expressivas sobre o
corpo, o desejo, a casa e a ancestralidade.
Partindo de uma perspectiva feminista, trouxe a exposição Manobras
Radicais (2006), organizada pela pesquisadora Heloisa Buarque de Hollanda e
pelo crítico Paulo Herkenhoff, por explicitar a construção de uma curadoria
baseada na produção de mulheres artistas brasileiras; a exposição discute
estratégias utilizadas por mulheres ao longo dos anos para desenvolver suas
pesquisas em arte, discutindo também os fluxos femininos de linguagem e as
abordagens críticas e expressivas das mulheres.
Durante esta pesquisa fui ao encontro da produção de outras artistas
brasileiras que por questões operacionais não foram incluídas aqui - mas não
perdem sua credibilidade e importância, não só para este trabalho, mas para
pesquisas futuras que pretendo desenvolver.
Com base nos conhecimentos adquiridos nesta pesquisa percebo a
importância de discutirmos sobre a produção das mulheres na arte, não só
visando um trabalho de inclusão e representatividade, mas também para
relermos uma história da arte demasiadamente fálica e combater tal sistema
composto por uma microfísica do poder que não suporta, e definitivamente não
dá conta, dos sentidos da arte feita por mulheres. Partindo de uma formação
em licenciatura, também procuro levar tais conhecimentos para a sala de aula,
na tentativa de inseri-los no ensino e propor novas interpretações e inclusões
sobre as minorias na arte.
Por meio da pesquisa científica em arte, pude adentrar em um universo
peculiar composto por alteridades e singularidades que constituem o humano,
a existência e consequentemente a produção em arte. Partindo da experiência,
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a arte surge e se desenvolve por meio de um processo contínuo e metamórfico
que materializa nossa curta passagem pela vida, atestando nosso caminho e
nossa presença no tempo interrupto que é a existência.
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Corpo, memória e gênero: narrativas contemporâneas nas
artes desde a América Latina
Priscila Miraz de Freitas GRECCO 1

Uma história da arte desde a América Latina:
Em 2020 a Ediciones Cátedra de Madrid, lançou a coletânea do curador,
crítico e historiador da arte cubano Gerardo Mosquera, reunindo escritos da
década de 1980 até artigos ainda inéditos. Com o título de Arte desde América
Latina (y otros pulsos globales), a antologia discute o ponto central da crítica
que Mosquera veio estabelecendo para o campo das artes do continente,
direcionada ao que denominou de busca obsessiva por traços identitários,
simplificadores e totalizantes, a qual contrapõe o paradigma do “desde aqui”:
em vez de falar a partir das chaves tradicionais que localizam as produções
latino-americanas como realismo mágico, barroquismo, indoamericanismo,
antropofagia, Mosquera encontra os referentes para sua noção de “desde”
América Latina nas singularidades, nas vivências fragmentadas dos conflitos
sociais, culturais e individuais contemporâneos, sem que para isso limite essas
singularidades ao espaço geopolítico do continente.
No mesmo ano de 2020, Mosquera compôs o grupo de 14 críticos e
curadores da edição 20 em 2020, os artistas da próxima década: América
Latina. No texto introdutório do livro, o crítico reafirma seu posicionamento já
apresentado no polêmico artigo de 1996, Contra el arte latinoamericano, em
que aponta o problema de pensarmos a arte latino-americana a partir da
obsessão identitária. No entanto, Mosquera não nega a importância da criação
da categoria “arte latino-americana” que a historiadora e crítica Marta Traba
construiu nas décadas de 1960 e 1970, para abordar a arte produzida na
região, para legitimar seu caráter específico frente a forma mais comum de
1

Professora de História da Arte do curso de Artes Visuais da Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia - Centro de Artes Humanidades e Letras, atualmente coordenadora do
bacharelado em Artes Visuais. Coordenadora de Grupo de Estudos História da Arte e Gênero
(HAG) e do Projeto de Pesquisa Ahora ponemos el mapa al revés: perspectivas decoloniais na
produção artística contemporânea desde a América Latina, e pesquisadora da linha de
pesquisa História(s) da(s) arte(s) e visualidades transculturais: decolonialidades, gênero e
narrativas do Sul Global, do Grupo de Pesquisa [Re]image: Grupo de Pesquisa em Artes
Visuais.
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entendê-la naquele momento, como um derivativo da arte europeia ou norteamericana:
Traba foi a primeira crítica a trabalhar com conhecimento do que
ocorria nas cenas artísticas da região, e a generalizar a partir desse
mesmo conhecimento. Ela aplicou uma visão totalizante e canônica,
determinada que estava em afirmar um âmbito e uma identidade para
a arte latino-americana. Foi uma ação necessária à época, que
legitimou seu caráter específico em oposição ao clichê frequente de
encará-la como nada mais que um derivativo da arte euro-norteamericana. Dos anos 1960 — e sob o calor da militância latinoamericanista desencadeada à época — para cá, a arte latinoamericana se estabeleceu enquanto campo de exibição, pensamento,
enunciação e, muito importante, de afirmação própria (MOSQUERA,
2021c, p. 1).

Na introdução ao livro 20 em 2020, os artistas da próxima década:
América Latina, Mosquera ressalta a importância de Traba apontando para o
fato de que suas críticas a essa ideia totalizante de arte latino-americana não
deixam de ser frutos de sua “invenção duradoura”, de sua aposta no contexto
como fator de coesão para a produção artística da região. Como afirma
Estáquio Ornelas Cota Jr., as décadas de 1960 e 1970 foram marcadas pela
Guerra Fria, por regimes autoritários, pela expansão da cultura norteamericana, que gerou, no âmbito da cultura latino-americana, uma série de
reações de artistas, escritores, intelectuais que voltaram suas produções para a
possibilidade de aproximação dos países latino-americanos, ampliando dessa
maneira as possibilidades de perspectivas e territórios de análise (COTA
JÚNIOR, 2018, p. 291). Evidenciando a importância de Traba, a crítica de
Mosquera recai sobre o que chamou de “modo reducionista” da expressão
criativa, do contexto e da tradição cultural, mesmo combatendo o folclorismo e
o sociologismo: “Seu pensamento era bastante arguto, mas ela tendia a rotular,
e não a lidar com as sutilezas, as complicações, os labirintos” (MOSQUERA,
2021c, p. 2)2.

2

Em seu artigo sobre Traba e Aracy Amaral, Cota Jr. afirma que a questão da identidade
latino-americana presente nas duas intelectuais, não era uma forma fechada, mas antes uma
maneira combativa de se posicionar diante da colonialidade com que a produção local era
tratada: “Pelas posições das intelectuais apontadas, nota-se que não havia a intenção de
ressaltar uma identidade única ou fechada para a produção artística da América Latina, mas
enfatizar a necessidade de romper com a “dependência cultural” e fortalecer a aproximação
entre os países da região, combatendo a maneira “colonial” de se enxergar essa produção
local” (COTA JÚNIOR, 2018, p. 300). Essa afirmação não se distancia do afirmado por
Mosquera, que vê aí a importância inegável dessa discussão.

205

Foi necessário o “giro copernicano” que deslocaria o caráter totalizante
para que se efetivasse esse “enfoque coletivo” da arte produzida na região, o
que só ocorreria vinte anos depois, realizando um movimento que Mosquera
chamou de “libertação da identidade”, capaz de introduzir nas discussões
identitárias uma ideia dinâmica, relacional, múltipla, capaz de nos levar a
encarar e assumir de forma crítica nossas “opacidades, fragmentos, contrastes,
amálgamas e dissociações, e até mesmo […] nossos abundantes desastres e
contradições” (MOSQUERA, 2021c, p. 4).
Dessa forma, Mosquera usa o conceito de “a partir” ou “desde” a
América Latina, como uma forma de apontar diretamente para a noção de
dinâmicas culturais como possibilidade para responder ao que se configura
como uma prática não só na América Latina, mas em outros âmbitos
subalternos aos grandes centros de poder: “Deixar de ser ‘arte latinoamericana’ significa afastar-se de simplificação para destacar a extraordinária
variedade de produção simbólica no continente (MOSQUERA, 2021a, p. 5).
Significa que ao invés das estratégias de apropriação e ressignificação cultural,
que foram sintetizadas de forma tão clara pela antropofagia brasileira, por
exemplo3, existe hoje a construção de uma arte que permite comunicar-se a
partir das diferenças de culturas, experiências, contextos, imaginários e
agendas4.
O “desde aqui” para Mosquera seria uma forma que os artistas tem de
participar das dinâmicas de uma linguagem artística contemporânea, em que a
Em seu artigo “Contra a arte latino-americana”, Mosquera se refere ao conceito de
antropofagia de Oswald de Andrade e de transculturação de Fernando Ortiz, para ressaltar o
papel ativo dos artistas latino-americanos em processos de aculturação: “Referindo o conceito
de “antropofagia” de Oswald de Andrade, bem como o termo “transculturação” cunhado por
Fernando Ortiz em 1948, que ressalva o papel ativo do indivíduo no intercâmbio cultural
implícito em todas as aculturações, Mosquera chamaria a atenção para dois atritos causados
por dinâmicas sintetizadoras presentes em contextos onde um centro cultural parece ter um
ascendente sobre outro (nomeadamente Europa/América do Norte vs América Latina). O
primeiro seria uma falsa noção de fusão equitativa e harmónica entre a cultura dominante e a
cultura subalterna esquecendo as flagrantes desigualdades e contradições; o segundo seria o
erro em ver estes processos como uma simples fórmula matemática, baseada na soma ou
divisão de elementos culturais, esquecendo os conceitos não assimiláveis” (ROCHA, 2017, p.
21).
4 Importante ressaltar que Mosquera adverte para consequências importantes a serem
percebidas quando tomada essa perspectiva: “surgem novos problemas, típicos de um período
de transição. Se existe o perigo de autoexotismo em reação aos circuitos que pedem
“primitivismo” e diferença, há também seus opostos: o cosmopolitismo abstrato, que nivela as
diferenças, e o “internacionalismo” mimético que leva a uma espécie de “linguagem
internacional pós-moderna” como um inglês da arte que funciona como uma língua franca das
cada vez mais numerosas bienais e exposições internacionais” (MOSQUERA, 2021a, p. 4).
3
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cultura, o lugar, a experiência própria indicaria muito mais uma forma particular
de criar as poéticas do que representar conteúdos ou contextos relacionados
com determinada identidade. Existe nessa produção contemporânea “desde”,
uma capacidade de expansão dos significados de modo denso e refinado que
trabalha com as complexidades das sociedades e cultura em que a
multiplicidade, os contrastes produziram contradições e sutilezas. Segundo a
pesquisadora Susana Rocha:
[…] o teórico e curador cubano, defende um pluralismo neutral, um
“multiculturalismo” na arte onde as relações de poder não se orientem
de norte para sul, referindo como os circuitos artísticos e culturais
estabelecidos, tanto nos mercados na arte como nas dinâmicas
presentes nas instituições artísticas, com os seus próprios interesses,
têm dificultado e limitado a internacionalização da prática artística
contemporânea oriunda das diversas partes do mundo, descartandoa com base no lugar em que são produzidas (ROCHA, 2017, p. 21).

Essa forma de nomear surge atravessada pela necessidade de buscar
uma maneira de mudança dos paradigmas que organizaram as produções
artísticas procurando uma linguagem latino-americana totalizadora, partindo
das formações identitárias. Dessa forma, mais do que representar contextos,
os artistas desde a América Latina partem de um lugar de enunciação desde o
qual criam suas obras. As identidades, os ambientes físicos, culturais e sociais
são muito mais operados do que mostrados, apresentados, contradizendo
assim as expectativas do exotismo.
Suas intervenções introduzem diferenças que constroem o global a partir
de posições da diferença, assinalando a emergência de novos sujeitos culturais
no cenário internacional (MOSQUERA, 2021b, p. 7). Dessa forma, para o
crítico, segue válido dizer que existe arte latino-americana, produção realizada
nas várias regiões do território que chamamos de América Latina, com suas
características históricas, culturais e sociais que por vezes se cruzam, por
outras se distanciam. Mas de forma alguma essa história é única, já que um
pensamento totalizante negaria o espaço da pluralidade, dos contrastes,
diferenças, conflitos e contradições. Apenas dizer que existe uma Arte latinoamericana é, segundo Mosquera, simplista, o que é corroborado pela
historiadora da arte Maria Angélica Melendi:
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Como conceito cultural, América Latina é uma locução que encerra
em si ambivalências e contradições. Ao unir, sob uma única
qualificação, um aglomerado de culturas, línguas e etnias, o termo
obscurece mais do que revela (MELENDI, 2017, p. 33).

Por essa perspectiva, a arte desde a América Latina participa das
significativas mudanças em curso no campo da história da arte, no que diz
respeito aos seus objetos de estudos, suas teorias e seus métodos. Cada vez
mais acompanhamos em publicações, eventos e programas acadêmicos, em
planos curatoriais e educativos de museus, um esforço para expandir a
disciplina através da incorporação de narrativas mais complexas e mais
diversas sobre as trocas artísticas ao redor do mundo, em especial nos
espaços que sofreram processos de invasão e colonização (AVOLESE;
MENESES, 2020, p. 7).
Essa relação com outros territórios subalternizados pelos processos de
colonização aponta para a crítica comum à determinada história da arte como
campo de conhecimento, como disciplina, como instituição: a construção
desses lugares de produção de arte e de conhecimento a partir do modelo, do
cânone europeu, acabou excluindo parte significativa da cultura visual desses
próprios territórios. Aponta-se para a necessidade de se ter cada vez mais
atenção, uma visão crítica, desenvolvida com a intenção de problematizar os
pressupostos teórico-metodológicos que circunscrevem as práticas nesses
lugares de poder da arte.
Enfocando esses lugares de poder do conhecimento, a universidade e
os cursos superiores de Artes Visuais são locais de grande importância nesses
processos de desconstrução da arte a partir do modelo do eixo euro-norteamericano. Abordando o Brasil, num posicionamento que podemos estender
para a América Latina, Cláudia Avolese e Patrícia Meneses, no livro publicado
em 2020, Arte não europeia – Conexões historiográficas a partir do Brasil,
destacam a grande importância que a formação de historiadores da arte, de
professores de história da arte tem nesse movimento:
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Gerações de historiadores da arte se formaram no país, a partir do
estudo quase exclusivo das tradições europeias, incorporando
apenas ocasionalmente manifestações de outras tradições como
elementos transformadores da arte europeia em contexto local. A
falta de oportunidade de formação e pesquisa sobre a produção
visual de povos não europeus, entre os quais aqueles que marcaram
profundamente a história do país, obliterou uma compreensão
complexa da arte e da cultura visual no Brasil. Conhecendo
pouquíssimo da história das grandes tradições não europeias, muitos
historiadores da arte atuando localmente permanecem insensíveis às
suas contribuições efetivas para a história da arte do país (AVOLESE;
MENESES, 2020, p. 8).

A realidade visual do território latino-americano inclui produtos de
encontros de diferentes culturas ao longo do tempo. Toda uma história da
recepção, da circulação e da ressignificação dessas diversas tradições visuais
constitui uma parte fundamental do que poderia ser chamado de história da
arte desde a América Latina. Essas críticas contemporâneas à história da arte
estão questionando e atualizando as proposições que foram feitas pelos
modernismos latino-americanos, em suas formas, poéticas e temas.
Nesse âmbito, chaves temáticas e conceituais estão sendo dobradas em
processos em que a história latino-americana, a partir das narrativas
invisibilizadas pela história tradicional, ganham força e espaço, possibilidades
de existir e de propor outros caminhos. Mas também as grandes narrativas que
marcam a nossa história entram nesse processo através das poéticas
contemporâneas, pelo manejo de movimentos que recolocam os problemas
dos espaços de memória e de suas ferramentas como o arquivo, o museu, o
monumento e a categoria de memória e trauma que se vinculam aos processos
históricos de regimes autoritários desde a colonização no século XVI. É nesse
ponto que inserimos na discussão o trabalho da artista mexicana María Sosa
em duas obras: A ocultação dos deuses (2019) e O inimigo de dentro/O inimigo
de fora (2020).
Pra pensar esses trabalhos, além de Mosquera, a historiadora da arte
Maria Angelica Melendi, em Estratégias da Arte em uma era de catástrofes nos
auxilia bastante no percurso. Logo na introdução desse livro, Melendi cita
Hobsbawn para afirmar os acontecimentos políticos como parte da textura de
nossas vidas, como marcos que formam nossas vidas tanto privadas quanto
públicas. No entanto, logo em seguida, ela afirma a necessidade de
descentramento e reorientação dos marcos históricos das memórias das
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catástrofes, afirmando que nossa era das catástrofes latino-americanas possui
outros eventos traumáticos que estão no nosso centro de história e de
memória:
A Shoah, Hiroshima, Vietnã; às catástrofes citadas pela maioria dos
intelectuais – de Adorno a Hobsbawn, de Shoshana Felman a
Andreas Huyssen - é urgente agregar as que aconteceram no âmbito
latino-americano, começando pelo extermínio dos americanos
nativos e a escravidão dos africanos –, e a exclusão que persegue
até hoje os descendentes de ambos, e passando pela Guerra da
Tríplice Aliança, a ingerência norte-americana nos países do
continente que os levou a invadir a República Dominicana em 1965 e
Granada em 1983, e o apoio, ainda norte-americano, a ditaduras
brutais, como a de Pinochet, no Chile, e as dos generais argentinos,
uruguaios e brasileiros na segunda metade do século XX (MELENDI,
2017, p. 16).

Existe, segundo a autora, a necessidade de localizarmos a importância
de uma política da memória ou de uma memória política em suas variadas
formas de inscrição. Nesse ponto cita Benjamin: “A catástrofe é o progresso, o
progresso é a catástrofe. A catástrofe é o continuo da história” (MELENDI,
2017, p. 16). Desse contínuo da história quem sabe são os vencidos, já que
para eles o passado não é senão uma série interminável de derrotas – o anjo
da história vê acumular-se ante seus olhos os escombros: ruína, fragmento
sobre fragmento, enquanto ele é impelido para o futuro por uma força chamada
de progresso, movida pelas estruturas dos processos de dominação e
colonização.
Para Melendi, nesse cenário de destroços, a arte parece ser um dos
únicos lugares onde é possível internalizar os conflitos e elabora-los como
experiência. Ao provocar rupturas, perturbações, percepções alteradas, a obra
de arte despertaria um estranhamento que nos impregnaria com o
conhecimento da realidade social, mas agora de forma distinta das propostas
que foram feitas pela arte da segunda metade do século XX. Naquele
momento, principalmente nas décadas de 1960 e 1970, a arte teria uma função
social e por consequência política: a reorganização dos sentidos e a inserção
deles em discursos diferenciados, estratégias que tiveram como objetivo minar
a recepção passiva do espectador para transformar esse espectador em um
participante ativo na circulação da informação, mudando dessa forma o
conceito de apreciador/consumidor de arte para o de receptor/criador
(MELENDI, 2017).
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Nos tempos sombrios de hoje, nos restaria apenas a possibilidade de
perturbação da sociedade neoliberal. A arte poderia ser o suporte adequado
para o testemunho, a rememoração e a construção de uma memória ativa e
ativada:
O arquivo, a biblioteca e o museu, repositórios de memórias
materiais, foram criados como formas emotivas, objetos do afeto que
nos fariam refletir sobre um mundo que utilizara os dispositivos de
coleção, da acumulação e do arquivamento para fazer memória. A
alegorização da coleção, do inventário, do arquivo, do museu e da
biblioteca, num momento em que todos eles parecem estar em
processo de obsolescência ou desintegração, marcaria não só o final
de uma época, como também o colapso das atuais formas de vida e
de sociabilidade (MELENDI, 2017, p. 18).

