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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.

7

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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Guerra/paz: discurso, poder e resistência em colagens de Uğur
Gallen sobre o conflito na Síria
Ana Lúcia DACOME BUENO

1

Introdução
Dentre os meios contemporâneos mais populares de consumo de
imagens, o Instagram se destaca como uma rede social em que as fotografias
têm primazia. Pelo telefone celular, de maneira prática e direta, tenho à
disposição inúmeros perfis pessoais, comerciais e artísticos, bem como a
oportunidade de conhecer e acompanhar as obras de artistas visuais de várias
partes do mundo, os queis eu dificilmente alcançaria de outra maneira. Assim
conheci o trabalho de Uğur Gallen, o artivista 2 que produz colagens
fotográficas a partir de imagens da guerra para tratar das desigualdades entre
seu país, a Turquia, e a Síria, em guerra desde 2011. Tais imagens me
intrigaram por sua aparente simplicidade, efeitos complexos e amplo alcance;
eram mais de 700 mil seguidores em 2019 e, dois anos depois, mais de 1
milhão de pessoas já optaram por acompanhar os trabalhos de Gallen que
exploram explicitamente as violências na Síria.
Edward Said (2003) diz que há uma distância particular entre oriente e
ocidente; uma distância geográfica, sim, mas discursivamente alongada e
negativizada por séculos de colonização e estudos eurocêntricos. Em O
Orientalismo, Said explica a contínua “exotização” e uniformização do oriente
islâmico como um produto da hegemonia discursiva ocidental que contribui
para lhe negar a humanidade e justificar um contínuo exercício de sua
dominação.

Quando os diferentes povos e culturas que habitam esses

territórios são repetidamente associados ao radicalismo religioso violento, se
apagam as diversidades econômicas, sociais e religiosas entre eles bem como
banalizam-se as violências sofridas.
Mestra e Doutoranda em Estudos Linguísticos – subárea da Análise do Discurso – pelo
Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual de Maringá (PLE – UEM).
2
O termo substantivo artivismo, que deriva da mistura das palavras arte e ativismo, pode ser
aqui brevemente definido como um projeto estético de denúncia e problematizações. Artivista é
então o/a artista ocupado/a desse tipo de arte.
1
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De fato, Turquia e Síria, embora vizinhas, não compartilham da mesma
realidade. Desde a Primavera Árabe, movimento insurrecto contra o governo
de Bashar al-Assad, instaurou-se um conflito local entre a oposição e o
governou que assumiu enormes proporções, envolvendo outras forças,
organizações oportunistas nacionais e a intervenção de outros países – sejam
apoiadores do Estado Islâmico, sejam seus inimigos. Diante do cenário, guerra
e paz, célebres opostos, mobilizam o trabalho de Gallen. Todavia, diante de
uma importante história de negativação do Oriente Médio, tão discursivamente
distantes de nós, suas imagens podem não ser suficientes para transformar
olhares indiferentes ou afastados.
Segundo Susan Sontag (2003), o modo como se é afetado ao ver a
guerra por fotografia depende do enquadramento, do momento capturado e do
posicionamento político de quem vê. Portanto, essas imagens não são, por si
só, causadoras de repúdio a guerra.
De Said a Sontag, a questão do significado das imagens da guerra na
Síria, admiradas por tantos seguidores no Instagram, dá lugar à ideia de que o
contexto histórico e político de sua observação perpassa os sentidos que elas
produzem. Com o objetivo de pensar então sob quais circunstâncias e
procedimentos o trabalho de Gallen (2019) produz sentidos sobre a guerra,
recorro, neste trabalho, a ferramentas metodológicas e conceituais do campo
discursivo a que me filio: as concepções foucaultianas de discurso, poder e
resistência (FOUCAULT 1997; 1999; 2000; 2013) me guiam na análise de três
obras

do

artista.

Promovo

um

exercício

de

investigação

dos

seus

procedimentos de produção e das relações saber-poder a que se ligam para
analisar o modo como elas dão a ver a guerra e para pensar sobre a eficácia
de seu artivismo.

2. Imagens da guerra como superfícies de emergência do discurso
Na perspectiva de Foucault (1997), a ligação entre materialidade e
sentido não é uma amarra definitiva, não há uma interpretação fixa de nenhum
objeto. Os “efeitos de sentidos” depreendidos de qualquer materialidade,
enquanto superfície de emergência do discurso, são bem localizados em um
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tempo e um espaço dados. Mesmo que para uma dada época ou um dado
grupo um mesmo objeto seja, de algum modo, visto de uma mesma maneira,
sob outras condições históricas e culturais, os modos de ver e os sentidos
podem ser distintos.
Segundo Sontag (2003), fotos das vítimas de guerra criam uma ilusão de
consenso a seu respeito: para aqueles que consideram as guerras
injustificáveis, imagens de civis mortos e feridos são certamente uma janela
para a guerra que só pode produzir aversão naqueles que veem. Contudo,
quando se trata de olhar a dor do outro, tal consenso não existe. Por mais que
a intenção do fotógrafo seja chocar, diferentes posicionamentos ideológicos e
impressões sobre as motivações do conflito retratado são capazes de “alterar”
o curso dos sentidos. Assim, não há uma interpretação fixa, mas uma
concorrência entre diversos sentidos possíveis que ultrapassam a aceitação da
imagem como testemunho ou atestado de violência extrema. Dependendo das
condições políticas do momento em que a fotografia é vista ou da memória
(individual, coletiva) criada a seu respeito, ela pode ou não causar repúdio em
quem a vê.
O incômodo do turco Uğur Gallen com o estado de violência e de
pobreza que constituem as desigualdades sociais pelo mundo deu origem ao
projeto Parallel Universe 3, uma contínua série de colagens (foto)gráficas em
que as imagens da guerra recebem uma atenção especial. A grande
repercussão do seu trabalho no Instagram (GALLEN, 2019) alcança seguidores
do mundo inteiro, a serem relembrados periodicamente em seus feeds dos
danos físicos, materiais e simbólicos softidos no processo. Alguns seguidores
de regiões mais distantes, como eu, encontram ali a oportunidade de pensar
sobre o que passam a “testemunhar”.
Se tomo as obras de Gallen enquanto superfícies de emergência do
discurso, como sugere Foucault (1997), é para atravessar sua opacidade
material, uma vez que seus possíveis “efeitos de sentidos” sobre a guerra
dependem de contingências tais como procedimentos que tornaram essas
imagens possíveis, alguns enunciados que reúnem e a maneira como eles se
vinculam às relações saber-poder circunscritas em um espaço-tempo.