Nesse processo, a arte contemporânea tem demonstrado possuir
potência de elaborar imagens que logram uma certa intermitência temporal,
pois fugindo dos discursos formal e meta-artístico, se debruça sobre assuntos
escamoteados pela narrativa histórica, tanto do passado recente quanto
distante. O monumento e o arquivo se mostram como lugares indispensáveis
para a busca da memória perdida, esquecida, a imagem que se perdeu e que
retorna, se redimensiona e se atualiza pela busca e trabalho do artista.
Sem dúvida, abordar o eixo da memória e do testemunho, em
detrimento do eixo diacrônico dos gêneros e dos media consagrados,
implica politizar a arte e ir contra desejos mais ou menos
estabelecidos de depurar a arte política. Se toda arte funciona como
construtora de conhecimento, a arte atual, ao privilegiar esses
conceitos, elabora um saber absolutamente ligado ao seu momento e
contexto (MELENDI, 2017, p. 17).

O que se pontua é que os gestos mais tradicionais da arte não
conseguem dar corpo ao conjunto de relações acionadas pelas obras
contemporâneas e por seus contextos, e nem em relação ao trabalho com os
lugares da memória. É necessário que se estabeleçam diálogos com outros
campos, com disciplinas como a filosofia, a política, a psicanálise, a literatura, a
história, a antropologia, a etnografia porque são campos que podem funcionar
como estratégicos para a aproximação, a reflexão e a crítica dos contextos, das
tradições e também das construções identitárias da América Latina, ampliando
suas formas de compreensão para revelar modelos de estar e habitar
criticamente o mundo, para além dos modelos hegemônicos, privilegiando as
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histórias, as memórias, os arquivos esquecidos, invisibilizados desse longo
processo de colonização.

2. María Sosa e as imagens da colonialidade
Os trabalhos da artista mexicana María Sosa partem da investigação do
passado pré-colombiano, dando ênfase para o momento de contato entre os
povos originários da América com os europeus. Seu olhar para o momento
histórico da Conquista, se volta principalmente para as consequências culturais
e sociais que atravessam as subjetividades mexicanas ainda no presente. Essa
metodologia de investigação enfatiza a produção imagética, questionando a
criação de elementos visuais, contrapondo concepções visuais distintas ao
mesmo tempo em que aponta pra dificuldade de separar essas concepções em
imagens que foram criadas no âmbito do processo de colonização, ressaltando
essa dificuldade na observação e reconstruções dessas imagens no presente
(SOSA, 2020, p. 3-6).
Ao tratar de tema clássico da historiografia da América Latina em sua
produção, Sosa explora visualmente o conceito de colonialidade - criado pelo
sociólogo peruano Aníbal Quijano nas décadas de 1980/1990, e que foi
trabalhado

por

outros

intelectuais

latino-americanos

no

Grupo

Modernidade/Colonialidade nas mesmas décadas (MIGNOLO, 2017) através
da manipulação/experimentação de imagens que compõe o corpus documental
que trata da comparação entre o mundo mesoamericano e mediterrâneo
durante a Conquista, em conjunto com a manipulação/experimentação de
materiais que estiveram intimamente ligados ao processo colonizador desses
imaginários, como o ouro, por exemplo.
O

conceito

de

colonialidade,

conforme

trabalhado

pelo

Grupo

Modernidade/Colonialidade, especifica um projeto particular: “o da ideia da
modernidade e do seu lado constitutivo e mais obscuro, a colonialidade, que
surgiu com a história das invasões europeias […]” (MIGNOLO, 2017, p. 2).
Segundo Walter Mignolo, a modernidade é uma narrativa complexa que se
inicia na Europa, que constrói a ideia de civilização ocidental ao celebrar as
conquistas da Europa moderna ao mesmo tempo em que procura esconder o
seu lado obscuro, a colonialidade. Dessa maneira, a colonialidade é
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constitutiva da modernidade, não existindo modernidade sem a colonialidade,
uma estrutura que se iniciou no século XVI e que existe ainda nos dias de hoje
através das modernidades globais e consequentemente das colonialidades
globais. Pensamentos e ações decoloniais surgiram e se desdobraram a partir
do século XVI até os dias de hoje como possibilidades de existência diante das
opressões dos ideais colonizadores modernos que foram projetados para o
mundo não europeu (MIGNOLO, 2017).
Melendi aponta diretamente para essas questões quando traça um
panorama das questões das produções culturais para a América Latina,
iniciando com o desenho do mapa da região, com toda sua carga imposta pelo
imaginário dos países hegemônicos para chegar no mapa-manifesto de TorresGarcía, O Mapa Invertido ou El Norte es el Sur, criado em 1935, um pequeno
desenho em nanquim sobre papel que “opera uma transgressão simbólica na
cartografia clássica e, em consequência, na nossa imagem do mundo”
(MELENDI, 2017, p. 26). O deslocamento dos pontos cardeais tem o poder de
desencadear múltiplas associações simbólicas:
A partir do século XVI, a tarefa de colocar a América no mapa não
teve como objetivo principal determinar a forma verdadeira da terra,
mas controlar territórios e colonizar a imaginação dos povos de
ambos os lados do Atlântico. Expansão econômica e tecnológica e
determinação de centros de poder, mais do que busca da verdade,
caracterizam tanto a cartografia europeia do período colonial como a
cartografia nacional da América contemporânea. […] A eleição do
acervo sígnico e simbólico dos povos pré-colombianos como arquivo
iconográfico e teórico do Sul obedece a necessidades de realocação
mais conceptuais e ideológicas que formais (MELENDI, 2017, p. 30).

Para pensar o trabalho de María Sosa, a maneira como movimenta as
forças no tempo presente através da história, da memória e do corpo, com
suas densidades e complexidades, nos aproximamos da antropologia. Esse
seria, segundo o crítico norte-americano Hall Foster, um movimento de
expansão do eixo horizontal do pensamento em arte, aquele que mobiliza a
dimensão social da arte, mas do que do eixo vertical, o que mobiliza a
dimensão histórica da arte. Essa mudança, esse jogo de equilíbrio entre esses
eixos de análise apostando na expansão da dimensão social, possibilita a
abertura de outras dimensões verticais, históricas, para o pensamento criativo
(FOSTER, 2017, p. 10-11).
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No artigo de Byron Hamann, “A figa e o tlachialoni: culturas materiais do
olhar no mundo mediterrâneo-atlântico” (AVOLESE; MENESES, 2020, p. 4358), o autor recoloca a possibilidade comparação entre o mundo mediterrâneo
e mesoamericano a partir dos distintos regimes de visualidade de ambas
culturas. Se essa comparação é familiar às tradições clássicas da América
Latina, tanto na perspectiva europeia quanto dos povos originários, na maioria
das vezes ela se mostra equivocada, porque nesse processo de comparação
visual que destaca as diferenças entre as práticas narrativas americanas e
europeias, na forma como foram amplificadas e reunidas em contraste, ocorreu
o encontro com semelhanças confusas de “identidades duplas equivocadas”:
situações em que práticas culturais que na superfície parecem ser
compartilhadas entre mesoamericanos e europeus na realidade escondem
diferenças profundas, o que Marshall Sahlins chamou de “mal-entendidos
funcionais” (HAMANN, 2020, p. 44).
Em O ocultamento dos Deuses (2020), Sosa os apresenta primeiro um
tríptico composto por uma diversidade de materiais como óleo sobre couro de
vaca, impressão em papel, ouro líquido sobre tecido de algodão confeccionado
em tear de pedal e tecido industrial. Nesse tríptico a artista constrói imagens
compostas por colagens de representações de deidades mesoamericanas e de
seu próprio corpo, sobrepondo ou sendo ocultado parcialmente pelas imagens
dos deuses. Lemos abaixo essas imagens: “não escutaram seu nome e te
chamaram diabo/ diabo para o conter/ diabo para o subjugar/ diaba/ corpa”5
(SOSA, 2020, p. 6). Em seguida temos dois pares de representações de
deidades mesoamericanas retiradas de fontes diversas: uma possível
representação

do

deus

Mictlantecuhtli

no

Códice

Magliabechiano;

Mictlantecuhtli no Códice Borgia; representação de Huitzilopochtli realizada por
ilustradores europeus do século XVII e Huitzilopochtli a partir do Códice
Burbônico6.

5

O primeiro par é composto por representações diferentes de

Todas as traduções do portifólio de Sosa são de responsabilidade da autora.
Os códices foram importantes elementos no processo de colonização. No caso do Códice
Magliabechiano, que usaremos aqui para exemplificar como eram compostos e seu conteúdo,
temos em Hamann: “[…] um manuscrito encadernado na lombada, criado em meados do
século XVI no centro do México. Essa obra de 92 fólios abre com pinturas de designs têxteis
indígenas e, em seguida, passa a uma descrição geral da religião pré-hispânica: a estrutura do
calendário, os nomes e insígnias das principais deidades, a descrição de cerimônias-chave”
(HAMANN, 2020, p. 44).
6
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Mictlantecuhtli, senhor dos mortos. Segundo Sosa, era um deus amplamente
venerado no território mexicano.
Na primeira representação, composta a partir do Códice Magliabechiano,
temos a imagem de um corpo ereto, com garras grandes nos pés e nas mãos,
com uma grande boca aberta deixando os dentes e a língua à mostra. A artista
compôs essa representação com tecidos industriais, de padronagem
geometrizada e na legenda que a acompanha, afirma que é repetidamente
descrita no Códice Magliabechiano como um demônio devorador de carne
humana ao qual eram oferecidos sacrifícios de sangue (SOSA, 2020, p. 9). Já
a segunda imagem, composta a partir do Códice Bórgea, composta por tecido
feito em tear de cintura, em cores fortes, com aplicação em latão, agora sem
guarras ou dentes e língua expostos. A descrição da artista aponta para a
possibilidade dessa imagem estar mais próxima da função que tinha no
imaginário mesoamericano:
A importância conceitual de Mictlantecuhtli está no entendimento de
que a morte é como um ciclo de constante regeneração. O morto, o
putrefato, não é visto como o fim, mas como um processo necessário
e precioso para a continuação da vida. Nessa representação a
deidade defeca e ejacula ao mesmo tempo, indicando a importância
de seu trabalho (SOSA, 2020, p. 10).

O segundo par segue a mesma proposta, agora com representações de
Huitzilopochtli executadas a partir de ilustração de europeus do século XVII,
composta por atributos próprios das representações de demônios dos Países
Baixos: apresenta pés de bode, asas de morcego, segura em uma mão um
escudo ovalado apoiado no chão na outra um bastão curto e liso. A artista
compôs essa imagem com tecidos industriais e aplicação em latão. Já a
imagem composta a partir do Códice Burbônico é bastante distante da primeira,
e paramentada com escudo na forma mesoamericana, um chimalli, assim
como um bastão em forma de serpente (SOSA, 2020, p. 12). A posição da
figura e o que ela performa, segundo a artista, se aproximaria mais do
imaginário

mesoamericano,

conforme

comparação entre documentos:

o

encontrado

em

processo

de
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Huitzilopochtli era uma das deidades mais importantes
e veneradas pelos mexica quando da chegada dos espanhóis. O
deus da guerra e do fogo, se isolou conceitualmente da deidade
complementária: Tlaloc, deus da água. Água e fogo constituem o
fluxo vital, a energia sagrada, o movimento, o equilíbrio do que
existe no cosmos (SOSA, 2020, p. 13).

Sosa explora a representação como ferramenta inicial da colonialiade
através do rastreamento de imagens de deidades pré-hispânicas nos Códices e
ilustrações coloniais, que as descreve como seres diabólicos, utilizando nesse
processo a comparação com as imagens diabólicas da cultura cristã, mas que
em

outros

documentos

se

aproxima

das

descrições

do

imaginário

mesoamericano.
A conceitualização presente na composição e construção das imagens
pré-hispânicas de deuses se altera no trabalho de Sosa para criar um novo
híbrido de imagem que congrega imaginários medievais e pré-hispânicos com
uma carga simbólica que suplanta a real, negando as concepções ontológicas
e cosmogônicas postas nessas imagens originais. As categorias do diabólico
são usadas como uma ferramenta de dominação amplamente testada, antes
da chegada na América, por exemplo, sobre os corpos das mulheres e dos
indivíduos que não pertenceram aos cânones estabelecidos pelo setor de
poder no momento. Ao mesmo tempo, a performatividade dos materiais,
principalmente dos tecidos de tear de cintura e fios naturais utilizados nas
imagens que se aproximam do imaginário mesoamericano, segundo a artista,
tem forte carga de permanência cultural dos povos pré-hispânicos.
Ao refazer as imagens do códice, ao desmontar e remontar, a artista
presentifica a ação passada, através de materiais distintos que buscam se
relacionar com a imagem num movimento de arte e agência em objetos
viscosos, como proposto por Alfred Gell: artefatos que tem o poder de atrair
pessoas para suas formas e por extensão para seus criadores. Os matérias
como os tecidos são divididos entre os que são confeccionados pelas técnicas
mesoamericanas e industriais; o ouro e outros metais aparecem como objetos
de cobiça, mas também como elementos reflexivos importantes para o
entendimento mesoamericano de visão, por exemplo, conforme nos apresenta
Hamann, quando aborda em seu artigo aqui citado, “as culturas materiais do
olhar nos mundos mediterrâneo e mesoamericano” (HAMANN, 2020, p. 46).
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Sosa recria uma materialidade composta por elementos que buscam essa
viscosidade para presentificar a transmutação das imagens mesoamericanas
pelo olhar ideológico mediterrâneo que o diaboliza, assim como o olhar
mesoamericano que o distancia desse olhar europeu, compondo imagens de
tensão.
Existe uma performance de criação das imagens que está presente
também no trabalho de 2019, O inimigo de dentro/O inimigo de fora, projeto
dividido em duas mostras, uma para Art BA e a outra para o Parque Galeria,
ambas em Buenos Aires: a interiorização do que se vê constrói o visto
enquanto se torna o visto – a artista complexifica o próprio ato de construção
do códice no século XVI trazendo essa performance para o século XXI como
um gesto no tempo. Nesse segundo trabalho, a performance da dominação
colonial está localizada no corpo feminino como território dessa ação. Explora
as influências psíquicas da colonialidade em duas dimensões: a de fora,
correspondente ao contexto e a de dentro, pertencente a subjetividade.
O projeto inicia com uma instalação de grandes imagens recortadas e
penduradas uma em frente a outra em escala, sendo possível visualiza-las em
sobreposição: ao fundo um grande autorretrato em contorno à carvão em
tecido branco, coberto do queixo ao umbigo por uma grande mancha de ouro
que escorre pela figura, a imagens de um jacaré e folhas de palmeira sobre
esse corpo; no meio, a imagem recortada e pendurada de um animal que se
assemelha a um tatu, e em primeiro plano, a imagem de um monstro do
imaginário medieval. O título dessa primeira imagem é As alegorias da América
como ferramentas de exploração.
Numa segunda etapa do projeto, o inimigo de fora explora etiquetas e
categorias históricas nas que se rotularam e se rotulam as formas de vida dos
sujeitos subalternos. Categorias que vêem de imaginários de dominação como
o monstruoso, a raça e o gênero (SOSA, 2020, p. 15). Assim, o fora se
materializa em autorretratos em forma de colagens, em que distintas imagens
de representações das etiquetas e categorias coloniais “vestem” a fotografia do
corpo da artista, por exemplo, com imagens dos monstros do imaginário
medieval, habitantes das regiões coloniais desde a África até a América, como
os blemias, os esciápodas e as amazonas. São autorretratos a óleo, em
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pequenas telas quadradas, pendurados em meio a folhagens disposta em uma
sala.
O inimigo de dentro explora a violência interiorizada, a educação colonial
religiosa e heteronormativa que gera metodologias cotidianas de relação com
base na dominação e no temor (SOSA, 2020, p. 15-36). O dentro se materializa
em esculturas de pasta de talo de milho e barro cru, seguindo a forma
anatômicas da escultura maia com sua representação das energias do corpo.
Dentro dessas esculturas ocas estão outras esculturas pequenas, objetos que
falam da colonialidade do ser, por exemplo, imagens religiosas que
representam flagelo. Em outro momento são criados dois trípticos de
autorretratos denominados Os ensaios do poder: recurso e Os ensaios do
poder: invasão, em que são utilizadas colagens de imagens diversas como
mapas de minas de prata e mercúrio no Peru do século XVI, ilustrações
medievais

de

Blemias,

planta

de tabaco, folha de ouro 22k, imagens do códice Huamantla, do códice do
Vaticano e do códice Montezuma, impressão em acetato (SOSA, 2020, p. 2330).
A última parte desse projeto, O corpo da mulher é a lousa onde o poder
ensaia, três grandes imagens são penduradas no teto e uma sala: um
autorretrato

a

óleo

sobre

algodão,

pendurado

de

ponta-cabeça,

uma xilogravura sobre papel de algodão da Mulher Ajoelhada de Guamán
Poma de Ayala, e uma gravura da deusa taina atribuída a Teodor de Bry. Ainda
a palavra recurso em folha de ouro 24 k sobre madeira. No verso das imagens
encontramos outros autorretratos com imagens de gravuras de monstros
medievais sobrepostas e a inscrição “a raça e o gênero são a biologização da
desigualdade” (SOSA, 2020, p. 31-33). Mesmo que brevemente é importante
ressaltar a importância do uso das palavras nos trabalhos de Sosa,
estabelecendo através da fragmentação, relações de sobreposição e
constituindo elos entre as montagens possíveis entre as imagens para a
recolocação dos discursos. Nesse caso, as imagens de “corpas”, palavra
transformada, transgredida na língua, se relacionam ao longo do tempo e ao
longo das construções/criações de imaginários sobre o corpo feminino,
transitando e se reconfigurando conforme o observador caminha entre elas.
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As palavras vão surgindo conforme a movimentação desse corpo que
observa essas corpas expostas, reconfigurando ele mesmo a história dos
gestos de violência sofridos por essas corpas e os gestos executados também
por elas. Em reportagem para o site da Uol sobre a reabertura do Museu da
Língua Portuguesa em julho de 2021, os curadores da primeira mostra
temporária exibida no espaço reformado, “Língua Solta”, Fabiana Moraes e
Moacir dos Anjos, destacam a presença da palavra nos desdobramentos
diversos que esta estabelece no cotidiano e nas artes. Segundo Fabiana
Moraes: “A gente entende que a língua é um espaço de disputa de poder e vai
se refletir em questões várias do Brasil - de raça, de classe, de gênero e de
geografias” (UOL, 2021). As palavras nas obras de Sosa, a nosso ver, estão
ajustadas nessa necessidade de incorporar sentidos diversos para o mundo,
para a história e para as próprias imagens e palavras.
O corpo feminino como lugar onde o poder ensaia, como recurso, como
território a ser invadido, complexifica a colonialidade. Nesse ponto é
fundamental a discussão que é proposta pela argentina Maria Lugones, que em
“Colonialidade e Gênero”, em que explica sua linha de análise a partir do
espanto que lhe causa o fato de os homens vitimados pela violência da
colonialidade do poder serem de várias maneiras indiferentes ao sofrimento
das mulheres de suas comunidades, evidenciando que estas sofrem o peso
tanto da opressão do controle do poder capitalista eurocêntrico sobre seu corpo
racializado, quanto a opressão por causa de seu gênero (LUGONES, 2014).
María Lugones publicou seu artigo Colonialidade e Gênero em 2008,
partindo da investigação da interseccionalidade entre raça, classe, gênero e
sexualidade em cruzamento com o conceito de colonialidade do poder,
realizada na Universidade do Estado de Nova York. Desse entrecruzamento
chegou ao que chamou de “sistema moderno-colonial de gênero”. Esse
sistema de Lugones, complexifica o modelo de eixos estruturais hierárquicos
de Quijano e foca nos processos de entrelaçamento das categorias de raça e
gênero, de forma a permitir acessar a profundidade das realidades históricas,
sociais e culturais, pretendendo entender o que chama de a preocupante
indiferença com relação às violências de Estado sofridas pelas “mulheres de
cor” (women of colour), termo que foi cunhado para se referir as mulheres
latinas, asiáticas e indígenas que vivem nos Estados Unidos, e que sofrem a
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intersecção da dupla opressão racial e de gênero. No entanto, essa opressão
racial que sofrem tem um caráter étnico-racial, pois seus corpos racializados
representam o pertencimento a uma cultura periférica (LUGONES, 2014).
Esses trabalhos de Sosa, tendo em seu horizonte de criação
atravessado por esses elementos da colonialidade e da decolonialidade do
saber, do ser, a partir dessa perspectiva complexa de cruzamentos em raça,
gênero e classe, buscam criar um deslocamento do observador quando
concebe a história como material escultórico cuja capacidade de modelar-se
permite intervir diretamente no presente. Podemos pensar aqui através do
conceito de paralaxe de Hall Foster (FOSTER, 2017, p. 10), que acentua o fato
de que nossas elaborações do passado dependem de nossas posições no
presente, e que essas posições são definidas por meio de tais elaborações, a
partir do efeito a posteriori: o trauma da invasão e da conquista que retorna e
só se configura como trauma nesse movimento de retorno, a partir de
acontecimentos posteriores que o recodificam retroativamente, num movimento
de alternância de antecipação e de reconstrução.
O questionamento das grandes narrativas unificadoras e do discurso
centralizador de uma arte universal expandiu-se para outros grupos
minoritários que começam a redefinir sua posição no intercâmbio
cultural globalizado. Conscientes de sua existência nômade e de sua
identidade fragmentada, esses artistas fazem de sua condição
periférica um ponto de partida para trabalhos que testemunham a
pluralidade das fontes e afirmam as identidades em construção.
Cambaleando entre a sedução da instituição e seus desejos de
liberdade criativa, o artista contemporâneo teria que dar conta,
também, das demandas de identidade e memória que provêm tanto
dele mesmo quanto do sistema das artes (MELENDI, 2017, p. 21).

O que produz a diferença no presente, e como o presente, por sua vez,
enfoca o passado? Questão que também envolve a relação do trabalho crítico
com o histórico: a compreensão histórica depende do engajamento no
presente, seja artístico, teórico e/ou político.
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Desdobramentos da calcogravura em costuras, luvas e
matrizes dobradas
Vinícius D’Amico de ALCÂNTARA 1

Relato de Gravador
Inserido na gravura, e por meio dela, penso ter constituído uma poética.
Me reconheço como artista-gravador, e tenho essa prática como um porto que
viso sempre retornar. Talvez pela simplicidade, por evidenciar o processo de
criação no que tem de mais simples: fazer isso para obter aquilo. Enfim, me
pronuncio nesse texto na forma de artista-gravador, este é o artífice dessa
história. Três parágrafos de Ser e Tempo, de Martin Heidegger, à saber O
falatório, A ambiguidade e A curiosidade, me auxiliam no percorrer de um
caminho auto analítico. Descreverei a minha curiosidade no gravar, no
desenhar, na costura, buscando constituir um falatório mais autêntico, a partir
do meu estado de consciência no momento da escrita. O artigo então surge
como uma interpretação, em escrita descritiva, do fazedor de gravuras na
totalidade de sua prática, que marca, como uma prova de estado, um ponto da
pesquisa. Segundo Heidegger: “Chamamos interpretação o desenvolvimento
do entender. [...] A interpretação não consiste em tomar conhecimento do
entendido,

mas

em

elaborar

possibilidades

projetadas

no

entender”

(HEIDEGGER, 2012, p. 421). Elaborar possibilidades projetadas no entender é
tarefa atribuída a esse texto. Elaboro, por meio da escrita, o conto de gravura,
como interpretação da minha prática poética – de gravador e pesquisador.
Para clarear e caracterizar o ambiente que tornou possível os
acontecimentos (desdobramentos) no meu trabalho, aqui discutidos, utilizarei
como referência alguns depoimentos feitos por outros gravadores, em Gravura
Brasileira. Hoje. Depoimentos (1995). Onde podemos notar quais eventos
tiveram maior influência no trabalho de cada artista, e o panorama geral da
gravura na época. As perguntas em Itálico abaixo, tem função semelhante com
a das perguntas dessa publicação. Cada pergunta dá continuidade ao
1

Estudante de graduação; iniciação científica em andamento financiada pela Fundação
Araucária; orientado por Claudio Luiz Garcia (Professor da Universidade Estadual de Londrina,
departamento de Artes Visuais).
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raciocínio da anterior; assim pretendo elaborar uma linha do tempo que
esclareça de modo simples os desdobramentos que ocorreram no meu
trabalho, que serão discutidos no artigo. Estes desdobramentos são provas de
estado (P.E.), e, do mesmo modo que as provas de estado de uma gravura nos
permitem interpretar o caminho e a ordem dos processos utilizados pelo
gravador, respondo as perguntas abaixo para deixar claro quais são as formas
desse trabalho e a sua ordem cronológica.

1.1 Como se deu o seu envolvimento com a gravura?
Quando iniciei a minha graduação em Artes Visuais (2018, UEL) pude
conhecer Claudio L. Garcia, que era o artista e professor mais envolvido com a
gravura, e que mantinha o ateliê funcionando. No momento poucas pessoas
estavam trabalhando na sala, a maioria era pouco comprometido com a prática.
Um amigo que estava me apresentando o curso por já ser veterano, me
apresentou para o Claudio e logo me interessei pelo modo como as conversas
fluíam, pela figura do Claudio de gravador e pela sala em si, cheia de coisas
que a técnica da gravura exige. Voltei mais vezes, era um ambiente acadêmico
que fomentava discussões, participei de grupos de estudo e leitura ali. Ainda no
meu primeiro mês de graduação perguntei se ele poderia me ensinar a técnica
e ele aceitou, mas já deixou claro desde o início que não iria explicar muito,
que a técnica mesmo qualquer um ali poderia me ensinar – já que algumas
pessoas sabiam – e no caso de dúvidas eu poderia ir até ele. Todos
conversávamos muito, Claudio estava sempre presente na sala e o trabalho
nos primeiros anos foi intenso, aprendi tudo e me apaixonei pelo processo.

1.2 Como surgiram as primeiras matrizes-dobradas?
Produzi uma série de gravuras nos primeiros anos da graduação,
primeiro e segundo. Porém nunca estive satisfeito com a imagem, adorava o
processo e gravar era tudo o que eu fazia. Estava cansado do meu desenho e
minha poética não tinha direção. Em algum momento de 2019 encontrei uma
matriz abandonada, uma chapa largada, enrolada, bem fina. Eu já conhecia
bem o procedimento da gravura e estava numa fase de experimentação, essas
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foram as condições que me permitiram pensar em dobrar, prensar, martelar,
queimar etc. aquela chapa. A dobra era a maior novidade, e a matriz ficou
“folheada”, tinha camadas internas. Depois disso decidi tornar aquele acaso um
método, visando repetir o que a primeira matriz apresentava de positivo, sua
visualidade, peso, relevos etc. e segui dobrando chapas finas...

1.3 As luvas vieram logo em seguida?
Não exatamente, decidi costurar luvas em 2020, durante a pandemia.
Não podíamos mais frequentar a Universidade e eu não sabia o que fazer.
Decidi continuar a investigar imagem, por meio do desenho e da pintura. Em
2018 tive um certo envolvimento com o desenho de paisagem, apesar de não
ter gravado nenhuma matriz a partir da paisagem, mas em 2019 eu desenhava
pouco. Em algum momento (2020) decidi costurar luvas, acho que por sentir
falta do processo da gravura – que usamos luvas o tempo todo – ou por conta
de elas terem entrado no meu imaginário. É importante ressaltar o fato de que
as luvas surgiram num contexto de isolamento social, que se difere muito da
rotina normal na gravura. Os ateliês de gravura costumam ter grupos de
artistas trabalhando em conjunto já que o maquinário é bem específico e raro.

1.4 Para que serviam?
Para vestir ou fruir. Os dois simultaneamente, não criei elas pensando
que seriam um objeto poético, porém percebi que havia alguma qualidade
naquilo. Ainda estou investigando as luvas e as dobras das chapas, as duas
coisas me deixam curioso e o que tenho não é conclusivo, ou explicativo. Sei
que as luvas servem para vestir, servem para as minhas mãos, e as chapas
são matrizes de gravura, criam imagens.

1.5 As luvas são trabalhos de gravura?
Não são gravuras, mas estão envolvidas no universo da gravura e no
meu imaginário de gravador. Aqui acho que devo destacar a minha sensação
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de ser um gravador, ou de estar me tornando um gravador. A paixão pela
prática e a maneira como ela conduz o meu pensamento. O modo como ela me
domina e me faz ter intuições partindo dali. Após a realização das luvas e das
matrizes dobradas, presentes nos próximos tópicos, isso se tornou mais
evidente. Nesse trabalho eu medito, me canso fisicamente, sinto prazer nas
pausas para um café, na matriz depois de limpa e polida, que finalmente
parece pronta para um desenho ou em matrizes enferrujadas e coloridas.
Embora as luvas não tenham características concretas para aproximarmos da
gravura (de uma matriz de gravura ou de uma impressão, estes objetos contém
uma expressão que considero muito intimamente ligada a rotina de um
gravador.

1.6 Quais as referências para o trabalho?
A referência literária se aproxima mais das imagens que crio e o
pensamento do filósofo germânico me instiga pelas minhas incoerências que
se refletem nos textos que escrevo. Heidegger é referência para o projeto no
modo como articula a sua pesquisa, o extremo oposto das referências
literárias. Sigo o pensamento de Martin Heidegger, pelas traduções brasileiras
de Fausto Castilho e Márcia Sá Cavalcante. Outros autores que se aproximam
da minha produção poética, por meio das imagens-pensamento que instigam a
minha curiosidade, são: Clarice Lispector, Marcel Proust, Manuel Bandeira,
Hilda Hilst, Adélia Prado, Carlos Drummond de Andrade, Rainer Maria Rilke,
Fernando Pessoa etc.
Os artistas plásticos que chamam a minha atenção, por se relacionarem
de alguma maneira com as minhas intenções poéticas – a serem investigadas
– são por exemplo: Lygia Clark, Helio Oiticica, Amilcar de Castro, Richard
Serra, Nuno Ramos, Marcelo Grassmann, Bispo do Rosário e Cildo Meireles.

2. Matriz-dobrada
Inventei uma coisa – uma matriz-dobrada. Existe uma ciência da arte
que nos permite compreender cada obra situando-a em contexto estético e
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histórico preciso. No entanto eu não pude enquadrar o meu trabalho em
nenhum contexto, não pensei nisso quando estava produzindo a primeira
matriz, podemos dizer que foi sorte ou que simplesmente não significa nada.
Dobrei uma chapa fina porque pensei que talvez pudesse ter uma matriz mais
grossa; martelei, prensei e dobrei a matriz seguindo intuições do tipo. Ao
mesmo tempo não deixava de me perguntar “será que isso é uma obra de
arte?”, receoso. Onde é que se distingue de todas as inumeráveis obras? O
que aproxima essa “obra” de outras? Um tempo depois li a conferência Vazio e
Arte de Henri Maldiney (AGUILLAR, 2018), onde encontra-se o trecho abaixo:
[...] Aquele dia, em Veneza, num relâmpago de lucidez, que
bruscamente dilacerou a trama do saber, Berenson percebeu a arte
na luz dessa dilaceração, e reconheceu, ele, historiador, que o que se
chama história da arte é a história daquilo que na arte não é ela em si
(AGUILLAR, 2018, p. 188).

Maldiney argumenta que olhar para uma obra de arte por meio do que
está em volta dela – para seu contexto, para a época que foi criada, os
materiais utilizados, obras parecidas etc. – é uma distração do que realmente
está em jogo nesse encontro. No trabalho de dobrar, raspar, brunir e imprimir
matrizes estabeleço uma relação que não pede aproximação de determinado
período histórico da arte, ou alguma teoria que pudesse comportar essas
ações. Produzindo essas matrizes não penso em nada disso, o encontro é cru:
se martelei demais e a chapa entorta, dificulta a impressão então tento reverter
a situação. Se, com a dobra, produzo um baixo relevo imagino que obterei uma
área mais escura na hora de imprimir, porém pode ser que o baixo relevo seja
baixo demais e o papel não alcance a tinta, daí verei um branco na impressão.
O trabalho é guiado pelas imagens em impressões, se falta contraste em algum
lugar, se uma linha ficou boa na prova ou se ficou ruim, refazendo e alterando a
chapa, mudando a pressão da prensa, cuidando dos feltros e preparando a
tinta etc. constituo uma obra... isto é, todos os elementos do ateliê e do
trabalho me atrapalham ou indicam caminhos para uma imagem, obra. A
prática de gravura tem mesmo essa capacidade de explicitar um processo de
criação, e dá sentido para o termo obra de arte que tanto ouvimos. A minha
prática é distinta por ter o início pervertido, na dobra eu quebro a limpeza inicial
da matriz plana e polida e início a criação de imagem daí. Com a gravura,
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nesse procedimento, posso estar concentrado no que, aponta Maldiney, se
desperta na surpresa, onde somos a obra e nós, um para o outro (AGUILLAR,
2018). O foco está na matriz-dobrada, no que está diante de mim, na obra:
Figura 1 - Matriz-dobrada, 2019. Calcogravura.

Fonte: Acervo pessoal do autor.

Figura 2 - Matriz-dobrada, 2019. Calcogravura.

Fonte: Acervo pessoal do autor.
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Figura 3 - Matriz-dobrada, 2019. Calcogravura.

Fonte: Acervo pessoal do autor.

Note que o objeto em questão não parece plano como uma chapa de
cobre tradicional, o modo como foi dobrada fez com que fosse mais grossa no
centro e mais fina nas bordas (ver na Figura 2). Possui faces internas,
escondidas, caminhos que não ficam aparentes. Por conta dessa característica
me faz pensar no labirinto evocado por Jorge Luis Borges no conto O jardim de
Veredas que se bifurcam2. Em vários momentos Borges divaga em
pensamentos e descrições que fogem do enredo, a sensação passada pelo
autor é bem representada por Mario Quintana: “[...] Mas prometo solenemente
que agora vou ler de verdade o livro de Jorge Luis Borges para ver o que é
mesmo que ele queria me contar” (QUINTANA, 2000, p. 74). Neste conto nos
sentimos em um labirinto, sensação esta que se assemelha com a que tenho
ao produzir matrizes dobradas. As dobras escondem faces dessa chapa no seu
interior; assim como em um labirinto não podemos saber o que está por trás
das paredes. A matriz-dobrada funciona como uma metáfora para um processo
de criação labiríntico – que seria a gravura de um modo geral –, assim como o
2

Encontrado no livro de contos Ficções, o conto é narrado a partir do ponto de vista de um
espião de origem chinesa que se encontra em uma situação de vida ou morte. Recheado de
imagens e referências que indicam labirintos.
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autor, quando gravamos estamos em um labirinto de tempo, presos em um
momento da criação, olhando para uma matriz no fundo de uma banheira de
ácido (me refiro ao processo de água-forte, quando o verniz ainda não foi
retirado para revelar a gravação e não sabemos exatamente o que está
gravado, é um trabalho às cegas). O conto de Borges O jardim de veredas que
se bifurcam é, para mim, uma representação de um labirinto, de um caminho
labiríntico perseguido pelo protagonista, ao mesmo tempo que elabora
reflexões sobre o labirinto em si, sobre o tempo e o sujeito.
As veredas se bifurcam infinitamente. “O conselho de sempre dobrar à
esquerda lembrou-me que tal era o procedimento comum para se descobrir o
pátio central de certos labirintos” (BORGES, 2001, p. 106), segui esse conselho
e continuei gravando matrizes-dobradas sempre para a esquerda. A dobra em
si é o ponto principal dessa poética, que deve ser destacado. Dobrar uma
matriz de gravura é como dobrar a esquina, a cada dobra uma forma se oculta
e outra se revela.
A duplicidade da dobra reproduz-se necessariamente dos dois lados
que ela distingue, lados que ela relaciona um ao outro ao distinguilos: cisão em que cada termo relança o outro, tensão em que cada
dobra é distendida na outra (DELEUZE, 1991, p. 52)

A gravura me dirigiu nos últimos anos à uma atitude meditativa, de uma
imensidão íntima. Uma matriz, enquanto submetida a gravações, oferece um
mundo de possibilidades estéticas a serem referidas, e sinto que estou longe
de me inquietar em relação a essa prática. De manhã, ao entrar na sala de
Gravura do Departamento de Artes Visuais, na Universidade Estadual de
Londrina (DAV-UEL). À primeira vista atravesso toda a sala em direção às
janelas. Uma luz branca é refletida no chão de cimento encerado, reparo no
desenho produzido pelas prensas e mesas imprimindo a sua forma em sombra
negra sobre o chão iluminado. Imagem semelhante a impressões de
xilogravura sobre papéis leves de arroz. O encontro dos olhos com essa luz
nublada da manhã é muito breve, desvio-os assim que entendo aquele canto
como o lugar que conheço, o pedaço da sala com as tintas, das gravações e
das impressões. O primeiro olhar assustado de espanto é substituído por uma
calma imposta, reconheço o ambiente e devo entrar na sala. Fecho a porta.
Quando abro a porta da sala de gravura sei que estou entrando no ambiente
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daquelas prensas, conheço grande parte da sala, mas a imagem que me
alcança é surpreendente! Visto que não podemos prever a totalidade de uma
imagem que aparece. A aparição me espanta, e possui, para além da
ocorrência luminosa, uma determinada expressão que convida à investigação.
O pensamento de gravador me dirige em meio a olhares e sensações do tipo,
que me indicam imagens em gravuras, ou vivências prazerosas. As luvas são
trabalhos que surgem em meio a esse envolvimento com a sala de gravura e
com expressões repentinas.
Por ter pesquisado o processo de criação labiríntico me envolvi mais
profundamente com a questão temporal de uma criação. Em alguns momentos
senti minha produção pouco dirigida, sem um sentido, sem um destino. A obra
de arte era fugidia. Em projeto de pesquisa, realizado em 2019, que teve as
matrizes dobradas como foco central, me envolvi pouco com a questão da obra
em si, descrevi o modo como acontece uma criação, no tempo e no espaço.
Como quando gravei, numa matriz dobrada, uma figura magra que me deixava
curioso, aquele desenho possuía algo que me pertence e que talvez seja uma
intuição ou uma intenção poética. Isso tudo me aponta para uma obra ainda
desconhecida. A figura magra gravada perdeu a qualidade anterior quando
esqueci a matriz no ácido. Depois disso perdi o apego (parcialmente), e decidi
“desgravar” tudo. Pensei que esse acaso tivesse de certa forma me dado mais
liberdade para trabalhar com essa gravura. Me pergunto: se a gravura
mantivesse aquelas pernas magras teria algo como uma expressão rigorosa?
“obrigo-me à nudez de um esqueleto branco que está livre de humores.”
(LISPECTOR, 1998, p. 14). Ou então apenas manteria um gosto estilístico do
criador? No meu trabalho de gravador mantive o questionamento acerca da
imagem que criava, porém, imagino que não tenha ido a fundo o suficiente.
Retorno ao processo de criação que realmente importa. Criar a imagem, nas
dobraduras da chapa, no momento que se vivencia essa criação, sempre foi a
prioridade – não a imagem que se busca, o criar em si. Nesse momento sinto
que essa é a lacuna que merece ser mais investigada, a transcendência da
dobra matriz e do objeto de arte, e não mais a procura por um conto de um
momento acontecendo. Portanto, pretendo no decorrer do último ano de
graduação (2021-22) trabalhar com as questões que cercam a minha obra, em
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especial a forma da obra em si e os desdobramentos da minha produção
poética.
Meu trabalho com as matrizes dobradas foi raso devido ao fechamento
do ateliê, não tive a chance de me envolver mais profundamente, a produção
foi paralisada no momento em que estava dobrando uma série de matrizes.
Essas matrizes ficaram no estado em que estavam no início de 2020 até
recentemente, momento em que retornei para um ateliê de gravura, e me
reaproximo desse imaginário. Agora, que considero já ter um trabalho mais
dirigido e que retorno ao ateliê de gravura (aos poucos), percebo uma mudança
dramática na minha percepção. Penso que com o afastamento ficou mais claro
o tamanho do efeito que a gravura faz no meu imaginário.