3

Paralel Evren, em turco; Universo Paralelo, em português.
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2.1 Discurso, poder e resistência
A noção de discurso mobilizada por Foucault (1997; 2013) nomeia uma
prática social que não possui uma significação plena, atemporal ou controlável,
mas que tem na história condições específicas de se materializar, unindo
diversos enunciados, e de produzir efeitos de sentidos. Desde esses sentidos,
o discurso é capaz de formar sujeito e objeto de que fala, pois ao serem
nomeados, circunscritos, analisados, contestados ou suprimidos, sujeitos e
objetos se constituem nas práticas discursivas, adquirindo existência para a
sociedade e para a cultura por meio da linguagem.
O filósofo francês explica que, em razão da descentralização do poder
monárquico na modernidade ocidental, as formas de conhecimento tornaramse responsáveis por difundir o poder governamental por todo o tecido social – é
a biopolítica (FOUCAULT, 2000). Neste contexto, a legitimidade que adquirem
ou podem adquirir os discursos possibilita que seus dizeres sejam aceitos
como verdadeiros, permeiem a subjetividade e conduzam a maneira como as
pessoas se relacionam entre si e com o demais, funcionando como um
instrumento de governo de indivíduos e populações.
Desde a importância de tal produção discursiva da verdade, em que os
dizeres têm (uns mais outros menos) o poder nutrir e instituir realidades
culturais, sociais e históricas, investigar a produção de sentidos sobre um
determinado tema ou objeto é uma maneira de buscar compreender de que
modo e/ou com qual força a materialidade que o aborda é capaz de instituí-lo
para a sociedade.
Sob tal perspectiva discursiva, procuro fazer aparecer os modos com
que as colagens gráficas de Gallen mostram a guerra a concorrer com
poderosos sentidos de verdade, os quais promovem e reiteram seu
distanciamento e exotização, para produzir sentidos de repúdio ao conflito na
Síria.
3. Universos paralelos: a cada imagem, duas fotografias em oposição
De um modo geral, as várias colagens artísticas da série Parallel
Universe (GALLEN, 2019) que tematizam a guerra partilham de procedimentos
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comuns para sua produção. As imagens são compostas de duas fotografias
dividindo quase igualmente o mesmo espaço na imagem que formam. Há um
jogo de simetria entre as duas metades, uma advinda de uma fotografia de
guerra e outra de não-guerra, a formar uma mesma figura: objetos, paisagens,
pessoas, gestos. O texto aliado às imagens é uma legenda bilíngue (em inglês
e em turco) escrita pelo próprio artista e descreve o que é dado a ver apenas
no lado da guerra. Logo baixo, são postos os créditos das duas fotografias
utilizadas em forma de link para acesso às contas de Instagram dos
colaboradores, onde geralmente as duas imagens originais/completas podem
ser encontradas.
Em um primeiro olhar para uma dessas colagens (Figura 01), a figura
formada é a de um horizonte. São necessários alguns segundos para se
perceber as semelhanças e diferenças entre os dois lados da imagem. Ao
centro, uma luz forte ilumina o céu, mas um lado está mais iluminado que o
outro e as cores também são distintas. Do lado direito, um laranja-crepúsculo
toma a imagem abaixo das nuvens, que, por sua vez, estão refletidas no mar,
navegado por um veleiro tranquilo a confirmar a típica paisagem de calmaria.
Do lado esquerdo, uma sutil cortina cor de chumbo filtra a paisagem urbana. A
metade cinza é oriunda de uma fotografia de um ataque aéreo na região de
Damasco, no fim da tarde de 23 de fevereiro de 2018, como informa a legenda.
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Figura 01 - “Fumaça sobe após um ataque aéreo na região de Guta Oriental,
nos arredores da capital Damasco, no final de 23 de fevereiro de 2018” 4.

Fonte: GALLEN (2019).

O paralelismo que, a princípio, seria apenas um procedimento simples
de colagem gráfica digital, se abre para sentidos inquietantes. O que se vê, se
reitera no texto: parte de uma imagem de guerra, real e precisamente datada. A
outra metade da unidade formada, importantemente integrante, não interessa
legendar, não importa onde foi. Contudo, ela é essencial para que o contraste
seja dado entre um registro banal e um acontecimento relevante. Importa
mostrar onde, naquele fim de tarde, não havia nenhuma paz: a região conflitiva
de Guta sofreu uma série de ataques do exército de Bashar al-Assad em 2018,
que começaram em 18 de fevereiro com a participação da Rússia.
Em uma outra colagem (Figura 02) da série, a figura formada pelo
encaixe milimétrico é de o rosto de um menino com os olhos caídos e boca
entreaberta. Do lado direito, ao centro, um sorriso, muita tinta colorida cobrindo
o seu cabelo e seu rosto e uma nuvem de tinta nas mesmas cores pode ser
vista ao fundo, em que muitos braços buscam alcançá-la. Tão semelhantes os
olhos apertados, que choro e riso quase se confundem. O impacto visual do

4

As legendas das figuras são traduções livres das legendas originais em inglês.
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sangue em outro cenário é mostrado na distinção da criança síria como vítima
civil da violência bélica.
Figura 02 - "Uma criança síria ferida aguarda tratamento em um hospital
improvisado em Duma, nordeste da capital Damasco, após ataques aéreos em
fevereiro de 2015".

Fonte: GALLEN (2019).

Na metade esquerda, correspondente à legenda (Figura 02), uma
criança síria com o rosto e a cabeça ensanguentados mira a câmera com uma
expressão sôfrega. O fundo é indefinido, mas há um cobertor sobre suas
costas. O texto explica que se trata de um hospital improvisado onde se espera
por atendimento após um bombardeio à Damasco em 2015. Naquele mesmo
ano, um pouco mais tarde, o assassinato em massa com armas químicas foi
promovido pelo Estado Islâmico na região.
A terceira colagem (Figura 03) é um registro das mais amenas
consequências da guerra. A imagem é formada por três crianças brincando
“juntas”. Na metade legendada, uma criança maior ajuda a menor a sentar-se
em um míssil abandonado no campo de deslocados para os sobreviventes de
Guta. Na metade de paz, um parque infantil. É um dia de sol, dos dois lados se
quer brincar de montar. Os diferentes brinquedos encaixados colocam as
diferentes infâncias em oposição.
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Figura 03 - "Um garoto sírio coloca outra criança na ponta de um míssil
abandonado no campo de Ash'ari para os deslocados da área oriental de Guta,
mantido pelos rebeldes, perto da capital Damasco, em 25 de outubro de 2017"
.

Fonte: GALLEN (2019).

Nos três casos (Figuras 01, 02 e 03), os procedimentos de construção
da imagem se dão a partir da junção de dois campos fotográficos distintos,
cujos dizeres se costuram sob uma mesma técnica funcionando para produzir
sentidos sobre a guerra a partir de dois diferentes povos e territórios.
O recorrente destaque dado ao lado esquerdo das colagens, reforçado
pela legenda e pelo peso simbólico do contexto mostrado, coincide com um
recurso que a fotografia de marketing bem explora a partir de conhecimentos
neurocientíficos: o lado esquerdo da imagem é processado pelo lado direito do
cérebro, que as pode perceber melhor quando expostas à visão por poucos
segundos (ARIANO, 2021). A estratégia parece bastante apropriada para um
ambiente de consumo veloz de imagens tal qual o Instagram.
Sentidos de verdade dessas colagens são trazidos do campo fotográfico,
principalmente dos sentidos da fotografia de guerra como um registro e um
testemunho, nos termos de Sontag. Mas o objeto desse discurso, a guerra, é
dado a ver sob uma complexidade outra. Pelo jogo do duplo, não se trata
simplesmente de mostrar dois mundos, desiguais, mas de produzir sentidos na
oposição entre dois campos fotográficos distintos.
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Há, nesse jogo, mais que fotografias e legendas funcionando para
produzir denunciar a guerra. Pelo efeito estético das colagens de Gallen, as
imagens de guerra são vistas também pelos seus pontos de contato no quebracabeça. Coloca-se para o espectador a necessidade de compreender a união
dessas imagens, então os olhos ali se demoram mais, e os seus sentidos de
semelhança e oposição têm mais tempo para aparecer.
Por outro lado, dentre todas as semelhanças entre duas partes que são
mostradas pelo projeto estético engajado do artista, as denúncias são das suas
desigualdades. Desse modo, nem tudo diferencia o lugar da guerra do lugar da
paz, pois práticas semelhantes, aparências semelhantes, necessidades
semelhantes, paisagens semelhantes dão a ver, em simetria e aproximação,
dois mundos em estados distintos.
As aproximações mobilizam um processo simultâneo de identificação e
“desidentificação” cujas relações aproximam visualmente o espectador que não
experimentara o estado de guerra, pois pode reconhecer formas, desejos,
sujeitos e paisagens comuns.

4. Distanciamentos e aproximações do Oriente
A produção discursiva da verdade integra-se ainda a poderes nos níveis
institucionais, estatais ou governamentais no regimento de indivíduos e
populações. Isso porque certos saberes, por sua legitimidade, regulam não
apenas tipos de raciocínio, mas ainda constituem subjetivamente ideias,
valores morais que afetam as relações dos indivíduos consigo e com outros.
Quanto maior o número de pessoas que um discurso, de algum modo,
convence, mais poderoso ele é (FOUCAULT, 1999). Dessa maneira também
se produz verdades que subjugam certos corpos considerados, por verdades
poderosas, desprovidos de humanidade e, portanto, passíveis de exclusões,
violências e morte.
Segundo Said (2007), a ampla difusão dos discursos ocidentais acerca
do território, cultura e identidade do Oriente Islâmico constituiu sobre ele “uma
ideia que tem uma história e uma tradição de pensamento, um imaginário e um
vocabulário que lhe deram presença no e para o Ocidente.” (SAID, 2007, p. 32)
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de tal modo que podem servir de justificativa para sua contínua opressão
bélica, econômica e/ou cultural. Impulsionados pelo período colonial, efeitos de
verdade que negativam o oriente acabam por estender sua força às ideias que
se faz das mais variadas culturas islâmicas, integrando estratégias de sua
dominação até o período atual.
Bhabha (2007) detalha a função estratégica de tal construção discursiva
do

Oriente

islâmico

por

negativização:

o

repúdio

às

diferenças

raciais/culturais/históricas reitera o Oriente Islâmico em uma natureza
degenerada ou intelectualmente limitada e constrói um estereótipo que
sustenta simbolicamente sua dominação através dos diversos registros
referenciais, da produção artística ou intelectual ocidental a seu respeito. O
poder do estereótipo construído pelo discurso colonial é negativo porque que
essencializa - simplifica e reduz sua diversidade étnica, territorial e cultural a
um Islã uno e radical - e cristaliza os sujeitos islâmicos sob um mal juízo de
valor; porque operar pela diferença ao subtrair do outro oriental tudo aquilo que
o eu-ocidental é em suas qualidades; porque esse outro degenerado, atrofiado
no estereótipo, nunca será como o eu-ocidental e isso os distancia
definitivamente.
Conforme Gomes (2012), mesmo as representações mais recentes do
Islã na História estão carregadas de tensões e aparecem geralmente
associadas ao fundamentalismo ou mesmo aos grupos chamados “terroristas
islâmicos”. No contexto de uma onda de medo, sob a aura da neutralidade e da
referencialidade, o que é constantemente noticiado a respeito do oriente
reforça um estereótipo que uniformiza os diversos povos e culturas orientais
como o outro distante cultural e geograficamente do Ocidente, valorizando e
reforçando diferenças negativas. Desse modo, se reitera um outro islâmico que
não é apenas outro que não nós, mas um outro indesejado.
Para Sontag (2003), não reagimos diante das imagens da guerra porque
não nos reconhecemos como o outro. Ressaltadas as suas diferenças, o
estrangeiro comumente representado nessas imagens, dificultam a empatia
pela dificuldade de identificação. Do mesmo modo, o outro tão distante
geograficamente e em uma situação desigual, de privação de recursos, ou
daquilo que reconhecemos de nossa distância como culturalmente rico e
aceitável está tão afastado que cremos que a exclusão e a violência que sofre
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é também inevitável. Não é necessário ser partidário da guerra para ser
indiferente a ela.
A Síria como um país da Ásia Ocidental de maioria muçulmana e
território de uma série de conflitos conhecidos no mundo todo é considerado
pela ONU um dos lugares “menos pacíficos do mundo” e tem uma imagem
muito desgastada mundialmente. Depois de outros tantos conflitos políticos nas
últimas décadas, a intervenção internacional desde a Primavera Árabe em
nada diminuiu a violência no país, que reaparece constantemente relacionada
a este tema nas mídias ocidentais. Pelo seu histórico e pela distância cultural,
religiosa e política entre a Síria e o ocidente, a atrocidade da guerra é então
duplamente afastada. Tais relações saber-poder são capazes de produzir
sujeitos indiferentes.
As colagens de Gallen também se ligam a essas questões políticas e
institucionais. Sem desistir de atualizar o espectador das violências em curso
causadas pelo conflito, a maneira como o artista explora as imagens de
violência se opõe à exotização e a Outremização (diferenciação e
distanciamento negativo da alteridade) desse oriente mediante estratégias de
aproximação entre guerra e não-guerra.