3. Gravar e Costurar, 2020 e 2021
Costurar as luvas é um trabalho complicado, mas me mantenho fazendo
porque vestir as luvas é uma ação que me agrada. Construir esses objetos que
me agradam ou que me instigam de alguma maneira é um trabalho que pode
ser desinteressante, particularmente não me interesso pela costura. Talvez por
conta da minha falta de conhecimento, que faz com que eu trabalhe mais ainda
tentando arrumar os defeitos de corte etc. O curioso é que eu me entretenho
com todos os processos que envolvem a gravura. Mesmo trabalhando com um
número maior de técnicas e com mais rigor. Claro que para se costurar uma
luva é exigido um pensamento sobre o tamanho da mão e sobre a configuração
das costuras etc. Precisa-se fazer uma certa matemática, mas é sempre um
chute. E a partir desse pontapé inicial vou remendando e ajeitando até ser um
objeto vestível.
As luvas são objetos que apareceram na minha produção quebrando
paradigmas, que eu mesmo havia criado. Em algum momento estive muito
confortável fazendo somente imagem, confortável no processo de gravação –
inclusive gravando matrizes-dobradas. Pensava que o trabalho a ser feito nas
imagens monocromáticas, pretas e brancas, e matrizes de gravura era
bastante e que não havia tempo o suficiente para ocupar a minha imaginação
com outras formas de arte – de fato é difícil até mesmo pensar em mais de
uma técnica ao mesmo tempo para se gravar uma imagem em matriz de cobre
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tradicional. Porém, a gravura é uma prática diária, leva muito tempo e possui
muitos processos/procedimentos, alguns comparam com uma cozinha. Dizer
que “estou fazendo gravura” não é o mesmo que dizer “estou trabalhando
nessa gravura”, ou em qualquer outra; o gravador trabalha paralelamente as
imagens, nas matrizes, mas trabalha ainda mais envolvido em polimentos,
preparações de ácidos, vernizes, banheiras d’água etc. – que não tem relação
direta com a imagem, são procedimentos padrões. Por conta disso, acredito
que a gravura tenha entrado no meu imaginário como uma prática na sua
totalidade, não somente por meio das imagens que faço. As luvas aparecem
em meio a esses procedimentos rotineiros: para se fazer uma água-forte
(processo de gravação indireta) precisa se trabalhar com ácido – que por sua
vez exige o uso de luvas impermeáveis. Enfim, no momento que o ateliê de
gravura foi fechado (2020), intuitivamente decidi costurar luvas.
Por conta disso acredito que a gravura tenha inserido as luvas no meu
imaginário, meu pensamento nunca esteve totalmente voltado para a imagem.
A “cozinha” da gravura é um meio para se chegar até ela, mas é o meio que
nós gravadores estamos presentes. Toda a prática que possibilita a gravação
de uma chapa e posteriormente a impressão tem caráter alquímico. Considero
isso tudo como um grande ritual rotineiro, rico e diverso nos seus
procedimentos e conhecimentos exigidos para que o artista trabalhe. Vestir
luvas é uma etapa extremamente simples que está inserida nesse ambiente, a
todo momento estamos colocando e tirando luvas, nos preocupamos com as
suas preservações – luvas de borracha devem ser limpas para que não se
deteriorem com a ação do ácido. Esse procedimento simples foi destacado no
meu trabalho.
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Figura 04 - Luva 1 e 3, 2020. Costura de Tecidos Diversos.

Fonte: Acervo pessoal do autor.

Neste momento retorno ao ateliê de gravura paulatinamente. posso
utilizar as luvas que produzi no último ano nos procedimentos que me fizeram
pensar em luva. Unir este objeto a outros fatores da prática tem sido uma
experiência prazerosa, as luvas para impressão com a tinta constituem um
encontro interessante. O cheiro da tinta adiciona o olfato na jogada. Faço aqui
as minhas reflexões a partir do Neoconcreto para marcar na história das artes
visuais o ponto de partida desta reflexão. Em 1959, no manifesto neoconcreto,
Ferreira Gullar escreve:
O neoconcreto, nascido de uma necessidade de exprimir a complexa
realidade do homem moderno dentro da linguagem estrutural da nova
plástica, nega a validez das atitudes cientificistas e positivistas em
arte e repõe o problema da expressão, incorporando as novas
dimensões “verbais” criadas pela arte não-figurativa construtiva (DO
PROPRIO BOLSO, 2014, p. 1).

A principal indagação que faço nesse artigo é para buscar uma
justificativa de ter interrompido a gravura e começado a fazer luvas. Como já foi
dito, o isolamento me distanciou da gravura e me aproximou da costura.
Comecei a pensar em qual elemento que destacaria da minha prática de
gravura. Primeiramente pensei na matriz, mas como estou distante da prensa e
não posso imprimir gravura continuei a investigação e cheguei à luva. Assim,
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comecei a costurar e ao vesti-la me lembrei de uma obra da Lygia Clark,
chegando assim no movimento Neoconcreto.
Demarcando esse movimento das artes visuais me dirigi a literatura,
pela obra de Jorge Luis Borges, no conto O jardim de veredas que se bifurcam
fiz uso de uma frase que me deu segurança de saltar das artes visuais para
este conto. Borges escreve:
Depois refleti que todas as coisas nos acontecem precisamente,
precisamente agora. Séculos de séculos e apenas no presente
ocorrem os fatos; inumeráveis homens no ar, na terra e mar, e tudo o
que realmente sucede, sucede a mim... (BORGES, 2001, p. 102).

Comecei dessa maneira a minha reflexão como se tivesse transposto o
instante presente em que fiz a primeira luva pro aqui agora e comecei pela
lembrança da sala de gravura onde a luva tinha uma função que aqui se
distingue daquela, a saber, vestir a luva, hoje, não significa proteger a minha
mão do ácido. Mudei o sentido e a função de um objeto para tocar nas coisas
de um modo totalmente diferente. Comecei a redescobrir uma nova
sensibilidade tátil, que os meus olhos que reconhecem as coisas pelo tato e
nessa experiência me desconsertei e nesse estado de vertigem me remeti as
experiencias sensoriais de Lygia Clark.
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Desenho com modelo vivo on-line e a ambiguidade da nova
tela: como a olhamos, como ela nos olha e como ela nos
move?
Bruna Da Silva SASSI 1
Marcela Corrêa MÜLLER 2

Introdução
Observar a vida alheia pelas inúmeras janelas em aplicativos de
reuniões on-line, parece ser o nosso “novo-normal”. A pandemia ocasionada
pelo Coronavírus nos impôs uma forma diferente de olhar, que é mediada por
telas, trazendo novas dimensões sobre intimidade, espaço pessoal e espaço
público. Todo ato de olhar é um desafio, e observar o outro e a nós mesmos,
sobretudo nesse momento de distanciamento físico, tem nos trazido
percepções instigantes.
Isto posto, a maior parte dos setores da sociedade se adaptou ao on-line
e não à toa as modalidades artísticas também. Mesmo que já há algum tempo
se fale em Arte Interativa - expressão utilizada para qualificar a arte mediada
pelo computador que requer participação ativa do observador para se realizar
(SANTAELLA, 2008, p. 273) - a prática de desenho com modelo vivo3, ou
também desenho de observação de figura humana, realizada em conjunto, ou
seja com participação ativa a partir de alguém que se propõe a posar ou
performar para diferentes públicos, passou a ser realizada através de
dispositivos tecnológicos como smartphones e webcams por plataformas como
o Google Meet e o Zoom. Essa nova realidade nos apresenta um novo olhar
para a tela e novas sensações corporais em relação a esta, o que se conecta à
ideia de um corpo que incorpora o virtual, que emerge e transita pelas

1

Bióloga (FURG), Mestre em Gestão do Território (UEPG).

2

Licenciada em Artes Visuais (UNESPAR/FAP).

Observar a diferença entre ‘O que é modelo vivo’ e ‘O que é ser modelo vivo’, proposições
encontradas em variadas escritas de modelos vivos que em suas pesquisas relatam o vivenciar
de um modelo propositor. Ver: MÜLLER (2020), SASSI (2020), HOLLIVIER (2019) e
MALAQUIAS (2005).
3
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arquiteturas líquidas do universo digital, como propõe Santaella (2016) um
corpo biocibernético.
Se anteriormente o compartilhamento que ocorria numa sessão de
modelo vivo se dava por meio de uma presença multidimensional entre os
participantes (artista-artista), essa relação passou agora a ocorrer entre
imagens que aparecem em telas bidimensionais. Nesta configuração
geralmente, o artista-modelo precisa desenvolver um cenário, um fundo, utilizase de equipamentos eletronicos, vira “cenografista” e “iluminador” de si mesmo,
pensa e seleciona cada elemento, testa e experimenta, e com efeito, essa nova
relação com o processo de criação reverbera de certa forma, em uma
possibilidade maior de um modelo propositor4 engajado e atento a todas as
etapas de formulação de uma sessão.
Dessa maneira, neste trabalho, enquanto autoras e modelos vivas sendo uma delas também desenhista - nos propomos a refletir sobre as
sessões remotas que aconteceram em 2020 e 2021, as características desse
novo performar5, suas variações e seus afetamentos em nosso processo
criativo, agora, totalmente voltado a essa modalidade mediada pela tela, onde
esta configura-se por e em um espaço-performático6 (SASSI, 2020), na
simbiose entre corpo e tecnologia.

1. Modelo vivo on-line e a relação com a imagem: o que é e como ocorre
Quando se é modelo vivo, busca-se perceber o corpo internamente e
externamente durante o momento de pausa e movimento. É importante não se
abandonar na imobilidade aparente, nem perder a concentração entre uma e
outra pausa, pois além de desenvolver um trabalho com maior consciência

4

Propositor, profissional, artista modelo vivo, co-criador, co-partícipe e performer são termos
que podem ampliar a noção de quem expõe-se nu ao olhar do outro, de uma aparente
passividade a uma atividade. (MÜLLER, 2020, p.33). Não publicado.
5

Compreendemos a performance de modelo vivo como Sassi (2020): ação que se faz com e
pela presença do outro, e nos utilizamos semelhantemente dos termos “posar” e “pausa” como
variação desta definição.
De acordo com as palavras de Sassi (2020, p. 130) “espaço que contempla o espaço
geométrico, mas se faz e produz um quiasma. Sua potência reside na visibilidade do invisível”.
6
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corporal, a produção artística realizada enquanto se é observado pelos olhos e
mãos atentas daqueles que nos desenham, depende de nossa presença ativa,
viva.
Com diferentes mídias, nossa imagem visível e “invisível” é estudada,
nossas formas, anatomia, cores, emoções, gestos, singularidades, habitam e
dão sentido a uma busca incessante do humano, da linguagem, da
comunicação,

presente

desde

a

pré-história

quando

as

primeiras

representações visuais do corpo foram realizadas por nossos antepassados.
Como prática no universo das artes visuais, a observação do corpo a fim
de registrá-lo, inicia na Grécia Antiga, onde se tem o registro da primeira
modelo vivo que ganhou notoriedade na história: Phyne (390-330 a.C.), uma
cortesã que se tornou musa do artista Apolos e depois dos demais artistas da
época. (HOLLIVIER, p. 34, 2019). Desenhar, pintar e esculpir a partir de um
modelo vivo, é uma atividade que atravessa séculos. Formalizada enquanto
metodologia de ensino do desenho desde o século XV nas academias
europeias, se expandiu para o mundo (DIAS, 2007) se adaptando em
diferentes contextos e se transformando a partir da história da arte. De acordo
com Santaella (2012) no final do século XX nossos corpos atingiram um nível
de plasticidade extrema e de dissolução de fronteiras físicas, sensíveis,
cognitivas, de modo que o corpo tornou-se o grande tema, foco, representação,
objeto performático e objeto simulado das artes.
Nas práticas contemporâneas, a atuação de modelos vivos como
sujeitos propositores, vem sendo incorporada como agregadora de significado,
potência poética, profissionalização e experimentação por artistas e grupos no
Brasil, como é exemplo, o grupo ‘Risco!’ em Recife - PE, que pesquisa o
desenho e a performance de modelo vivo em relação a diferentes linguagens
artísticas, e em São Paulo - SP a CASACORPO2 Escola de Modelo Vivo Arte
& Referência, escola profissionalizante do modelo vivo Juliano Hollivier, que
busca a formalização da profissão e o estudo aprofundado do corpo a partir de
sua pesquisa na Técnica de Educação Somática Klauss Vianna. São
proposições importantes que ampliam a compreensão do corpo em arte,
ressignificam um fazer que é carregado de preconceitos e tabus por conta da
nudez e contribuem para uma arte mais humanizada que dialoga com a
interrogação contemporânea “do corpo como algo vivo, na sua vulnerabilidade,
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seu estar no mundo, suas transfigurações” (SANTAELLA, 2008, p. 154), ou ao
que reflete Derdyk (2012):
O corpo criador deseja uma vitalidade costurando laços entre as
interioridades e as exterioridades. São laços que fisgam a invocação
de um lugar imensurável acordando o nosso ser para um estado em
contínua resolução. O nosso corpo mutante parece almejar uma
forma estável que possa abrigar, mesmo que temporariamente, essa
indeterminação pulsante, esta transformação incessante pela qual
milimetricamente vivemos a vida toda (DERDYK, 2012, p. 19).

Dado este percurso e identificações, enquanto modelos vivos, refletimos
que perceber o próprio corpo em uma sessão de modelo vivo envolve
diferentes camadas e sentidos. Ao posar em uma sessão percebemos
internamente como os ossos, músculos e articulações estão posicionados,
encaixados e direcionados, como o peso é equilibrado entre os apoios - de
forma a minimizar a dor, equilibrá-la e resguardar o corpo - como está a
respiração e a temperatura corporal, como está o foco do olhar, como estão os
pensamentos, sentimentos e sensações que trazem a qualidade e atividade
para o gesto escolhido, entre outras percepções subjetivas que acontecem no
enlace-imagético entre humanidades em uma sessão de desenho com modelo
vivo.
Externamente, a imagem de si é validada pelas pessoas que desenham,
antes que se defina e inicie a contagem do tempo, ou após a sessão com
comentários sobre como tal pose estava interessante, desafiante, o que foi
possível desenhar em cada tempo, que imagens e sensações ao desenhar
foram evocadas a partir da pose, quais materiais foram utilizados para se
aproximar de tais efeitos de luz e sombra, entre outras características. Temos
uma ideia de nossa imagem a depender do quanto estamos conscientes de
nós mesmas e de nossa espacialidade, mas ao menos que haja um espelho no
ambiente, não conseguimos nos ver plenamente enquanto posamos, é sempre
uma imagem mental que supomos, como um esboço. Este é um ponto que nos
faz pensar na potencialidade das sessões com modelo vivo, sejam elas
presenciais ou on-line.
Em sessões presenciais geralmente estamos posicionadas em um
círculo ou semicírculo que permite aos artistas diferentes ângulos para o
registro, de modo que independente de como nos colocamos no espaço, cabe
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aqueles que estão nos desenhando, escolherem o melhor ângulo para seu
estudo pessoal (Imagens 01 e 02). Na modalidade on-line, por telepresença,
esse fator varia de acordo com a possibilidade financeira do modelo em
adquirir mais de um celular, tablet ou webcam que ofereça ao menos alguma
variante de câmera - que obviamente não abrange as sutilezas de uma sessão
presencial, multidimensional, em tamanho natural - mas abre uma outra
maneira de perceber o corpo com sua imagem adaptada às dimensões da tela.
A câmera torna-se uma “parte do corpo” pela qual devemos nos atentar, ela é o
recorte, que movemos e posicionamos escolhendo aquilo que queremos ou
não mostrar, bem como equivale ao ângulo do olhar de quem irá nos desenhar,
um representante corporal ou parte do corpo também dos observadores.
Se nas sessões presenciais o desenho é o que nos permite ver-nos
externamente sob diferentes traços, na modalidade on-line (Imagem 03), em
virtude da necessidade de oportunizar ao outro uma imagem razoavelmente
visível, com luminosidade que possibilite observar as nuances corporais, ou
ainda de enquadramento deste corpo que posa, faz-se necessário em alguns
momentos que durante o momento de imobilidade ou até definir a pausa ou
pose, encaremos nossa imagem pela tela e que a controlemos, escolhendo
ângulos,

enquadramentos,

aproximações

ou

afastamentos,

iluminação,

composições entre corpo e espaço a partir da visualidade que queremos
entregar a esse outro que se encontra “do outro lado”. É um momento de
adaptação e transição da atenção interna para a externa, da sensação corporal
de posar para a relação com o dispositivo tecnológico, onde nos vemos por
relance ou foco, encaixando o corpo no espaço da tela.
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Imagem 01 - Sessão presencial de modelo vivo com Bruna Sassi, 2019.

Fonte: Acervo pessoal das autoras.

Imagem 02 - Sessão presencial de modelo vivo com Bruna Sassi, 2020.