5. Artivismo: resistência pelas particularidades da arte
Foucault (1999; 2000) fala de uma onipresença de relações entre poder
e saber que constituem sujeitos, moldam subjetividades, regem relações. Sob o
governo da biopolítica, o poder é capaz de produzir sujeitos que pensam,
sentem e agem por meio de discursos poderosos dos saberes. Contudo, o
sujeito não é totalmente condicionado às relações de poder. Ele também pode
produzir resistência, pode encontrar espaços de liberdade no interior dos
sistemas de verdade, nas brechas do controle social, mediante estratégias e
táticas.
A produzir verdades e moldar ideias e condutas a respeito dos sujeitos,
culturas e territórios orientais, a força dos discursos que os exotiza, inferioriza e
subjuga ainda servem ao contínuo exercício de sua dominação quando a
reiteração midiática das guerras no Oriente continua a reforçar as distâncias
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geográficas, culturais e sociais, produzindo sujeitos ocidentais apáticos a essas
violências. Mas a maneira como o projeto estético de Uğur Gallen trata da
guerra em curso na Síria coloca em ampla circulação nas redes sociais
sentidos outros a respeitos dos sujeitos desse Oriente.
Com a colaboração de fotógrafos de diversas regiões do mundo, Gallen
(re)aciona a força de verdade das fotografias da guerra aliando-as a imagens
de outras ordens para promover oposição aos sentidos habituais de
distanciamento, de desumanização e de ubiquidade de que fala Sontag (2003).
O reposicionamento simples, porém, meticuloso e criativo feito pelo artista com
a colagem apresenta uma simetria que produz efeitos de compatibilidade entre
as duas imagens e, por conseguinte, os dois contextos. As imagens se
encaixam tão bem quando guerra e paz são postas lado a lado que a
indiferença diante da dor dos outros se torna vizinhança. Sofrimento, tragédia e
pobreza de uma se aproximam de não-sofrimento da não-tragédia e da nãopobreza de outra. Desse modo, os contrastes também podem assumir sentidos
de “desoutremização” quando, em paz posso me imaginar, ao lado da guerra.
Em espaços abertos nas brechas do interior dos sistemas de verdade,
contra a força discursiva que banaliza as guerras no Oriente e reforça a
indiferença diante da dor dos outros, o modo como o artivismo de Gallen molda
esse objeto diante dos olhos do espectador produz resistência. A guerra não
produz apenas feridas e mortes, ela também produz maneiras de viver a
guerra. Enquanto o trabalho de Gallen circular, há que se lembrar que assim
como há vida aqui, também há vida lá.

6. Considerações finais
Este artigo foi um breve exercício de incursão no artivismo digital de
Uğur Gallen (2019) a fim de pensar, desde as concepções foucaultianas de
discurso, poder e resistência (FOUCAULT,1997; 1999; 2000; 2013), de que
modo e sob que circunstâncias essas imagens mostram a guerra.
Tomando três das colagens do artista sobre a guerra na Síria como
superfícies de emergência do discurso, as contribuições de Sontag (2003) a
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respeito das diferentes maneiras de ver a dor dos “outros” dada pelas
fotografias de guerra, bem como os estudos pós-coloniais de Edward Said
(2007) fundamentaram a investigação de quais sentidos elas pode(ria)m
assumir em tempos de distanciamento entre sujeitos ocidentais e orientais.
Sem o intuito de esgotar essas materialidades, empreendi inicialmente
uma varredura visual a fim de mostrar os procedimentos de sua produção cuja
peculiaridade é a justaposição de duas imagens de campos fotográficos
distintos. Na simetria entre uma imagem sobre a guerra síria e uma outra de
contexto de paz se formam um interessantes quebra-cabeças que põe o
espectador a pensar na aproximação das oposições que elas apresentam.
Pelo jogo do duplo, a imagem formada sobre a guerra da Síria consiste
em uma unidade que agrupa duas imagens, dois enunciados distintos que,
juntos, produzem os sentidos de desigualdade ao mesmo tempo em que seus
pontos visuais de conexão para fazer o espectador pensar nessa aproximação
de semelhanças. A maneira com que explora as imagens de violência resiste à
exotização e a Outremização desse oriente mediante estratégias de
aproximação entre guerra e não-guerra.
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Introdução
No decorrer do tempo, o conceito de paisagem e suas representações
vêm mostrando como o ser humano compreende a natureza e o mundo. E a
pintura de paisagem se estabeleceu como um gênero artístico na Europa,
colaborando na construção de cânones para a representação do espaço e da
natureza. Este gênero, ao longo dos séculos, foi se modificando pela
experimentação de modelos, dialogando com o modo como o ser humano
compreende o meio ambiente e o espaço que constrói diariamente.
No Brasil, principalmente no século XIX, esse gênero pictórico ganha
mais destaque com a produção dos artistas europeus viajantes, que tinham o
objetivo de descrever visualmente a geografia, a fauna e a flora tropicais
(SILVA, 2019). Depois de duzentos anos, o modo de se pensar e representar a
paisagem continuam se transformando, ocorrendo processos de reelaboração
das construções do passado. Modelos, cânones e visualidades foram
modificados, assim, produzindo outras representações, relacionando-se com
fatos, imagens, tecnologias e expansões do que seria o conceito de paisagem.
Parte dessa produção em pintura sobre a paisagem relaciona-se com a
consciência sobre o meio ambiente, onde o ser humano vem ocupando de
forma desordenada, destruindo, consumindo e poluindo. Essas ações
desenfreadas geram consequências, muitas vezes, na forma de desastres.
Artista, pesquisador e professor. É mestre em Tecnologia e Sociedade pelo Programa de
Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade (PPGTE) da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná (UTFPR). Possui Especialização em História da Arte Moderna e Contemporânea e
Bacharelado em Pintura na Escola de Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP). Também é
formado em Tecnologia em Artes Gráficas pela UTFPR.
2
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Sociedade (PPGTE) e no departamento de Design (DADIN). Possui Pós-Doutorado em Cor e
Arte pela Universidade de Michigan EUA, Doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUCSP, Mestrado em Multimeios e Bacharelado e Licenciatura em Artes. É artista visual, sendo
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Todas essas adversidades ameaçadoras à existência humana evidenciam
processos que geram incertezas na compreensão do mundo.
Tendo em vista esses processos de destruição, demonstrando
incertezas experimentadas na paisagem, o objetivo deste texto é investigar
como essas questões vem sendo tratadas em pinturas com a paisagem feitas
no início do século XXI no Brasil. Para isso, foi utilizada a pesquisa bibliográfica
e pictográfica, fundamentada em processos culturais, históricos e tecnológicos.
Foram escolhidas obras de artistas que tratam da figuração da
paisagem, usando imagens de catástrofes naturais e desastres ecológicos.
Dentre os artistas observados foram selecionadas produções de Alan Fontes,
Dora Longo Bahia, Marina Rheingantz, Pedro Varela e Rodrigo Andrade.
Para a análise e reflexão sobre as imagens foram adaptados métodos
da autora Ana Maria Mauad (2005) considerando: os artistas, o contexto onde
vivem e características das obras, tais como título e escolhas técnicas. A partir
disso, foram produzidas reflexões sobre as imagens e a paisagem.
Para a pesquisa bibliográfica foram apresentadas questões trazidas por
autores como Besse (2014) e Silveira (2009) tratando da paisagem; para a
reflexão sobre a noção de incerteza foram usados Wisnik (2018), Berardi
(2019) e tópicos levantados pela 32ª Bienal de São Paulo, de 2016, com o
título de Incerteza Viva; e sobre pintura de paisagem foi usado Silva (2019)
entre outros autores.
A paisagem e sua representação continuam se modificando ao longo
dos anos, apresentando processos dinâmicos e complexos. Conforme Besse
(2014), a paisagem relaciona questões práticas e teóricas a partir daquilo que é
vivido no espaço, na natureza e na sociedade. Ela também é uma realidade
material produzida pelo ser humano, pelo modo como ele a imagina, constrói,
organiza e estrutura o espaço a partir da cultura, da política, da economia e da
tecnologia (BESSE, 2014). A paisagem traduz as necessidades humanas no
modo como se é dado sentidos e valores para onde vivem.
Se no passado, a partir da experiência da pintura, a paisagem esteve
associada à ideia de um panorama natural, a partir do pitoresco e do sublime, o
que se percebe no século XXI é uma ampliação do campo do estudo,
envolvendo, de acordo com Silveira (2009), a interdisciplinaridade.
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Para compreender a complexidade da paisagem, autores como Besse
(2014)

estudam

multifacetadas.

a

paisagem

a

partir

de

abordagens

metodológicas

Fazendo uso da expressão “problemáticas paisagísticas”

(BESSE, 2014, p. 12), o autor considera os seguintes itens para compreender a
paisagem: como representação cultural, tratando-a como uma forma de
percepção e pensamento mediada por códigos culturais, imagens e discursos;
como territórios produzidos pelas sociedades no decorrer dos tempos, a partir
de fronteiras e questões geopolíticas; como um complexo sistêmico envolvendo
os elementos naturais e culturais; como um espaço de experiências sensíveis,
relacionadas aos sentidos e com a imaginação; e como um local ligado ao
contexto de projeto, do urbanismo e da arquitetura.
Constantemente o ser humano atua sobre a paisagem, produzindo uma
realidade material onde se busca constantemente condições adequadas para
se ocupar e viver. Segundo Besse (2014, p. 38), “[...] a noção de ecúmeno
pressupõe o encontro entre um território humanizado e um meio ambiente ou
uma base não humanos, seja essa base chamada de natureza, planeta ou
matéria.”
Não só nos períodos de industrialização, mas em outros tempos, os
humanos vêm interferindo e explorando a natureza, essa relação não é
equilibrada e pode exaurir as fontes naturais, gerando escassez (SCHAMA,
1996). Em muitas partes do mundo, a paisagem está degradada e poluída,
sofrendo processos de grave destruição. Exemplos disso no Brasil são a
exploração da terra, relacionadas à agricultura e agropecuária e aos graves
incêndios causados na Amazônia e no Pantanal, e também o descarte de
resíduos tóxicos, interferindo no equilíbrio ambiental de regiões, do país e do
mundo.
A relação do ser humano com a paisagem é marcada por choques. Há
momentos em que os fenômenos climáticos e geológicos extrapolam suas
forças, gerando catástrofes naturais como terremotos, maremotos, explosões
vulcânicas, grandes chuvas com enchentes, furacões como também a seca.
Nesses momentos, os elementos como o ar, a terra, a água e o fogo se tornam
destrutivos.
A relação entre o ser humano, a paisagem e a natureza não é
harmoniosa. Ele atua sobre esse espaço, mas também precisa resistir as
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ações e dinâmicas que fogem ao seu controle. Isso atua no modo como o
humano compreende o mundo, nos imaginários e nas representações.
O século XX e XXI, conforme autores como Berardi (2019) e Wisnik
(2018), são marcados por grandes transformações históricas, políticas e
tecnológicas. Elas vêm mudando a compreensão humana sobre a sua própria
existência, gerando mais incertezas diante de convicções construídas.
Berardi (2019) aponta como ao longo dos últimos anos a noção de futuro
deixou de ser entendida como algo utópico, como fonte de esperança e algo
promissor e linear. O porvir vem sendo compreendido como algo incerto e
devido às transformações sociais, políticas e tecnológicas e à precarização de
formas de trabalho foram geradas formas de violência e miséria. Em um
presente volátil demais, segundo Berardi (2019), ocorre a dissolução de
modelos de futuro progressivos.
Wisnik (2018) reflete sobre as mudanças ao longo do século XX e XXI
no mundo, com turbulências políticas, forças devastadoras de consumismo e
de urbanização, globalização e tecnologias digitais que influenciam no dia a
dia. De acordo com Wisnik (2018), a transitoriedade desse mundo de fluxos
dinâmicos, demonstra a incerteza social num estado informe, incerto, opaco e
vaporoso, como a neblina. Nesse panorama, a própria paisagem está em
constante transformação, com as intervenções do ser humano e as
manifestações geológicas e climáticas, com ciclones, efeito estufa, terremotos,
tsunamis, vulcões, que interferem nos recursos naturais, gerando, por exemplo,
a escassez de água potável.
Em 2016, com o título de Incerteza Viva, a 32ª Bienal de São Paulo teve
como eixo das curadorias das mostras e atividades realizadas a noção de
incerteza. A Bienal buscou pensar sobre as circunstâncias vividas em tempos
de transformações constantes e como a arte contemporânea vem lidando com
essas questões. Segundo Jochen Volz (2016, p. 8), curador da Bienal, a
incerteza é “[...] uma condição psicológica ligada a processos individuais ou
coletivos de tomada de decisões e representa o entendimento ou não de
problemas concretos”. Para ele, são grandes problemas a serem enfrentados
nesse tempo: o aquecimento global, que impacta o meio ambiente e os
espaços ocupados pelos humanos; a extinção das diferentes espécies de
animais; a instabilidade política e econômica, gerando conflitos no mundo todo
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e em consequência as migrações e diásporas mundiais; e o desequilíbrio na
distribuição dos recursos no planeta.
Os tópicos tratados por esses autores e a Bienal mostram os embates
vividos no início do século XXI, o colapso de certezas constituídas ao longo do
tempo pelos sistemas vigentes, nas instituições, nas religiões, na educação, na
comunicação e nas formas de se viver. Em 2020, isso se tornou mais evidente
após a pandemia mundial causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2).
Esses embates incertos também são enfrentados e materializados na
paisagem, nos espaços que sofrem com a destruição. Se conforme Besse
(2014, p. 49) “A paisagem é o evento do horizonte”, e se dá por meio da
experiência do espaço de dobra contínua do porvir, o que ocorre quando essa
percepção do horizonte se torna opaca ou turva, contaminada por incertezas?
Ainda mais no contexto brasileiro, com meios sociais, culturais, e também
ambientes físicos e processos de urbanização, não inteiramente formados e
em constante transformação (WISNIK, 2018).
Estas