Fonte: Acervo pessoal das autoras.
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A partir da transmissão dessa imagem, o corpo orgânico por meio da
teleinformática, se desdobra em extensões virtuais imergindo em um mundo
total de experiências, acessíveis a partir de qualquer ponto no espaço
(SANTAELLA, 2008), logo, não apenas o espaço físico da sala, mas o espaço
virtual, on-line, se coloca como meio onde pessoas de diferentes regiões do
Brasil e do mundo partilham de uma mesma experiência sensível ao desenhar
o corpo. Ou seja, a barreira geográfica que anteriormente restringia grupos de
desenhos e artistas a seus “nichos” ou cidades, foi dissolvida no formato online possibilitando um intercâmbio entre diferentes artistas e suas práticas e
processos de criação diretamente de suas casas.

Imagem 03 - Sessão on-line de modelo vivo com Marcela Müller, 2021.

Fonte: acervo pessoal das autoras.

Em síntese, a relação espacial que antes dependia da configuração do
ateliê, sala de aula, ou estúdio, e que nem sempre era possível de ser
previamente analisada pelo modelo, na modalidade on-line é o espaço pessoal,
geralmente a própria casa. Preparar uma sessão on-line envolve além do
preparo de si, enquanto corpo, a ambientação, a iluminação, a qualidade de
transmissão da imagem, do som, os objetos circundantes que formam ou não
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um cenário, a relação de percepção da auto-imagem na tela, entre outras
camadas que ambiguamente limitam e potencializam o fazer artísticoprofissional do modelo vivo neste período pandêmico onde a telepresença é a
única alternativa possível.

2. Ambiguidade da nova tela: limites e expansões do processo criativo
Posar ou performar como modelo vivo on-line é algo recente, e nesta
relação densa entre artista e meios selecionados, passamos por resistências,
flexibilidades e domínios. Uma troca recíproca de influências, diálogo entre
artista e matéria que, como aponta (SALLES, 1998) influencia o processo
criativo. Deste modo Santaella (2003) também nos faz refletir que:
[...] um dos desafios do artista é dar corpo novo para manter acesa a
chama dos meios das linguagens que lhe foram legados pelo
passado [...] o outro desafio do artista que é o de enfrentar a
resistência ainda bruta dos materiais e meios do seu próprio tempo,
para encontrar a linguagem que lhes é própria, reinaugurando as
linguagens da arte (SANTAELLA, 2003, p. 249).

Para o artista que trabalha com a presença corpo-corpo, seja a sua ou a
de outrem que está em cena, ou de uma plateia que o vê e que o afeta,
elaborar-se enquanto um corpo-virtual aos olhos do outro, adiciona uma
camada às potencialidades de um corpo-artista. Enquanto duas modelos vivas,
desde a metade do ano de 2020, acompanhamos os processos criativos uma
da outra nessa nova linguagem em sessões realizadas de forma independente,
com grupos de artistas e escolas de arte que deram sequência à prática. Em
nossos processos, nos indagamos constantemente em como a imagem por
vezes nos prende a ideia de como queremos parecer aos outros na tela, um
controle que temos e se faz necessário, mas que nem sempre é fácil de
sincronizar com as outras partes do processo de posar se pretendemos trazer
potencialidade para aquele momento.
Para além desse afetar de si mesmo por meio da imagem visualizada
em suporte eletrônico, o afetar de produzir um espaço cenográfico de uma
sessão, produz outras tonalidades, e entre elas os sentimentos de ansiedade e
desgaste. Pois o posar não envolve apenas o prazer de existir enquanto artista,
mas o trabalho árduo, o making-of daquilo que é mostrado ao outro. Por vezes,
elaborar um cenário, trabalhar a luz com a mudança de ângulos, carregar os
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aparelhos eletrônicos, aumentar o plano da internet e desdobrar-se para lidar
com os imprevistos inerentes ao ambiente digital, adicionam ao posar on-line
uma ambiguidade entre a potência propositora, o cansaço e em muitos casos,
o baixo retorno financeiro. É visando esses ajustes que, alguns dias antes da
sessão, buscamos nos auxiliar por meio de videochamadas ou pelo envio de
fotos do processo de "montagem" da sessão (Imagem 04). Nestes encontros,
buscamos testar diferentes configurações de iluminação, poses, distâncias e
ângulos de câmera, visando a plena percepção dos volumes do corpo, além de
possibilidades de escorço e distorção de perspectiva (Imagem 05).

Imagem 04 - Registros pré-sessão que enviamos uma para a outra, 2020.

Fonte: acervo pessoal das autoras.

Essas experimentações trazem imagens pré-sessão que por vezes
definem o que será levado, mas que em geral servem para desenvolvermos
uma dimensão maior da relação corpo-câmera, estudando suas possibilidades.
Mesmo assim, o que ocorre no momento da sessão é uma escuta presente e
ativa daquilo que se faz possível, de como se está corporalmente e das
sensações e relações entre artistas, o que por vezes modifica planejamentos
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prévios. É sempre um enlace-imagético que se faz em conjunto, na interação
consigo, com as pessoas e com o espaço, mesmo que a distância. Portanto,
essas imagens, são como imagens geradoras (SALLES, 1998) que funcionam
como sensações alimentadoras da nossa trajetória nas sessões on-line,
trazendo um repertório do que funciona e do que não funciona, nos mantendo
ligadas de forma sensível e atenta aos detalhes essenciais e ao maior domínio
dessas novas ferramentas.

Imagem 05 - Possibilidade de pose e angulação em escorço, 2020.

Fonte: acervo pessoal das autoras.

Assim, quando pensamos em uma proposta de sessão lidamos com o
que temos e o que queremos, relação que como reflete Salles (1998) se dá em
contínuos gestos aproximativos, rasuras que buscam completude, pois nem
sempre chegamos ao que idealizamos, na realidade, por vezes buscamos algo
da presença física que tínhamos antes da pandemia como referência e nos
frustramos com limitações e adaptações deste novo formato.
Dentre as situações possíveis que nos propomos a encarar, está a
aproximação com a auto-imagem. Exemplificando, precisamos de certa forma
nos ver nessa tela enquanto posamos para que de alguma forma minimizemos
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as dificuldades dessa transposição: presencial-virtual. Contudo, olhar-se nessa
tela que de certa forma atua como selfie de uma sessão, incorre em olhar-se
narcisicamente, como a imagem distorcida que olhamos no espelho. De certa
forma, a necessidade dessa selfie nos auxilia para um melhor enquadramento
daquilo que “mostraremos ao outro”, ou seja, de uma angulação que não corte
(quando desejamos) nenhuma parte do corpo, ou mesmo para visualizarmos
se a luz não estourou ou se a composição de cores gerou bons contrastes e
harmonias para o estudo. Por outro lado, essa selfie contribui para o exercício
de uma versão “não natural”, não habitual, ou distante do que se é em
presença, quando somos percebidos pelo olhar do outro. Afinal, olhar-se pode
ser de certa forma “ser voyeur de si mesmo” e desse modo, a perda da
naturalidade incorre em uma imagem que parece não se assemelhar à imagem
presencial, ou “natural”.
Essa relação ocorre sempre no enlace-imagético entre humanidades,
por meio do retorno em palavras e desenhos daqueles que estão do outro lado.
A cada sessão aprende-se e aprimora-se a partir dessa comunicação com o
outro, e nessa associação, identificamos preferências distintas entre artistas:
algumas pessoas se atentam a desenhar também o espaço e os objetos ou
mesmo aqueles que não desenham, mas participam por apreciarem outras
dimensões e outros sentidos, percebem a poética e subjetividade nessa
composição enquanto cena, outros preferem que estejamos posicionadas sob
o fundo de tecido neutro onde é possível visualizar o corpo por inteiro, outros
consideram interessante o recorte e a aproximação, o oferecimento de uma
imagem em escorço. Por conseguinte, a iluminação se torna um fator
importante para a nitidez da imagem e visualização dos volumes na maioria
das situações, mas há quem também não se importe com essa questão em
seu desenhar. Assim, enquanto autoras e modelos vivas, experimentamos e
tateamos composições diversas, levando em consideração a reflexão de Salles
(1998):
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O artista não cumpre sozinho o ato da criação. O próprio processo
carrega esse futuro diálogo entre o artista e o receptor […] Essa
relação comunicativa é intrínseca ao ato criativo. Está inserido em
todo processo criativo o desejo de ser lido, escutado, visto ou
assistido. Essa relação é descrita de diferentes maneiras:
complementação, cumplicidade, jogo, alvo de intenções, associação,
soberania do receptor e possível mercado (SALLES, 1998, p. 47-48).

Alguns grupos e artistas-coordenadores de sessões, realizam uma présessão para acordar previamente as poses, tempos, dinâmicas e acertar a
iluminação, o fazem de formas distintas interferindo de certa maneira no
processo criativo e subjetividade do modelo. Outros grupos apenas marcam a
data e dão um voto de confiança ao nosso profissionalismo se colocando à
disposição apenas para auxiliar na parte técnica: envios de links, aprovação
das

pessoas

na

sala

de

videoconferência,

mensagens

no

chat,

e

cronometragem de tempo.
Ao final das sessões, é comum que aconteça um diálogo, que substitui
aquele que outrora acontecia no tatear nos/dos papéis. As pessoas mostram
seus desenhos na tela e a imagem quase nunca é nítida, mas enche os olhos,
pois

costuma

vir

acompanhada

de

palavras,

elogios,

sugestões

e

compartilhamento dos processos. Nesse sentido, do ponto de vista do modelo
vivo que olha as imagens de si ao final de uma sessão, a imagem virtual
parece deslocar-se, ora ela transcorre do artista-modelo para o artistadesenhista, ao final ela retorna do desenhista ao modelo, adicionada de
camadas de si e dos outros. Algumas pessoas enviam os desenhos
escaneados por Whatsapp ou e-mail, outras publicam nos marcando (alguma
das formas de creditação ao modelo) em redes sociais como Instagram
(plataforma que também utilizamos como meio de divulgação). Atitudes que
dão visibilidade ao nosso trabalho, e alimentam uma rede de conexões entre
desenhistas e modelos vivos, viabilizando novas percepções, conexões e
oportunidades profissionais.

3. Adentrar, mover e transpor: profundidades possíveis
Esta tela que esmiuçamos anteriormente a partir de nossos processos
criativos, configurou-se um espaço-performático (SASSI, 2020), em que estar
dentro dessa tela é olhar, pensar e extensionar nossas imagens ao/no mundo.
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Ainda somos nós, através de nossos corpos, dispostos ao olhar do outro e de
nós mesmas, mas a telepresença impregnou-se ao corpo. Não é um artefato,
nem uma extensão, ela é o meio pelo qual nos tornamos visíveis ao outro. É
como quando Merleau-Ponty (2006) escreve sobre a profundidade, para o
autor ela não é apenas mais uma variável matemática do cubo por exemplo,
mas sim aquilo que o torna visível a nós quando o olhamos.
Nestas sessões realizadas em diferentes plataformas de vídeo
chamada, foram experimentados diferentes locais e de variadas formas a partir
do espaço pessoal de nossas casas, com partes da mobília, objetos e
vestimentas gerando diferentes visualidades, cenas e atmosferas. Houveram
sessões no quarto (imagens 06, 07 e 08), sessões no banheiro (Imagem 06),
sessões

na

sala,

poses

no

chão

com

diferentes

enquadramentos,

possibilidades de poses em escorço tornando a imagem mais próxima desse
outro espectador com uma perspectiva distorcida de cima, de frente, na
horizontal, na vertical, sempre numa relação entre o posicionamento da câmera
e do corpo no espaço.
Além dessa relação especial, experimentamos compor com trilhas
musicais ao fundo, gerando uma possibilidade de imersão ao estado corporal e
sintonia entre modelos e desenhistas, sessões com cronometração de tempo
avisado ou intuitivo gerando poses curtas longas e movimentos, uso de recurso
de filtros na webcam tornando a imagem em escala de cinza, sessões com
iluminação mais difusa ou mais acentuada, entre outras possibilidades que
seguem em experimentação.
Imagem 06 - Printscreen de sessão para o @desenhosadistancia, 2021.

Fonte: acervo pessoal das autoras.

249

Imagem 07 - Printscreen de sessão para a @casabora, 2021.

Fonte: acervo pessoal das autoras.

Imagem 08 - Printscreen de sessão do coletivo Nuá Modelo Vivo, 2021.

Fonte: acervo pessoal das autoras.
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Imagem 09 - Composição com printscreen da sessão do Coletivo Nuá Modelo
Vivo, 2021

Fonte: Instagram de @nuamodelovivo.

Das possibilidades proporcionadas por essa nova tela e suas novas
comunicações, criou-se o ‘Nuá’, coletivo de modelo vivo formado pelas autoras
Marcela Müller e Bruna Sassi juntamente com a modelo vivo Amanda Malaguti.
Somos três modelos residentes em locais distintos e que a partir de um espaço
virtual criamos uma comunidade imagética, local de diálogo, reflexões,
pesquisa e aprendizado. Ofertamos sessões virtuais, sozinhas e em conjunto
que jamais seriam possíveis fora da telepresença. Nos encontramos e
podemos adentrar geograficamente outras cidades e países. O que nos mostra
outra faceta do que é “estar conectado”.

4. Considerações finais
A nova forma de olhar proporcionada pela pandemia de COVID-19,
trouxe desafios a todos os setores da sociedade. No âmbito das artes, as
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sessões de desenho com modelos vivos, necessárias para o aperfeiçoamento
do desenho da figura humana por meio do desenho de observação, que antes
eram presenciais, passaram a ser realizadas de modo remoto. Dessa maneira,
os compartilhamentos que ocorrem uma sessão com modelo vivo que antes
eram multidimensionais, passaram a se realizar em telas bidimensionais por
meio de dispositivos tecnológicos. Ao modelo aumentou-se a probabilidade de
ser ‘modelo propositor’, de inverter as demandas de poses específicas e de
tornar-se aquele que faz de sua casa, seus objetos de memória, seus cenários
e ambientes, esse espaço-performático.
Percorrendo esses caminhos enquanto modelos vivas, esmiuçamos
nossa trajetória em sessões remotas que aconteceram em 2020 e 2021. As
imagens resultantes desses encontros ao final das sessões, nos possibilitam
ver a nós mesmas por pontos de vista que jamais poderíamos ter acesso, a
não ser, pelo olhar desses outros que nos desenham. Isto posto, as óticas
pelas quais seremos vistas, diferem das sessões presenciais para as virtuais.
Se antes o artista podia alterar sua posição e captar a perspectiva de sua
escolha em relação ao modelo, agora é o modelo que propõe um ângulo (pelo
ajuste de sua câmera) ao artista que vai retratá-lo, há portanto um recorte, uma
iluminação escolhida, um cenário, um ajuste desse ângulo e qualidades
sensoriais realizado pelo modelo em seu processo criativo de uma sessão.
Essas nuances virtuais para além do ângulo, se configuram em
possibilidades geográficas, afinal, podem agora entrar em contato

-

compartilhando suas telas - artistas de diversas regiões e países. Por outro
lado,

a

fronteira

exercida

pela

tela

traz

dificuldades

com

a

luz,

enquadramentos, expectativas, vícios e frustrações. Para além disso, o recurso
dos aplicativos de videoconferência que nos possibilitam enquanto modelos
vivas, vermos os enquadramentos e as necessidades de ajustes durante uma
pose, funcionam, de certo modo como uma “selfie” que em alguns casos
distorce nossa auto percepção por assemelhar-se ao olhar-se no espelho e
distorce nossa imagem acessada pelo outro, uma vez que o espelho é a
câmera, esta a ser captada pelo outro.
Mesmo assim, as variações são percebidas pelos artistas e ao fim das
sessões igualmente continuam acontecendo novas trocas, observações de
desenhos, sugestões em palavras e publicações a posteriori em redes sociais,
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proporcionando dimensionalidade extensiva a essas imagens resultantes das
sessões.
Em conclusão, essa mudança do presencial ao virtual, proporcionou a
criação do coletivo ‘Nuá’, desenvolvido pelas autoras Marcela Müller e Bruna
Sassi, junto à modelo viva Amanda Malaguti. Espaço e comunidade virtual de
encontro, reflexão e aprendizado proporcionado pelas sessões de modelo vivo
on-line que realizamos. Para finalizar, essa nova relação corpo-tela, justamente
por sua qualidade ambígua, nos possibilita, desafia e nos redimensiona.
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Educação Sentimental de Júlio Bressane: Interações com a
pintura e a performance
Adriano Carvalho Araújo e SOUSA 1

A Transcriação de um Argumento da Literatura
Num prosseguimento a minhas pesquisas, analiso de que maneira o
cinema interage com literatura e pintura no projeto maior de tradução em
Educação Sentimental (2013) de Júlio Bressane.
Para problematizar encontros e interações de sistemas de signos,
expressão com a qual a semiótica russa nomeia linguagens (JAKOBSON,
1969, p. 72, por exemplo), venho desenvolvendo pesquisas que têm como
ponto de partida as contribuições teóricas de Haroldo de Campos quanto ao
processo de tradução entendido como transcriação (CAMPOS, 1992). O
conceito é utilizado para estabelecer um novo vocabulário teórico e aporte
crítico no sentido de oferecer uma alternativa com relação a modelos já
consolidados entre nós, tais como as ideias de intertextualidade e intersemiose,
o que de fato é o prosseguimento a uma perspectiva crítica aberta em um
trabalho mais amplo (SOUSA, 2015). Nesse sentido, Bressane permite pensar
a busca por aquilo que o teórico chamou de “propriedades sonoras, de
imagética visual”, para reavivar aqui:
Numa tradução dessa natureza, não se traduz apenas o significado,
traduz-se o próprio signo, ou seja, sua fisicalidade, sua materialidade
mesma (propriedades sonoras, de imagética visual, enfim tudo aquilo
que forma, segundo Charles Morris, a iconicidade do signo estético,
entendido por signo icônico aquele “que é de certa maneira similar
àquilo que ele denota”). O significado, o parâmetro semântico, será
apenas e tão-somente a baliza demarcatória do lugar da empresa
recriadora. Está-se, pois, no avesso da chamada tradução literal
(CAMPOS, 1992, p. 35).

Além disso, considero também, trazendo sempre que necessário o
aporte de Henri Meschonnic (2010), com sua ideia de uma poética do traduzir e
dos elementos que ajudariam a restituir o ritmo do texto que se pretende verter.