questões

têm

sido

representadas

em

pinturas

com

a

representação da paisagem produzidas no início do século XXI no Brasil. O
país possui um histórico de práticas em pintura desse gênero, com destaque
no século XIX, mas com desdobramentos que se dão até o século XXI,
dialogando com as mudanças das compreensões de mundo. Alguns desses
trabalhos lidam de forma crítica com a paisagem, explorando incertezas e
devastações com o uso de fotografias encontradas nos veículos de
comunicação e também de processos e materialidades informes.

2. Paisagem: pinturas e incertezas
No início do século XXI, o Brasil apresenta diversidade em produções de
pintura, inclusive com representações da paisagem. Ao representarem o
espaço e o meio ambiente, muitos artistas fazem uso de imagens de
acontecimentos que lidam com a incerteza, como desastres naturais e aqueles
causados pelo ser humano. Estas produções utilizam cânones do passado e os
atualizam para questões do seu próprio tempo.
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Na pintura, a paisagem está associada a um gênero artístico referente a
um panorama natural. Na Europa, o gênero estabeleceu modelos visuais de
como se olhar e produzir essas imagens para a representação do espaço na
pintura (SIMMEL, 2009). E estes modos de representação proporcionaram
formas de se imaginar a natureza (SILVA, 2019). No pitoresco, a paisagem era
reproduzida junto de mitologias e passagens bíblicas, em cenas onde é
valorizado o contato com a natureza em meio de recantos rurais e espaços
rústicos. Já no sublime, a paisagem era representada evidenciando a
grandiosidade das forças naturais diante do ser humano. O gênero pictórico
também foi usado para a descrição e catalogação da natureza de lugares.
Muitas dessas imagens foram criadas com esquemas compositivos para
representar a paisagem. Foram usadas a iluminação uniforme nas cenas e
elementos diagonais e verticais para afirmar a ilusão de profundidade, com a
representação de rios, caminhos e árvores para acentuar o contraste com a
horizontalidade da imagem (PICCOLI, 2014).
No Brasil, principalmente a partir do século XVII e XIX, existe um
histórico de representações da paisagem constituída e influenciada pela
chegada de diversos artistas europeus (BELLUZZO, 1994). Muitos deles
vieram com a finalidade de explorar e catalogar a fauna e a flora do território,
construindo um olhar sobre a paisagem brasileira, formatado pelos cânones de
representação europeus (SÜSSEKIND, 1990).
Além de descrever a paisagem do Brasil, no século XIX, artistas como
Félix-Émile Taunay (França, 1795-1881) e Pedro Weingärtner (Rio Grande do
Sul, Brasil, 1853-1929) produziram pinturas que tratavam das incertezas do
embate entre o ser humano e a natureza, relatando processos de destruição.
Na obra de 1840, “Vista de um mato virgem que se está reduzindo a carvão”,
Félix-Émile Taunay (Figura 1) retratou, na paisagem, a devastação de uma
floresta pela queima, mostrando preocupações sobre as matas brasileiras
(MATTOS, 2010). Pedro Weingärtner (Figura 2), em Vida Nova (Nova Veneza)
de 1893, representou o processo de ocupação da imigração europeia no sul do
país com derrubadas e queimadas para a construção das novas vilas, criando
imaginários e identidades de uma região (SILVA, 2019).
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Figura 1 – Félix-Émile Taunay, Vista de um mato virgem que se está reduzindo
a carvão, 1840, óleo sobre tela, 134 cm X 195 cm.

Fonte: PICTURING THE AMERICAS (s.d.) 3.

Figura 2 – Pedro Weingärtner, Vida Nova (Nova Veneza), 1893, óleo sobre
tela, 120 cm X 160 cm.

Fonte: ROSÁRIO (2014) 4.

Disponível em: <http://picturingtheamericas.org/painting/vista-de-um-mato-virgem-que-seesta-reduzindo-a-carvao-view-of-a-native-forest-being-reduced-to-coal/?lang=pt-pt>.
Acesso
em: 22 jun. 2021.
4
Disponível em: < http://joserosarioart.blogspot.com/2014/07/pedro-weingartner.html >. Acesso
em: 22 jun. 2021.
3
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No transcorrer do tempo, a representação da paisagem foi entendida
como uma forma de experimentação pictórica, explorando outros modos de se
tratar o espaço (SILVA, 2019). No início do século XXI, as formas de se
representar a paisagem continuam se modificando, acompanhando também as
formas como a pintura vem sendo compreendida. As representações da
paisagem desse período podem se relacionar com uma visão crítica de
produção e discussão de imagens. Elas carregam o diálogo entre as
construções do passado e as imagens, tais como fotografias, que circulam nos
meios de comunicação e na internet (SILVA, 2019). Essas imagens, quando
apropriadas e usadas nas pinturas, são definidas por Chiarelli (2002, p. 100)
como “imagens de segunda geração”, apresentando características de
citacionismo nos trabalhos.
Muitas dessas imagens vêm do fotojornalismo, e são reunidas pelos
artistas em formato digital. Estes arquivos podem ser salvos em pastas
organizadas de forma aleatória, conforme as intenções de cada artista (SILVA,
2019). Essa forma de lidar com esses dados, onde não existe processos
organizacionais fixos ou estáveis, caracteriza o descolecionamento (GARCÍA
CANCLINI, 2003). Nesses procedimentos, muitas dessas informações,
segundo García Canclini (2003), podem perder suas referências iniciais e
históricas.
Muitos artistas brasileiros que representam a paisagem no início do
século XXI no Brasil lidam com esses processos citados. Eles se relacionam
com as tecnologias e imagens existentes, usando-as na produção de pinturas
que demonstram preocupações sobre a paisagem e o meio ambiente. Dentro
de um universo diverso com a representação da paisagem, artistas como Alan
Fontes, Dora Longo Bahia, Marina Rheingantz, Pedro Varela e Rodrigo
Andrade produzem imagens com características incertas.
Além das referências sobre o espaço e o meio ambiente, é preciso
ressaltar as materialidades pictóricas que constituem essas imagens. Segundo
Wisnik (2018), o mundo vem se oferecendo cada vez mais com imagens
nítidas e sem ambiguidades em alta resolução, porém as pinturas a serem
apresentadas mostram o contrário. Além de situações catastróficas, muitos
desses trabalhos lidam com materialidades densas da tinta, esmaecidas,
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borradas e escorridas, enfatizando a incerteza. Esse é o caso da produção da
artista Marina Rheingantz (São Paulo, Brasil, 1983).
A artista, nascida em Araraquara e formada na FAAP/SP (Fundação
Armando Alvares Penteado), faz parte de uma geração de artistas brasileiros
que ganhou destaque na década de 2000 trabalhando com a pintura 5. A
produção de Marina não retrata exatamente imagens de desastres ambientais,
porém nos procedimentos pictóricos que faz uso, ela cria a sensação de
ausência de solidez nas imagens, utilizando a tinha a óleo mais fluída. A artista
pinta em camadas sucessivas, deixando o material escorrer e respingar na tela
(MOURA, 2016). As paisagens produzidas parecem ser movediças, numa
atmosfera difusa e estado informe.
Figura 3 – Marina Rheingantz, Terra Líquida, 2016, óleo sobre tela, 290 cm X
430 cm.

Fonte: DAS ARTES (s.d.) 6.

Marina Rheingantz pertenceu ao “Grupo 2000e8” que reunia artistas que trabalhavam com a
figuração na pintura, sendo orientados pelo artista Paulo Pasta. Compunham o grupo: Ana
Elisa Egreja, Bruno Dunley, Marcos Brias, Marina Rheingantz, Regina Parra, Renata de Bonis,
Rodolpho Parigi e Rodrigo Bivar.

5
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Em telas como Terra líquida (Figura 3), o título deixa evidenciado o
aspecto movediço que a imagem apresenta. A pintura, feita a partir de
associações de paisagens, tem sua inspiração nos banhados (FILHO, 2016). O
trabalho, apresentando uma vista aérea, mostra um espaço amplo recortado
em toda a superfície por campos sinuosos azulados, como rios, que percorrem
toda a imagem, dando uma aparência encharcada para a imagem. Além disso,
existem elementos que parecem ser obstáculos de corrida e manchas
pictóricas e respingos que interferem na dinâmica da configuração da pintura e
na continuidade sinuosa do fluxo das linhas. A terra liquefeita e a sua ausência
de solidez remove as incertezas diante dos fluxos.
Figura 4 – Marina Rheingantz, Costela de Adão, 2013, óleo sobre tela, 180
cm x 250 cm.

Fonte: PRÊMIO PIPA (s.d.).

Na pintura Costela de Adão (Figura 4), de 2013, Marina mostra no
primeiro plano uma paisagem com elementos feitos com pinceladas mais
marcadas, formando uma planta (costela de adão) e uma casa no canto direito.
Disponível
em:
<http://dasartes.com/wp-content/uploads/2016/11/MR10359_TerraLiquida.jpg>. Acesso em: 22 fev. 2021.
6
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O que parece ser o chão apresenta uma característica liquefeita, sem solidez.
Após esses elementos, há uma barreira amarelada que bloqueia a visão de
todo o resto da paisagem. A artista dá pistas do que está atrás dessa barreira
pelas frestas arredondadas, como cobogós, porém ainda não é possível
reconhecer o porvir. O horizonte se apresenta incerto.
Marina Rheingantz cria paisagens ambíguas em suas escolhas
pictóricas e na forma como compõem suas imagens. Há uma ausência de
resolução, evidenciando as incertezas do tempo que a artista vive, com fluxos e
dinâmicas

altamente

cambiáveis,

influenciados

pelas

transformações

tecnológicas, pela globalização, a política e a economia.
Outro artista que também explora materialidades da tinta na pintura,
representando a paisagem, é Rodrigo Andrade (São Paulo, Brasil, 1962).
Desde a década de 1980, ele vem trabalhando com a pintura, tendo feito parte
do grupo Casa 7 7, constituído de artistas jovens que dividiam um mesmo ateliê
na cidade de São Paulo.
A produção de Andrade é diversa, contudo, sempre usou a densidade da
tinta em suas pinturas. Trabalhou na década de 1980 com o figurativo e o
gestual e mais tarde, já nos anos 2000, com formas sintetizadas e justapostas
e também a paisagem.
Segundo o artista, seu interesse em trabalhar com a representação da
paisagem, num primeiro momento, surgiu como uma distração (MESQUITA,
2014). Com uma câmera começou a registrar paisagens, principalmente em
viagens, e no início de 2009 passou a pintá-las. Mais tarde, também usou fotos
encontradas na Internet, cenas diversas de vistas de florestas, de estradas, da
neve, entre outras. Ao reproduzir essas imagens, o artista se preocupou em
criar conflitos entre materialidades da tinta e a representação.
Ao pintar a paisagem, para produzir as cenas escolhidas, Andrade
projeta a imagem sobre a superfície da tela. Então, ele inicia o trabalho com
pintura, reproduzindo as cores, as partes de luz e sombra e todos os detalhes.
Depois disso, o artista cobre determinadas áreas da pintura com máscaras de
estêncil para vedação e faz a intervenção sobre a tela com uma massa densa
de tinta óleo (MESQUITA, 2014). O material é aplicado com um rodo para
Faziam parte do grupo Casa 7: Antonio Malta, Carlito Carvalhosa, Fabio Miguez, Nuno
Ramos, Paulo Monteiro e Rodrigo Andrade (COELHO, DIEGUES, 2012, p. 108).
7
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serigrafia. A cor da tinta usada, para fazer a intervenção sobre a superfície da
tela, tem relação com a área da imagem selecionada que ela corresponde.
Como resultado, após remover as máscaras, a superfície da tela apresenta
diferentes relevos, resultado do contraste entre a tinta mais densa e mais fina,
criando uma espécie de topografia. Na imagem final, existe uma contradição
entre o contraste das materialidades da tinta e a representação da imagem da
paisagem que se constitui como um todo pelo uso da cor.
Figura 5 – Rodrigo Andrade, Paisagem do tsunami II, 2012, óleo sobre tela
sobre mdf, 60 cm X 105 cm.