1 Pós-doutorando em Estudos de Literatura (PPGLit/UFSCar). Apresentado no Simpósio:
Arte(S), Memórias e Universo Visual: Miradas e Investigações.
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Evidentemente, manipulo a teoria da tradução para o cinema, mirando sempre
aquilo que permite ao cineasta ampliar o escopo, assim como passa a fazer
Haroldo de Campos, especialmente a partir da ideia de transluciferação, em
que transfigura a relação entre alvo e fonte (CAMPOS, 1977; SOUSA, 2015).
Aliás, é graças a essa ampliação do olhar que minhas publicações
recentes têm se debruçado, procurando dizer algo novo sobre os filmes do
cineasta desde Cleópatra (2006), que não incidem com tanta força naquele
livro – visto alguns nem terem sido realizados – e porque também cabe
interrogar se há uma mudança de olhar do cineasta.
Nessa abordagem, também utilizo a noção de argumento da literatura
elaborada por Elisabeth Frenzel para perguntar que tipo de perspectiva do
cinema como envolvimento com outros sistemas de signos e séries culturais se
desenvolve no filme.
Apesar do título, o longa-metragem aborda o mito de Endimião e Selene.
Se nos lembrarmos de que o próprio da arte é sempre retirar as coisas de
contexto, portanto, provocar um estranhamento (ostraniênie), na esteira da
reflexão colocada por Victor Schklóvski (CHKLÓVSKI, 1976), o filme de
Bressane propõe desde o título uma miríade polissêmica que causa estranheza
e convida a estabelecer relações inesperadas. Assim, a alusão a um clássico
de Gustave Flaubert nos oferece a serialização de um argumento: uma mulher
mais velha que ensina a um jovem disposto a escutar, a aprender. Num
primeiro momento do filme, quanto a seus protagonistas, Áurea é uma espécie
de preceptora para Áureo. Temos aqui a repercussão de um tópos grego que
também comparece no autor francês, se lembrarmos de que em Miramar
(1997), um filme anterior, havia as preceptoras, mulheres que iniciavam o
jovem protagonista em algum tema relacionado com sua formação. Já disse
em outro momento que diversas figuras povoam a obra do cineasta, mas
aparecem sempre de modos diferentes por toda a sua filmografia. Para
recuperar aqui, trata-se de um cinema sempre em movimento, sempre em
trânsito:
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Com o trânsito, há o irromper de variados elementos provenientes
das culturas brasileira e universal que povoam sua filmografia,
formam séries descontínuas, ou seja, não constituem linearidade e
mudam de um longa-metragem para o outro. Mesmo em figuras que
se repetem, há algo que personifica uma atualização da imagem e
sempre força uma nova leitura: o mar que em Sermões é um; em
Miramar, é outro; e no São Jerônimo, um terceiro (SOUSA, 2015, p.
28).

É algo um tanto óbvio, mas pode-se dizer que recorrer à sua produção
anterior significa investigar essa mudança no olhar proporcionada no contato
com outras artes. Nesse sentido, Educação Sentimental remete à literatura
tratando-a como fonte inesgotável em vez de realizar uma digressão ontológica
categórica em busca de origens e definições do cinema. Na análise que
desenvolvemos aqui, em vez de abordar o longa-metragem como a tradução
de um livro ou texto específico sobre o mito de Endimião e Selene, considero a
tradução sem um original propriamente dito (seguindo a linha deixada pela
ideia de transluciferação), observando o processo a partir do verbete elaborado
por Frenzel, no qual enumera motivos que ajudam a compor essas
personagens da cultura em várias versões literárias.
Assim, a estudiosa alemã nos explica que o mito de Endimião (ou
Endímion) está documentado no Eeas (Grandes Eeas, Megalai Ehoiai) de
Hesíodo.
Segundo Frenzel, Endimião é um belo pastor que pede a Zeus que lhe
conceda a graça de um sonho eterno; ele se enamora por Selene, a deusaLua, que se inclina até ele e o beija, mais tarde Endimião será colocado por ela
ou por Zeus entre as estrelas (FRENZEL, 1976, p. 143), versão que varia para
a autora alemã. Logo no início, nos primeiros planos do filme, temos a
explicação dessa narrativa mitológica na voz de Áurea, mas direcionando-a ao
amor impossível entre uma deusa e um mortal, e afirmando que Zeus o teria
transformado em imortal, e o colocado em sono profundo como punição “por ter
ousado pretender o amor de uma deusa” (FRENZEL, 1976, p. 143).
Frenzel faz um mapeamento
comentários:

histórico na sequência

de seus
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Este argumento, delicado e de perfis indefinidos, tem sido utilizado na
literatura ocidental como motivo variado e interpretado de modos
muito diversos […] Sua utilização na lírica se estende desde o
Renascimento até nossos dias, alcançando sua melhor expressão na
Inglaterra […] Como motivo da lírica do raio de lua, aparece
continuamente a cena, clássica no argumento, da deusa lunar
inclinando-se para beijar o adormecido. (FRENZEL, 1976, p. 143,
tradução nossa).

Ao prosseguir exemplificando com versões inglesas, Frenzel destaca um
sentido platônico que o argumento vai tomando. Segundo ela: “G. Chapmann
(Hymnus in Cynthiam, 1594) trata de relações puramente do espírito, pois
Endimião se limita a aprender com a deusa os segredos da astrologia.”
(FRENZEL, 1976, p. 143).
Outra versão é a de Drayton (The Man in the Moon, 1606) que elimina a
história de amor e assim como Chapman “situou […] o casal em uma relação
científica” (FRENZEL, 1976, p. 144).
Por sua vez, o poema épico de John Keats (1818) apresenta Endimião
transformado em um viajante. Ao expor sobre o texto, Frenzel traz um dado
curioso ao qual iremos retornar:

O poema épico de John Keats (1818) converteu o herói num viajante
universal, não apenas nos sonhos, mas também na realidade, e
reforçou o disfarce da deusa, ideado por Drayton, com o
desdobramento de sua persona em uma figura divina e na figura
humana de uma Indian maid [donzela indiana]. Depois de Endimião
ter resistido à visitante humana por um longo período de tempo, após
ele ser finalmente vencido por sua beleza, ela se transforma em
deusa. (FRENZEL, 1976, p. 144).

Frenzel continua a explorar as diversas versões e chega a afirmar: “As
novas e caprichosas interpretações do mito no século XIX acentuaram o tema
da solidão tanto do pastor, que morre ao receber o beijo da deusa […] como da
deusa que deseja ser amada.” (FRENZEL, 1976, p. 144). Segundo a crítica
alemã, o argumento daria vez a operetas, sendo a de maior destaque a de
Pietro Metastasio; além de versões paródicas.
O longa-metragem de Bressane problematiza a versão do mito de
Endimião e Selene para o cinema. Direcionando por uma perspectiva muito
particular, afirma ele:
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O cinema como síntese de todas as artes não tem o menor sentido
para mim. Em minha prática, eu penso o cinema como algo que
atravessa as artes, que atravessa as ciências, que atravessa
sobretudo a vida. Fazer cinema é uma experiência de
autotransformação. Eu faço filmes e os meus filmes me fazem [...] eu
penso o cinema [...] como cruzamento das artes e da vida. O cinema
os atravessa e a imagem é criada durante essa passagem.
(BRESSANE apud AZALBERT, 2015, p. 72).

Em suma, para articular com a noção de intermidialidade no contexto
canadense e alemão, diremos que se estabelece como um “eixo de
pertinências” (MÜLLER, 2000, p. 4), ou seja, o cinema é entendido como
cruzamento com as outras artes e séries culturais o que leva o cineasta a
problematizar a própria ideia de cinema.

2. A Subversão da Técnica
Falamos acima do emblemático texto de Victor Schklóvski e sua ideia de
estranhamento

(ostraniênie), que

surge

num

ambiente

intelectual

de

entusiasmo com as possibilidades técnicas, com as possibilidades dadas por
um desenvolvimento tecnológico e científico. Por outro lado, isso implicava
também novas perspectivas da própria técnica. O artista moderno é alguém
capaz de produzir estranhamento. Para resumir a teorização do autor russo, o
artista é capaz de inverter um uso habitual notada e frequentemente através da
forma, como é o caso do conto “Kholstomér”, de Tolstói, que lhe serve de base,
mas também reflete sobre a inserção de barbarismos, da linguagem popular,
que consolida inclusive a língua russa via Púschkin:
Recordemos o pavor de seus contemporâneos perante as
expressões grosseiras que ele empregava. Púschkin utilizava a
linguagem popular como um procedimento destinado a chamar a
atenção, assim como seus contemporâneos, em seus discursos
geralmente em francês, utilizavam palavras russas (CHKLÓVSKI,
1976, p. 55).

No sentido de atualizar essa questão elaborada por Schklóvski,
incluímos aqui um aporte epistemológico à brasileira, no sentido de pensar o
que consiste o cinema para Júlio Bressane como o que vem para subverter a
técnica levando em conta a mudança de interesse no cenário acadêmico, a
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qual se presentifica como uma espécie de passagem da intertextualidade à
intermidialidade e parafraseando Gumbrecht, permite estabelecer um contato
com o aspecto material da cultura (GUMBRECHT, 2003). Cabe perguntar,
portanto, o que faz a técnica nesse filme de Bressane, no sentido de
presentificar uma materialidade da cultura contemporânea face ao surgimento
de novas tecnologias (veja-se como GUMBRECHT, 2003, p. 178, se pergunta
sobre possibilidades de observar fenômenos intermidiais num cenário latinoamericano, por exemplo).
Encontramos leitura sugestiva dessa tendência da obra de arte que
perturba a leitura mais linear e comum, na célebre noção de transcriação
elaborada por Haroldo de Campos, ela própria articulada ao estranhamento, e
por isso mesmo, também se constitui uma perspectiva de investigação da
técnica artística. Há uma questão sempre premente para Campos que é a de
fundamentar uma determinada visão do artista sobre seu fazer. Trata-se de
algo que observa, por exemplo, ao tratar da própria ideia de informação
estética via Max Bense, ao destacar pontos em comum com os semioticistas
russos, por exemplo quando sintetiza que: “Procuravam explicar a fabricação
técnica da obra literária em lugar de incrementar uma suposta mística da
criação” (CAMPOS, 2009, p. 13-14, grifo meu)2.
Para dar um matiz ainda mais contemporâneo ao debate, relacionamos
transcriação e intermidialidade, diálogo pertinente, porque ambas pensam as
duas ideias, técnica e cultura. O aspecto técnico é entendido como
procedimento artístico e a cultura brasileira como esse grande repositório,
abordado em séries, que leva a questionar as linguagens.
A ascensão de imagens digitais em nossos dias impõe uma espécie de
crise ontológica ao cinema e, portanto, para a crítica, também, tanto que esta
propõe como alternativa ao modelo discursivo (e narrativo) observar o cinema
como processo, e requer uma relativização epistemológica (MARINIELLO,
2000; FROGER, 2000).

2

Ver também: Campos (1992).
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3. Atravessamentos da Voz
Nesse sentido, nada mais propício do que acompanhar a sugestão do
cineasta e observar o cinema como atravessamento por outras artes, ruptura
de seus próprios limites e cruzamento de linguagens.
Parte de sua subversão da técnica, encontra-se em sua recusa de
reduzir a tradução ao entrecho, portanto, à narrativa. Temos os áudios
desencontrados com as imagens em close-up de uma mesa de chá. Em meio
às porcelanas, áudios dissimétricos, chilrear de pássaros e vozes de outros
animais da natureza, que se fazem imagens dissemelhantes, friccionando
polissemias, como o título do filme. Vemos também em outros momentos o
ruído de água e batidas de um coração. Bressane revê o Eisenstein de
Reflexões de um Cineasta e transforma o som em imagem, livro que aparecia
em Miramar, também um filme com áudio dissimétrico (SOUSA, 2015).
Contudo, se no filme de 1997 chamava a atenção para “olhar o mar”, em
Educação Sentimental propõe-nos olhar de outro modo para o próprio cinema.
Os planos fecham uma cortina como se estivéssemos num palco
italiano, lembrando que o cinema era outrora rodado numa sala de teatro, e
que a sala de exibições nos países de extração anglófona é até hoje chamada
de movie theater.
Por mais paradoxal que seja, e sem aspas mesmo, Educação
Sentimental faz o cinema entrar em quadro ainda várias outras vezes, por
exemplo: o microfone surge para fazer uma captação do som; uma película de
filme é esticada por Áurea, que a observa atentamente (ao que iremos
retornar); e uma lâmpada de iluminação é colocada em quadro.
O cineasta convida a acompanhar outras artes que surgem para compor
esse atravessamento, essa busca de uma tonalidade da transcriação, suas já
mencionadas “propriedades sonoras e de imagética visual”, imprimir o ritmo
adequado na busca por uma versão do argumento da literatura, mas também
investigar o que ainda estamos chamando de cinema hoje. A pintura e a
performance vêm compor uma iconografia do corpo e, ao mesmo tempo,
constituem uma experiência contra o embrutecimento de um mundo que tornou
a sensibilidade obscena, afirma Áurea em dado momento: “A tirania da
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economia política empedrou o coração do homem. Não há mais lugar para a
sensibilidade.” (EDUCAÇÃO SENTIMENTAL, 2013, 11’40’’).
Alguns planos mais adiante, Áurea repete o gesto que se imortalizou em
fotografias de cineastas como Eisenstein e Godard, de esticar, olhar e
examinar a película, momento em que a protagonista profere: “Isso hoje tem
um valor arqueológico. Estará em breve no museu das sensibilidades perdidas”
(EDUCAÇÃO SENTIMENTAL, 2013, 18’46’’). Áureo observa a transparência da
película, ao que ela responde: “vazado pela luz que o projeta.” (EDUCAÇÃO
SENTIMENTAL, 2013, 20’32’’).
Bressane (apud MERTEN, 2013) revela um dado curioso ocorrido
durante o período de produção do filme: “recebemos [ele e a produção do filme]
uma carta do laboratório nos cumprimentando por sermos o último filme feito
em película por lá. Desmontaram o laboratório e doaram tudo para a
Cinemateca”. E na continuação de trechos de seu relato publicados por Luiz
Carlos Merten, Bressane esboça um comentário sobre essa passagem do
cinema rumo à opacidade do digital: “O digital é opaco. Como foi o vídeo, que
também era opaco. Não vejo isso como uma perda. A opacidade [...] é o
inconsciente e o sujeito” (BRESSANE apud MERTEN, 2013).
Em outras palavras, há muito ainda o que explorar. Num longametragem que parece um filme de artista, Bressane leva ao limite os
experimentos com luz e som, espécie de releitura de algo sempre presente em
seus filmes, o tom dos sentidos acoplados, como se não houvesse separação.
“Ver com os ouvidos, ouvir com os olhos”, como diz a personagem de Antonio
Vieira em Sermões (1989), numa remissão ao impulso criativo do barroco. O
Padre também é lembrado em fala de Áurea, presente naquele filme, agora
para remeter ao amor impossível entre a divindade e o mortal, logo no início de
Educação Sentimental, quando nos diz: “Um amor com outro amor se paga.
Não, um amor com outro amor se apaga” (EDUCAÇÃO SENTIMENTAL, 2013,
05’00).
Aliás, o corpo de Áurea é imagem de grande força nesse cruzamento
que um dos planos com cortinas prenunciam apresentando uma imagem no
mínimo curiosa de se relacionar com o filme: vemos uma indiana, na pintura ao
fundo. Para fazer eco ao comentário de Frenzel sobre a versão de Drayton,
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Áurea encena a Bkharatanatyam, na bela performance de Josie Antello3. A
dança volta e meia aparece nos filmes de Bressane e se aqui usamos o termo
performance é porque ela figura envolta em silêncio.
O procedimento de usar algo aparentemente sem nexo com o tema,
nomeei em outro momento como incorporação, num esforço de forjar uma
alternativa à dualidade criada por noções de intertextualidade e intersemiose,
partindo de procedimento adotado nas traduções dos irmãos Campos, de um
lado; e, de outro, em São Jerônimo quando Bressane “dilui” um documentário
na textura de seu próprio filme (SOUSA, 2015, p. 49-59). Ou seja, em vez de
tratar a relação entre texto e imagem como se fosse “de texto a texto” ou de
“semiose a semiose”, dentro daquela tradição do século XX que observava “o
mundo como texto” ou realizava uma “leitura do mundo”4, propomos pensar a
técnica sob a perspectiva de um processo em que há a incorporação de um
meio a outro, de uma linguagem a outra.
Nesse sentido, Bressane incorpora a dança indiana em seu exercício de
transcriação, em sua busca do filme, suas “propriedades sonoras e de
imagética visual”. Processo em que luz e voz se encontram. Afirma Áurea: “O
que veio à luz foi parte de uma sombra que reina no centro de cada um de nós”
(EDUCAÇÃO SENTIMENTAL, 2013, 44’04’’).
No filme, Selene é uma divindade, Luna entre os latinos, Mene na Ilíada.
Sobre o mito, nos diz o tradutor brasileiro Wilson Ribeiro Jr.:
O radical do nome Selene significa “brilho”, “luz” e o do nome “Mene”,
“mês”. Ambos são determinados pela luminosidade da lua e por sua
viagem diária pelo céu noturno, com desaparecimento no horizonte
ao amanhecer reaparecendo no início da noite. (HOMERO, 2010, p.
521).

Realizado num ateliê, Educação Sentimental também nos faz rever
Barão Olavo, o Horrível (1970), dos tempos da lendária produtora Belair, que
acaba de completar 50 anos. Desta vez, a proposta de clandestinidade troca o
riso e o escracho da contracultura e do tropicalismo 5, por um trabalho com a

Aliás, devo a indicação da Bkharatanatyam à atriz Josie Antello. Sugestivo o vídeo da
Shemakhinskaya Bayaderka, lembrando que Bayaderka significa “o templo da dança”.
4 Ver a respeito GUMBRECHT, 2003, p. 173-175, que também se situa criticamente com
relação à intermidialidade.
5 Sobre a produtora, ver SOUSA, 2020.
3
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voz dos protagonistas, a textura das cores e a luz da fotografia de Walter
Carvalho, que leva imediatamente a pensar o gesto, o incarnado em pintura, no
sentido do que põe a pintura em movimento, tal como em Didi-Huberman ao
nos exemplificar com a baba de um cavalo (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 10-11)
ou a escolha das tintas adequadas para pintar veias, ao comentar a descrição
de Cennini sobre o uso de cinábrio (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 22-23).
O filme vai procurando a tonalidade mais adequada, busca as cores em
artistas tais como Nicolas-Guy Brenet e seu Endimião Adormecido; Endimião e
Selene de Sebastiano Ricci. Ou ainda os gestos dessas pinturas que em
verdade reproduzem a dramaticidade de Endimião Adormecido, um fragmento
de escultura, do século II a.C., que surge à maneira de um tableau vivant no
longa-metragem, para sugerir que Áureo dorme.
Pensar o gesto, leva-nos imediatamente à ideia de performance e voz
em Paul Zumthor (2000), para quem a poesia é algo destinado à performance.
A voz como permanência em Zumthor (1985) nos leva a pensar a tradução e o
Brasil, que para ele tem a virtude de possuir um ambiente em que a escritura
não configura os conteúdos. Explicado de outro modo, a escritura na cultura
brasileira não moldou a fala, como na língua francesa e, se quisermos, em boa
parte da cultura europeia. É o que se entrevê a partir de Derrida (1999), para
quem questionar o lógos é uma forma de crítica ao eurocentrismo, assunto ao
qual pretendo retornar em outro momento, mas basta dizer que a carta de
Derrida a Haroldo também nos autoriza tal emissão de juízo (DERRIDA, 1996).
Na bela interpretação de Josie Antello, a protagonista relembra que
dentre os vários artistas que morreram jovens havia um cantor chamado
Vassourinha, que Áureo não conhecia. O rádio entra aos poucos em cena,
afirma Áurea: “É moderno. Antecipa. Sua voz é feita de muitas vozes. Faz
pintura com a voz.” (EDUCAÇÃO SENTIMENTAL, 2013, 21’13’’).
Um microfone atravessa o quadro para permitir a Bressane mais uma
vez recorrer ao imenso repositório que é a cultura brasileira. O plano seguinte
mostra os dois dançando “Juracy”, de Vassourinha, ouvimos a música inteira
na banda sonora, num convite à escuta. Numa perspectiva de celebrar a
dimensão criativa do popular/brasileiro, o cinema de Bressane promove esse
ensonhamento de uma pátria futura, que habita de formas diferentes sua
filmografia desde seus primórdios, sua perspectiva ao encontro de uma música
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da luz, cinema contra uma experiência de embrutecimento. Aqui, o cineasta
atualiza questões que já se colocava desde ao menos a Belair, a informação, a
técnica, a fabulação de uma pátria futura (SOUSA, 2020), problematizam a
imagem com esse impulso que vem da literatura e da pintura.
Nesse sentido de música da luz, o significado de Selena é muito
oportuno. Segundo o tradutor brasileiro dos Hinos Homéricos, “A luminosidade
é, certamente, a propriedade lunar mais mencionada nas invocações e nos
mitos da deusa-lua” (HOMERO, 2010, p. 521). Aspecto que Áurea explica ao
fim do filme. Observe-se: é ela a grande figura no trato com a língua e o
conhecimento, algo que a câmera ressalta com imagens nas quais a
protagonista aparece “recortada” e enquadrada em um losango ou um
triângulo: a divindade gira, está sempre em movimento.
Assim, afirmo que Bressane põe em foco uma iconografia relacionada a
Endimião e Selene, presente na literatura, na pintura e nas artes plásticas. O
mito da deusa-Lua é abordado aqui não em sua narrativa, mas num conjunto
de imagens repercutidas, em cascata, que traduzem a sua dimensão de algo
que se reproduz e se recria em séries culturais. Não um texto específico, mas
um argumento da literatura do qual o cineasta irá extrair seus próprios motivos,
afinal, aponta para a questão premente e absolutamente contemporânea em
2013, quando o filme é lançado, que é a questão do digital e o gradativo
desaparecimento do cinema feito em 35mm.
Para concluir, há a questão da luz reverberando no filme todo, sua
fotografia colorida, as cortinas vermelhas a lembrar o cinema dos teatros, o
cinema das películas. A arqueologia de um gesto fotográfico, olhar a película
como nas célebres fotos de Godard e Eisenstein que dá lugar a algo por vir.
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Esse não é o meu desenho
Diego RAYCK 1
Introdução
Vivemos uma sensação de crescente distanciamento do período no qual
as imagens estiveram predominantemente vinculadas ao seu suporte material
concreto e imediato: fotografias ampliadas e fixadas em papel específico,
ilustrações impressas em gráficas industriais ou oficinas artesanais, pinturas
realizadas com tintas sobre variados suportes, para citar algumas entre as
muitas variações possíveis. Agora é comum convivermos continuamente com
dispositivos digitais que, em relação a esta realidade, constituem meios que
formam, decompõe, convertem, recompõe, multiplicam e apresentam imagens
em telas luminosas de acordo com seus recursos previamente programados e
predominantemente padronizados. A presença proliferante de tais dispositivos
em muitos âmbitos da vida impõe um afunilamento da experiência sensível
diante das imagens, as quais, pela natureza digital em comum, estão sujeitas a
determinados

recursos

de

processamento

e

recepção,

como

as

particularidades da captação foto/videográfica digital, as conversões de
formatos, os softwares de manipulação e as redes de compartilhamento.
Nesse circuito entendo que os processos pelos quais as imagens
repercutem umas nas outras tendem a uma homogeneização que tornam ainda
mais valiosas as reflexões sobre as diferentes sensibilidades do olhar (BOSI,
1989). O presente trabalho pretende contribuir nesse sentido procurando
evidenciar a importância da diversidade de meios visuais postos em relação e
destacar a necessidade de se manter uma dinâmica aberta, variada e
heterogênea entre meios, evitando a hegemonia de um circuito, uma espécie
de monocultura da imagem e da sensibilidade.
Esta proposta caracteriza-se como uma pesquisa em artes, portanto
emprega metodologia pela qual o pesquisador é simultaneamente autor da
obra em questão e responsável por conduzir sua reflexão atentando à relação
entre teoria e prática (BRITES; TESLER, 2002). Para prosseguir com a

1
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argumentação é relevante apresentar os trabalhos produzidos que não apenas
motivaram, mas efetivamente constituíram e estruturaram a presente reflexão.

1. Relatando o processo
Entre os anos de 2007 e 2010 iniciei uma série de trabalhos que
consistiam em desenhos do próprio espaço expositivo. Vinculada a uma
vertente site-specific da arte contemporânea, esta produção acionava
correspondências entre os desenhos e o lugar que os motivava e abrigava em
exibição, implicando questionamentos sobre a representação, os vetores
temporais da imagem diante do lugar (potencialmente situada entre o que este
pode ter sido, o que é e o que pode vir a ser) e o funcionamento dos
dispositivos expositivos. No decurso dessas experimentações, o processo refez
a trajetória histórica do entendimento de lugar na arte durante a segunda
metade do século XX, abordando-o inicialmente por uma perspectiva pautada
na fenomenologia e indo em direção à crítica institucional, complementando,
assim, o protagonismo das determinações concretas e sensíveis com o
contexto e os discursos presentes na constituição dos lugares (MEYER, 2000).
Em um segundo momento esses desenhos, que inicialmente se detinham em
vistas de ambientes especialmente dedicadas a pormenores arquitetônicos,
passaram a incluir outras obras com as quais compartilhava a condição de
exibição. Até então, tais desenhos permitiam a identificação do ambiente
representado, mas empregando recursos de ficcionalização, frequentemente
trazendo intervenções na forma de escavações e cortes na estrutura
construída. Quando as obras de outros artistas que compunham as exposições
passaram a ser contempladas nesta série de desenhos, também foram
submetidas a recursos de ficcionalização: os elementos da arquitetura e de tais
obras foram reunidos e articulados, já que a exposição, como discurso e
prática, define o lugar tanto quanto as características materiais deste (KWON,
2004).
Este movimento de voltar o desenho para seu próprio contexto – de
concepção e apresentação – começou, em termos de procedimento, com a
realização de desenhos por observação direta do próprio espaço, sendo muitas
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vezes grafados sobre as paredes e, não raro, também baseados em registros
fotográficos, plantas baixas e mapas. Em 2010 o convite da Plataforma
Par(ent)esis para uma publicação individual na série A2 provocou um
desdobramento do trabalho (RAYCK, 2010). Compreendendo a publicação
artística como uma instância expositiva, o movimento de voltar o desenho
sobre seu contexto não poderia recuar como se a publicação se tratasse de
mero suporte impresso. Por isso as operações que realizava no espaço físico
da sala de exposição foram projetadas para responder à natureza do material
impresso. Assim, a proposta envolveu imagens e textos em remissões e
correspondências, abordando referências artísticas e literárias e tratando da
própria publicação, que fora compreendida como um lugar de cruzamento entre
as potencialidades gráficas e os discursos do sistema editorial (Figura 1).
No ano seguinte esta operação foi conduzida na investigação de
doutorado com a tese de título Desenho: pretensão, erro e ruína. A reflexão
envolveu, junto com as etapas convencionais de leitura e escrita, a produção
simultânea de desenhos cujo processo de elaboração era proposto como uma
forma própria de estudo. Assumindo a tese acadêmica como um lugar, a
proposta contemplou desenhar algumas das obras dos artistas de referência
juntamente a outras de minha própria autoria que eram objeto da análise
(RAYCK, 2015). Muito deste modo de trabalho ainda persiste no que venho
produzindo.
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Figura 1 - Diego Rayck. A2 (2010), publicação pela plataforma Par(ent)esis.

Fonte: acervo pessoal do autor (2010).

2. Gravura de interpretação
Além de motivador, o desenho segue sendo assunto e método de
trabalho: assunto, pois suas complexas particularidades (como a estrutura
linear, a evocação do vazio, o forte potencial representacional com concisão de
recursos plásticos) parecem dizer muito da natureza da imagem em um sentido
mais amplo; método, pois redesenhar outros desenhos, refazer outras
imagens, copiar, reproduzir, reelaborar, é um movimento que se volta sobre si
mesmo, uma autorreflexão de natureza visual que corresponde à formulação
de Aristóteles, para quem o pensamento pensando a si próprio é uma imagem
da potência (AGAMBEN, 2006).
Talvez por isso o desenho tenha sido tão acionado para registrar,
selecionar imagens abertas a consultas ou transmissões futuras: desenhos
dispostos e disponíveis. É o que podemos observar em produções gráficas
como a do mestre de obra Villard de Honnecourt no século XIII, cujos
pergaminhos constituem um lugar de estudo e um repositório de modelos de
representação e de fazeres que além do uso particular, eram compartilhados
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com os outros integrantes do sistema de produção (BORGES FILHO, 2005).
Observar a variedade de imagens neste portfolio, no qual confluem
conhecimentos eruditos escritos e saberes populares aplicados, parece apontar
para o potencial autorreflexivo do desenho. Quando comparamos, por exemplo,
a imagem grafada pelo artista representando a catedral de Laon com uma
fotografia atual da fachada do edifício, nos lembramos que este foi erigido a
partir de um projeto, ou seja, de outros desenhos grafados, textos e oralidades,
explicitando o encadeamento alternante e sempre aberto entre o grafismo, a
coisa e a ideia, sua convulsão (RAYCK, 2015). Mais do que servir aos
modelos, é esta dinâmica de passagem entre tais modos que viabiliza e
sustenta os modelos e também suas aplicações, variantes e desvios. Ela é o
próprio meio desses fenômenos.
A observação desta dinâmica parece mais interessante quanto mais
encadeamentos estão envolvidos. Pensar nas formas instituídas de aplicar tal
movimento nos leva a discutir a gravura, já que historicamente esta foi via
privilegiada no processo de registro e difusão de imagens no sistema das artes.
Por sua capacidade de reprodução, protagonizou a transmissão de modelos e
referências com amplo alcance espacial e temporal. Desde o final da Idade
Média a noção de um artista que se relaciona com centros culturais, mesmo
que seja à distância, vai sendo sistematizada por instituições, abrangendo
desde as academias de artes às oficinas de editores. Desenvolveu-se um
circuito cujas obras desdobram-se de maneira mais ou menos evidente em
outras obras, sendo acionadas as potencialidades comercial e didática das
reproduções.
O desenvolvimento da produção editorial sofisticou os procedimentos da
gravura visando ampliar os recursos gráficos, aprimorar a qualidade da
impressão, aumentar o número de cópias e acelerar o ritmo de seus
procedimentos. Com isso observa-se o predomínio de um entendimento da
gravura atrelada às suas determinações funcionais, o que justificou uma
distinção valorativa entre artistas e gravadores, como podemos observar nos
casos daqueles que trabalhavam junto à obra de Gustave Doré. Héliodore
Pisan é um destes gravadores. Ele transpunha os desenhos de Doré para a
gravura de maneira a viabilizar sua reprodução impressa junto às obras
literárias que este ilustrava. Pelas linhas precisas talhadas na madeira com
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buril o gravador habilmente interpretava a imagem que Doré havia grafado com
o crayon deslizando sobre a mesma superfície. Essa primeira imagem, em
suas sutilezas, deixava de existir enquanto tal na medida em o gravador a
reelaborava pelo corte irreversível da ferramenta. Muitos hoje não sabem, mas
apreciam a obra impressa de Doré através do traçado virtuoso de Pisan e
outros como Adolphe François Pannemaker, Antoine-Valérie Bertrand ou Henry
Théophile Hildibrand. Isto não é um demérito para Doré já que o artista também
era gravador, tendo realizado algumas matrizes de suas ilustrações
especialmente no começo da carreira, para obras como Aventures du baron de
Münchhausen (1862) (SCHWEITZER, 2013). Mas tal fato destaca a tendência
em valorizarmos certos protagonismos que tornam invisíveis tanto sujeitos
quanto processos decisivos para a elaboração de obras que ainda hoje são
muito presentes em nosso imaginário. Atentando para o método de trabalho
firmado entre os diversos agentes atuantes na indústria gráfica de meados do
século XIX pode-se observar não apenas o desdobramento entre imagens
elaboradas em diferentes procedimentos, mas também a projeção deste
fenômeno para fora dos efeitos imediatamente contabilizados pelo mercado
editorial, como aponto no caso a seguir.
Em 1872 Gustave Doré, que já gozava de grande reconhecimento pelo
seu trabalho de ilustrador, realiza com o jornalista e escritor William Blanchard
Jerrold London: A Pilgrimage pela editora Grant & Co., trabalho baseado em
meses de pesquisa de campo que empreenderam pela capital inglesa,
percorrendo ambientes de diversos estratos sociais. Lançadas na forma de
encartes semanais, as 180 imagens ganharam uma edição especial completa
ao final do mesmo ano (POLLOCK, 1988).
A obra se insere em um conjunto de trabalhos visuais e literários que se
tornaram referência frequente para estudos sobre Londres da época. Doré é
conhecido por imiscuir um alto grau de detalhamento realista com
extravagâncias do romantismo gótico, o que relativiza a adoção de seus
desenhos como documentos históricos. Entretanto alguns historiadores
defendem que Doré submete as cenas observadas a menos juízos morais e
convenções das divisões sociais que artistas de atitude mais vitoriana
(POLLOCK, 1988), o que geraria imagens ao menos mais ambíguas que
muitos de seus contemporâneos, entendimento que também pode justificar-se
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pelo destaque da crítica de época sobre sua pródiga imaginação fantasiosa
(KAENEL, 2012). Ainda assim, pelo título, fica evidente a intenção do projeto
editorial em inserir-se no modelo de relato de viagem, reivindicando a
veracidade do testemunho quando anuncia o método de trabalho de campo
associado à notória competência gráfica do artista.
Textos de apresentação sobre a obra ainda costumam mencionar a
“peregrinação” de Doré e Jerrold pela cidade reforçando um entendimento das
imagens como documento. É o que se encontra normalmente em sites na
internet que comercializam as várias reedições da obra ou mesmo em sites
institucionais (ROYAL ACADEMY, s.d.). Insinuando aspectos aventurosos e
extensivos da pesquisa dos autores, esses textos deixam subentendido, apesar
das extravagâncias estilísticas de Doré, que o artista desenhou o que viu,
expressando uma verdade sobre as cenas e personagens representados
mesmo em sua elaboração interpretativa e dramática destes.
Vale aqui detalhar algumas particularidades do método empregado para
pensar melhor sobre os termos da construção destas imagens. As incursões
empreendidas pelos autores contavam com mais três pessoas: dois homens
que promoviam a segurança e um desenhista, Emile Bourdelin, especialmente
dedicado a registrar a arquitetura (KAENEL, 2012). Jerrold mais tarde também
relatou que Doré raramente desenhava in loco, o que é condizente com outros
depoimentos sobre uma sistemática capacidade de memorização praticada
pelo artista (KAENEL, 2012).
Essas informações reforçam que as imagens de London: A Pilgrimage
se constituem de diversas camadas de elaboração. Contam com o que foi visto
e o lembrado, tanto do objeto de estudo quanto do repertório visual prévio do
artista, incluindo o apoio do trabalho feito por Bourdelin. Mesmo que a memória
visual de Doré fosse considerada prodigiosamente fotográfica por seus
fascinados contemporâneos, tamanha era sua apreensão de detalhes
(KAENEL, 2012), é inegável o modo como ele organiza a composição, estiliza
figuras, dramatiza as situações pelo posicionamento, jogos de proporção e
efeitos luminosos dos elementos. A obra de Doré é emblemática, desde o início
de sua carreira, da complexidade da relação entre as noções de originalidade e
imitação, tendo motivado textos críticos que se dedicam a identificar a
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multiplicidade de referenciais e a liberdade combinatória que empregava no
exercício de sua imaginação (KAENEL, 2012).
Há também de se considerar neste cruzamento de referências e
escolhas a participação dos gravadores que entalharam as matrizes em
madeira para viabilizar a edição da obra. No livro estão creditados Adolphe
François Pennemaker, Paul Pacel Jonnard, Albert Bellenger, Henri Theophile
Hildibrand, seguidos de “and other French wood engravers” (YALE, s.d.). O
método empregado, conhecido como xilogravura de topo (bois de bout ou end
grain), consiste em marcar em relevo as imagens na superfície resultante de
um corte perpendicular aos veios da madeira, aproveitando o sentido de maior
dureza do material. A opção demanda do gravador o uso de uma ferramenta
exigente, o buril, e em contrapartida permite precisão, alto detalhamento e
resistência para tiragens muito mais numerosas do que o corte longitudinal às
fibras da madeira. O procedimento se difundiu ao longo do século XIX como
vantajoso sobre a técnica da água-forte por permitir a impressão da imagem
juntamente com o texto. Assim como os tipos móveis, a imagem gravada no
topo era entintada no relevo ao invés do côncavo, agilizando o processo de
impressão e também reduzindo os custos finais já que o método convencional,
a água forte, demandava papéis de melhor qualidade e maior gramatura.
No método chamado bois de teinte os gravadores começavam seu
processo de trabalho sobre um desenho de Doré feito diretamente na madeira
já preparada. O artista realizava o desenho com crayon e tintas clara e escura
aplicadas com pena ou pincel. Pelos utensílios e materiais empregados,
considerando a resposta da madeira, o aspecto não era muito diferente do que
se obteria em um desenho sobre papel: liberdade de gestos, linhas e manchas
de valores variados, como é possível observar nas pranchas remanescentes do
ateliê do artista que não foram gravadas de todo (Figura 2).
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Figura 2 - Gustave Doré. Detalhes do desenho sobre madeira Don Quichotte et
Sancho Panza [1863?] parcialmente gravado por Héliodore Pisan. Imagem
realizada para ilustrar a edição de 1863 do Don Quixote de Miguel de
Cervantes pela editora Hachette. As áreas em tom amarelado mostram onde
foi iniciado o trabalho de gravação.

Fonte: Bibliothèque nationale de France / Gisèle Nedjar [2015?].

Com o desenho pronto, o gravador assumia a gravação da matriz,
mantendo as linhas já marcadas, mas tendo que interpretar tanto as manchas
pontuais e isoladamente quanto o balanço geral entre claro e escuro, que eram
vertidos através de elaboradas tramas de linhas. Parte substancial dessa
interpretação do gravador é justamente a adaptação dos meios tons às linhas
expressas apenas em valores absolutos – preto ou branco. É preciso, para
isso, aplicar arranjos precisos de linhas que além dos meios tons também
modelam os volumes representados e investem texturas às superfícies, sendo
capazes de transmitir a sensação visual das mais delicadas nuances de cinza
mesmo sendo impressos exclusivamente com a mesma tinta negra. Realizada
a gravação, eram feitas impressões manuais em papel finíssimo, chamadas de
provas de estado, as fumé, destinadas à avaliação do resultado que, em caso
de aprovação, era encaminhado para a impressão da tiragem (SUEURHERMEL, 2015).
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O trabalho dos gravadores envolvia certo virtuosismo e respondia a uma
demanda editorial crescente ao longo do século XIX, contudo estes ainda
gozavam de um status reduzido em relação aos artistas, pois afirmava-se que
suas habilidades eram prioritariamente técnicas, de caráter mais mecânico que
inventivo. Tal juízo integrava os controversos debates sobre originalidade e
cópia, elementos por vezes entendidos como complementares, opostos ou de
definição imprecisa e que no último quarto do séc. XIX eram assuntos
fundamentais para o movimento de profissionais empenhado na valorização da
gravura de reprodução no âmbito artístico (KAENEL, 2012). Sem adentrar
nesta discussão histórica, fica evidente hoje, pela análise dos procedimento e
observação dos resultados produzidos, que os profissionais da xilogravura de
topo empregada no meio editorial ao longo do século XIX operavam, mais do
que gestos condicionados, uma transposição da imagem cuja denominação
“gravura de interpretação” (d’interprétation) (SCHWEITZER, 2013, p. 63)
caracteriza o processo com precisão.
O encadeamento de artista, gravador, impressor e assistente neste
processo de fazer imagem é algo previsto no modelo produtivo da publicação.
A

dinâmica

convulsiva

da

imagem

atravessando

diversos

suportes,

configurações formais e procedimentos técnicos é compreendida neste
contexto disciplinando o encaminhamento que vai da concepção à realização,
da criação mental ao produto material. Em tal perspectiva, a obra impressa e
publicada parece encerrar um ciclo.
Porém, este ciclo se sobrepõe a si mesmo e segue desenvolvendo mais
voltas quando observamos a maneira como as imagens não se acomodam
facilmente na sequência determinada. Em 1890 o artista Vincent van Gogh
pintou uma tela conhecida como Ronda dos prisioneiros a partir de Newgate –
the exercise yard, imagem de Doré para London que mostrava detentos se
exercitando em um pátio deste presídio. Em carta de janeiro de 1877 o artista
holandês havia aconselhado seu irmão Theo (dizendo que se pudesse faria o
mesmo) a assinar naquele ano uma revista ilustrada justamente pela
publicação de imagens de cenas londrinas de Doré (VAN GOGH, 1914). Na
extensa correspondência entre os irmãos ele trata de diversas referências
visuais, compartilhando seus estudos que mostram um interesse generoso e
horizontal, colocando obras de Giotto, estampas de revistas, a observação de
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agricultores trabalhando e de torrões de terra como grandes motivações não
apenas para trabalhar, mas para viver (VAN GOGH, 2001). A intensidade
cromática da obra do artista não o impede de investigar na pintura o desenho
de Doré, interpretado por Pisan. Justamente sobre esta diferença van Gogh
parece conduzir uma investigação. A respeito de seu próprio trabalho sobre
obras de Millet (ainda) não pintadas a óleo ele escreveu em setembro de 1889,
apenas cinco meses antes de se dedicar à ronda:
trabalhar seja em seus desenhos, seja em suas gravuras sobre
madeira, não é, portanto, pura e simplesmente copiar. É antes
traduzir para uma outra língua – a das cores – as impressões de
claro-escuro em branco e preto (VAN GOGH, 2001, p. 163).

3. Verter imagem em imagem
O percurso histórico da gravura evidencia na imagem sua possibilidade
de ser vertida em outra, de persistir e mudar, de posicionar-se tanto como coisa
copiada quanto cópia, de gerar outra imagem sem consumir-se no processo.
Em um entendimento que tente estabelecer um sentido de originalidade, a obra
inicial é aquela que se dá a ver e rever, o que acaba por repercutir em suas
muitas versões, tais quais as traduções de um texto. Entretanto, conforme
mostra o pensamento de Derrida, mesmo a tradução, ao ser lida e relida,
também se dispõe a ser traduzida e assim pode assumir a posição de original
(BENNINGTON; DERRIDA, 1996). Logo, originalidade é questão de relação e
não condição intrínseca, o que problematiza o entendimento de uma condução
linear, de tendência entrópica, do original em direção às cópias.
Em meu processo de trabalho, aplicando os recursos lineares para
reproduzir uma imagem, recorrentemente penso na tradução: atividade de
leitura, interpretação e reescrita entre duas modalidades, ou duas línguas,
similar ao que faziam os gravadores.
Conforme analisa Flusser em sua argumentação Para uma Teoria da
Tradução (19a), a noção de língua não se restringe à definição de idioma, mas
se estende a sistemas cujos elementos de sua composição são símbolos
organizados por certas regras. O conjunto de símbolos de um sistema forma
seu repertório e o conjunto das regras é sua estrutura. Com isso o autor, para
quem a tradução constitui um método particular de trabalho (FLUSSER, 19b),
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trata como língua tanto os idiomas quanto outros sistemas em taxonomias que
lhes são transversais, como “a língua das ciências exatas”, a “língua coloquial”
e as “línguas das artes”. Como todas as línguas, estas últimas possuem um
grau de traduzibilidade entre elas proporcional às suas semelhanças
estruturais, pois, sem um mínimo grau de semelhança, o sentido de uma não
pode ser transposto para outra. Pelo menos não diretamente. É, segundo
exemplo do autor, o caso entre a “língua portuguesa” e a “língua da pintura”:
não há uma correspondência direta de sentidos entre elas, já que “o sentido da
sentença tem a ver com a estrutura da sentença” (FLUSSER, 19a, p. 4). Uma
pintura não pode traduzir um discurso em português e vice-versa. Mas uma
terceira língua, como a “língua da geometria”, pode funcionar como uma
metalíngua entre ambas, sendo capaz de transferir-lhes os sentidos
(FLUSSER, 19a, p. 4).
Quando me proponho a desenhar uma fotografia, cada elemento que
compõe a imagem referente é avaliado na busca de uma equivalência
empregável pelos recursos formais e procedimentos do desenho. Se na
fotografia encontro manchas e passagens tonais suaves e graduais, como
posso buscar certa semelhança no desenho utilizando apenas linhas negras
em alto contraste contra o papel branco? A inclinação de uma marca, a
densidade de uma zona sombria, a aspereza ou a suavidade de uma pequena
área, toda a inscrição destes acidentes luminosos na fotografia é comparada
com os recursos gráficos disponibilizados pela caneta e a tinta, tal qual faziam
os gravadores na “gravura de interpretação”. Ainda que a linha da caneta não
possa abarcar precisamente todos os aspectos resultantes do processamento
químico da fotografia, ela permite a elaboração de arranjos capazes de atingir
resultados com alguma equivalência. Isto é percebido menos na observação
local de cada intervenção do que na observação de uma área maior. Ou seja,
tal equivalência é menos situada pontualmente do que pela relação entre
partes. Como Flusser (FLUSSER, 19a, p. 3) descreve, a práxis da tradução se
dá inicialmente pela comparação dos repertórios e depois das estruturas entre
as duas línguas envolvidas. Havendo coincidência entre repertórios e
estruturas, obtém-se o segundo texto, a tradução. As pequenas manchas e
traços, individualmente, são pouco semelhantes entre a fotografia e o desenho,
mas se percebidas em arranjo com outros elementos adjacentes, a

279

semelhança é favorecida na área e o reconhecimento da totalidade entre
ambas as imagens vai sendo viabilizado (Figura 3). A identificação cobre a
percepção como um arco, abrangendo desde o enfoque no repertório à
amplitude da estrutura, desde a parte até a organização do todo.
Figura 3 - Diego Rayck. Gordon Matta-Clark, Office Baroque, 1977 (2020).
Imagem realizada a partir de registros fotográficos da obra do artista para o
livro Obra e Desaparecimento: Matta-Clark (2020), editado por Pedro Pousada,
Luís Quintais e José Maçãs de Carvalho.

Fonte: acervo pessoal do autor (2020).

Flusser afirma que as “línguas das artes” operam com um “repertório
predominantemente conotativo”, isto é, cujos símbolos apresentam relação
equívoca com seus significados, o que tornaria remota a possibilidade de
traduções fiéis. Ainda que as experimentações artísticas há muito tempo
tenham relativizado a rigidez que distingue e estabiliza as categorias, algumas
de suas características fundamentais permanecem suficientemente manifestas
para permitir distinções, mesmo que momentâneas, e permitir o entendimento
tanto do desenho quanto da fotografia como “línguas das artes”. Assim, no
desenho, o caráter linear graficamente manifesto diferencia-o visualmente da
maioria das fotografias e tal diferenciação implica um grau de intraduzibilidade
necessária para que se instaure a necessidade da tradução, assim como a
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traduzibilidade determina a possibilidade desta. Chega-se à questão: se
desenhar a partir de uma fotografia, transpondo a diferença de repertórios e
estrutura entre ambas, é uma operação correlata a um processo de tradução,
pode-se dizer o mesmo sobre redesenhar um desenho?
Temos nesse caso uma situação diferente das anteriores, já que a
transposição ocorre dentro de um mesmo sistema (delineado aqui como
linguagem do desenho). A princípio, a coincidência plena de repertório e
estrutura de uma língua para ela mesma aponta para a anulação da
intraduzibilidade, o que acabaria com sua necessidade. Pela mesma lógica,
uma traduzibilidade plena parece apontar para a plena possibilidade da
tradução. Para responder é preciso lembrar de um pressuposto da proposta de
Flusser, que é a transversalidade potencial das línguas. Quando o autor usa
como exemplo a “língua portuguesa” em relação à “língua da pintura” ou a
“língua das ciências exatas” em relação à “língua coloquial” ele evidencia,
como já dito aqui, que sua noção de língua articula categorias que podem ser
sobrepostas. A “língua das ciências exatas”, por exemplo, pode ser enunciada
no idioma português ou ainda em outros idiomas, ocorre em intersecção com
os idiomas.
Logo, a partir do momento que se retira a fotografia de nossa situação
de transposição, o termo desenho demanda um certo enfoque, dada sua
amplitude. No caso de meu processo de trabalho, realizo desenhos de
observação usando procedimentos pouco precisos para comparar, medir e
traçar diante das imagens que observo. A proximidade que tenho com os
desenhos que faço contrasta com a relação mantida daqueles que tomo como
referente, pois só posso entrevê-los através de muitas camadas de natureza
variada: imagens históricas incorporadas por discursos sobre a arte, imagens
cheias de palavras, o que interfere decisivamente na maneira como os
símbolos que ela apresenta acionam seus significados. São, também, imagens
reproduzidas continuamente e já transpostas em diversos meios. Apesar da
fidelidade de transposição que a fotografia documental permite na reprodução
de tais desenhos, seja em suporte impresso ou luminoso das telas eletrônicas,
o que tomo como referente já é uma tradução, uma imagem interpretada e
reinterpretada tanto em termos discursivos quanto técnicos.
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Isso parece contrariar o entendimento de uma total coincidência de
repertórios e estruturas entre os desenhos envolvidos, o que mantém a
necessidade de sua tradução de um desenho em outro desenho. Entendo que
o caráter predominantemente denotativo das “línguas das artes”, repleta de
relações equívocas entre seus símbolos e significados, apresenta sempre
necessidades e possibilidades de transposições. E a inexatidão de suas
traduções, diante de sentidos que não se delimitam univocamente, evidencia o
contínuo movimento da arte de acréscimo a si mesma: sua potência.

4. Esse não é o meu desenho
Ao considerar nas imagens esta característica problematizante aos
esforços de normatização sobre as relações de sentido na linguagem, é
oportuno trazer para perto algumas das proposições de Jacques Derrida em O
Monolinguismo do Outro (2016). Nesta obra, cujas reflexões atravessam
questões

políticas

e

identitárias

em

um

movimento

de

anamnese

autobiográfica, a argumentação do autor propõe de início a suspensão
provisória das distinções entre língua, dialeto e idioma, pois seu interesse está
justamente nos fenômenos que embaralhem essas fronteiras e exponham seus
artifícios e violência em uma crítica ao colonialismo (DERRIDA, 2016). Tal
suspensão é mais um aspecto que deriva e aponta para a não existência
estável, una, natural, própria (e, portanto, apropriável) da língua. Talvez seja
possível projetar, pelo menos em partes, ou em relampejos, algumas das
formulações de Derrida acerca da língua no que até agora foi posto aqui para
se pensar desenho.
Considerando o pensamento do autor diante da experiência que faço
com desenho, arrisco afirmar que este, assim como a língua, não possui
existência estável, una, natural e própria. Ou seja, o desenho é algo em
elaboração, pois não está dado nem pronto, não possui uma existência
delimitada, única, universal. Ainda assim ninguém inicia o desenho. Não é
possível começá-lo a partir de sua inexistência. Entre um extremo e outro, o
uno e o inexistente, o desenho é fendido fundamentalmente e tal separação
não pode se dar entre duas partes disponíveis à soma em uma aritmética
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simples, como se de duas partes se somasse um desenho. A separação ocorre
entre o desenhar e o desenho, como se ele fosse cativo de seu próprio fazer.
Talvez essa ideia se aproxime de uma formulação sobre a natureza do
desenho que Derrida chamou a “cegueira transcendental” do desenho: sua
“invisível condição de possibilidade, o próprio desenhar, o desenho do
desenho”, algo que não pode ser tema de desenho, mas que, quando o é (nas
representações de cegos), reflete tal impossibilidade, “representaria este
irrepresentável” (DERRIDA, 2010, p. 48).
Outra questão importante no pensamento do autor é a relação entre a
língua e o sujeito. Se este é formulado pela língua, se pela língua ele diz eu e
sua constituição é tão artificiosa quanto a da própria língua, pergunto: isto é, de
algum modo, também válido ao se pensar o desenho como língua? Certamente
o sujeito, sendo definido pelo próprio discurso, pela enunciação da palavra, e
mais, pela enunciação de si mesmo pela palavra, não pode fazê-lo (e fazer-se)
do mesmo modo pela imagem. Existiria algum paralelo ou equivalência em
imagem na relação constitutiva entre sujeito e palavra? Em Memórias de Cego
(2010) Derrida trata do autorretrato discorrendo sobre problemas da cegueira,
da visão e do desenho. A identidade daquele que é desenhado seria sempre
“provável (...), subtraída a qualquer leitura interna, objecto de inferência e não
de percepção” (DERRIDA, 2010, p. 70), o que coloca o autorretrato no campo
do hipotético, geralmente acionado pelo título inscrito, que é “evento verbal”
exterior à obra e que “apela ao testemunho do terceiro, à sua palavra dada”
(DERRIDA, 2010, p. 70). Logo, uma possível elaboração do eu pela imagem,
como no autorretrato, traria consigo também a palavra, pois viria acompanhada
ou alternar-se-ia com o nome, a ordem, a assinatura, a legenda, marcando a
existência de uma autoridade hegemônica do dizer sobre o ver (DERRIDA,
2010, p. 62). A imagem dá a ver a aparência do sujeito, mas sempre envolta
em texto: Rumores brotando do fundo ou da pele do desenho, este parasitado,
cercado ou capturado por palavras (DERRIDA, 2010, p. 45-46). Não encontro
impedimento para, em uma inversão, declarar que também os desenhos
possam parasitar, cercar e capturar palavras. Mas seja por palavras ou por
imagens, a elaboração do sujeito contempla sempre a alteridade daquele que
ouve o enunciado (mesmo que seja o próprio enunciador), daquele que atesta
ou crê num testemunho, daquele que vê a imagem ao assumir o lugar de olhar
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a ele prescrito pela obra no jogo de cena das molduras e espelhos. A
autoridade da palavra sobre a imagem apontada por Derrida não é uma
rendição desta àquela, mas algo que ocorre em disputas e ressentimentos, em
idas e vindas no lugar de uma “descendência gráfica” (DERRIDA, 2010, p. 36)
comum a ambas.
Palavra e imagem, escrita e desenho, mesmo diante de todas as suas
diferenças constituem-se pelo traço (trait), lembrando aqui o quanto trace
(traço) é conceito caro à desconstrução (DERRIDA, 2010, 2016). Os
movimentos que distinguem palavra e imagem também as entrelaçam e perto
de onde encontramos as diferenças brotam as semelhanças, o que pode, pela
possibilidade de passagem de uma à outra, nos trazer de volta à questão da
tradução. Ao sentido convencional e disciplinar de tradução, Derrida (2016, p.
31-34) levanta uma alternativa a partir de uma dupla proposição na forma de
uma lei “antinômica”, com duas sentenças contraditórias “em si mesmas” e
“entre si”: “1. Não se fala nunca senão uma única língua – ou antes um único
idioma. 2. não se fala nunca uma única língua – ou antes não há idioma puro”.
Não cabe aqui propor paralelos desejosos por precisão entre imagem e texto,
correspondências pontuais ou equivalências entre modelos, esquemas,
normas, códigos, manuais, bulas ou gramáticas, mas observar com o olhar
oblíquo, lobregar o desenho sob tal proposição. Isso não impede uma operação
empregada aqui anteriormente de substituição simples do termo língua, ou
idioma, pelo termo desenho e, por incorporação, da ação geradora, o falar, por
desenhar.
Assim, é possível dizer, em consonância com Derrida, sem querer trair
suas contradições aporéticas, que não se desenha senão um único desenho,
mas não se desenha um desenho puro. Não temos todos, pelo menos não
declaradamente, um desenho oficial tal qual idioma que defina a identidade
cultural de um grupo, que seja característica de uma nação, um desenho
análogo à língua de uma pátria. Entretanto, convivemos em um mundo que
parece mostrar um desenho de mundo, um projeto, um design das coisas e dos
modos de ser, que busca homogeneizar tudo sob um poder. Uma espécie de
desenho capturado e empregado na captura, malicioso e enganador como o
design comentado por Flusser (2007). Nunca declarado como tal, este desenho
avança para uma hegemonia ao capturar os desenhos, suprimindo nossa
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imaginação com um imaginário capitalizado que poderia se dizer dado, mas
que tem um custo. Apesar disso, das determinações deste projeto de poder,
não parece ser este “um único desenho” já que ele nos põe a sofrer uma
sensação de desapropriação do desenho, dos outros desenhos, pois, diante de
suas ofertas sedutoras, não é difícil sentir-se não apenas desprovido de
desenho, mas da capacidade de fazê-lo, da potencialidade de fazer sua
experiência. É justamente o desenho feito na experiência do desenhar que
interessa aqui. Um desenho que não é apropriável, que não é disposto à posse
de ninguém, nem mesmo de nenhum projeto de poder, pois é desvio,
transformação, falha que sabota todo ordenamento e regulação. Contudo, ele
pode ser acessado. E se podemos dizer, em uma outra e similar substituição,
não se desenha senão um único desenho, mas não se desenha nunca um
único desenho, também podemos trazer para esta contradição o comentário de
Derrida sobre esta “lei um pouco louca” que em sua “dupla postulação”, “não é
somente a própria lei daquilo a que se chama a tradução. Seria a própria lei
como tradução” (DERRIDA, 2016, p. 34). As duas proposições de Derrida,
“entretecendo” um antagonismo, evidenciam a necessidade de uma tradução,
não no sentido convencional, mas em um pelo qual cada uma das sentenças
traduza a outra, sendo ambas no fundo a mesma (DERRIDA, 2016, p. 104).
Para concluir, faço aqui, ainda pensando através de Flusser em uma
língua do desenho, uma última menção a Derrida: “Não se pode falar de uma
língua senão nessa língua. Nem que seja a pô-la fora de si mesma” (DERRIDA,
2016, p. 48). Tal “solipsismo monolingue” não encerra a língua sobre ela
mesma, mas estabelece em seu interior a tradução ao lançar a promessa do
outro no horizonte, o que vem ao encontro do entendimento de um
convulsionar do desenho, de um arrancar(-se) desenho do desenho, fazê-lo
“desmembrar-se”, tremer, ruir.
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