Fonte: ANDRADE (s.d) 8.

Dentre as imagens usadas como referência para suas pinturas, Rodrigo
Andrade escolheu vistas de cenas do grande maremoto que ocorreu no Japão
no ano de 2011. O desastre natural causou a morte e o desaparecimento de
aproximadamente 20.000 pessoas (FRITZ, 2021). O terremoto ocorrido no mar,
um dos mais fortes já registrados, gerou um tsunami que chegou a atingir a
altura de dezenove metros. As ondas invadiram até seis quilômetros adentro da
região costeira, impactando aproximadamente quatrocentos quilômetros do
litoral do Japão (FRITZ, 2021).
Disponível
em:
<https://rodrigoandrade.art.br/wp-content/uploads/2018/03/IMG_8093Paisagem-do-Tsunami-II_.png>. Acesso em: 22 jun. 2021.
8
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A pintura Paisagem de tsunami II (Figura 5), produzida por Rodrigo
Andrade, apresenta a vista aérea em diagonal de uma área ampla tomada pela
água do mar, que invadiu espaços habitados. No trabalho, a massa de tinta
densa e azulada invade toda a imagem, deixando algumas áreas descobertas,
onde aparecem casas, galpões e vegetações. Nessa obra, o procedimento
usado com a tinha óleo, cheia de densidade, assume a potência destrutiva da
água do mar com o maremoto. Aos observadores da imagem, fica a sensação
da terra inundada, do isolamento momentâneo provocado pela violência da
água. A representação reforça a incerteza e perplexidade diante da força da
natureza, com algo inesperado e destrutivo, atingindo milhares de vidas.
Também trabalhando com imagens relacionadas aos desastres
causados pelo maremoto de 2011 no Japão, é possível apresentar a produção
de Dora Longo Bahia (São Paulo, Brasil, 1961). A artista é pesquisadora e
professora da Universidade de São Paulo (USP), e trabalha com ilustração,
performance, cenografia, fotografia, vídeo, pintura, áudio e instalação. A
figuração é uma parte importante da produção da artista, e muitos dos
trabalhos são feitos a partir de imagens, muito delas oriundas do
fotojornalismo, que são projetas em suportes bidimensionais.
Com uma produção diversa, envolvendo temas como sexo, violência e
morte, Dora Longo Bahia tem uma série de trabalhos chamada Acidentes
Nucleares. Nessas pinturas são retratadas paisagens que passaram por
desastres socioambientais provocados pela ação humana. Evidenciando o
aspecto crítico que as imagens podem ter, a artista trabalha com as questões
sociais, políticas e econômicas presentes nelas. As pinturas dessa série são
feitas em tecidos sem chassi e em grandes escalas, com cores fluorescentes,
principalmente em tons alaranjados e avermelhados.
Em um dos trabalhos pertencentes a essa série, Dora retrata uma cena
de um parque temático abandonado de Fukushima, Japão. No maremoto de
2011, a região japonesa foi fortemente atingida pelo desastre, que
desencadeou um acidente nuclear, um dos piores desde Chernobyl (Ucrânia
soviética) em 1986. O tsunami invadiu a usina nuclear de Fukusima, gerando
explosões e fumaça radioativa, contaminando e deixando inabitável mais de mil
quilômetros quadrados (FRITZ, 2021). Mais de 160 mil habitantes tiveram que
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deixar a região e mesmo depois de 10 anos a região ainda sofre com as
consequências ambientais, sociais e econômicas desse desastre.
Figura 6 – Dora Longo Bahia, Fukushima – da série Acidentes nucleares,
2017, acrílica e bastão de óleo sobre tela, 200 cm X 330 cm.

Fonte: GALERIA VERMELHO (2018) 9.

Na pintura com título Fukushima (Figura 6), de 2017, feita com tinta
acrílica e bastão de óleo sobre tela no tamanho de 200 cm X 330 cm, a artista
retrata um parque de diversões, com uma montanha russa em espirais. A
composição da imagem com a estrutura do brinquedo está em diagonal,
criando profundidade na imagem. Porém, as interferências com linhas pretas e
a palavra Fukushima, parecem evidenciar a superfície da tela.

As cores

usadas, em tons alaranjados e avermelhados, distantes da referência original,
parecem criar uma atmosfera tóxica, de contaminação e radioatividade para a
pintura. A ausência da presença humana na imagem e a vegetação presente
ao redor da montanha russa demonstram abandono, criando um aspecto
inóspito.
Disponível em: <https://www.galeriavermelho.com.br/artista/75/dora-longo-bahia>. Acesso
em: 14 jun. 2021.
9
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Em outro trabalho da mesma série, Dora Longo Bahia retrata uma cena
decorrente do Rompimento da Barragem do Fundão, em Minas Gerais, no ano
de 2015. A ruptura da barragem da mineradora Samarco causou um dos
maiores desastres ambientais do Brasil, gerando uma enxurrada de lama que
alagou e destruiu casas no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana (FREITAS,
2020). Além disso, o Rio Doce, um dos principais da região, foi devastado.
Todo o meio ambiente da extensão de suas margens foi contaminado e os
rejeitos do desastre, ao chegarem no Espírito Santo, atingiram o oceano
Atlântico. Quatro anos mais tarde, em 2019, mais um rompimento aconteceu
em Minas Gerais. O desastre aconteceu em Brumadinho na Barragem do
Córrego do Feijão, controlada pela Vale, gerando, pela enxurrada de lama de
rejeitos, a destruição, a contaminação do meio ambiente e a morte de pessoas.
Figura 7 – Dora Longo Bahia, Rio Doce – da Série Acidentes Nucleares, 2016,
acrílica e óleo sobre tela, 300 cm X 500 cm.

Fonte: GALERIA VERMELHO (2018) 10.

Na tela Rio Doce (Figura 7), de 2016, em acrílica e óleo sobre tela, com
300 cm X 500 cm, Dora retrata uma cena do desastre ocorrido na região de
Mariana em 2015. Em um cenário de desolação, com as marcas da devastação
da enxurrada de lama, o Rio Doce está assoreado e o fluxo da água está

Disponível em: <https://www.galeriavermelho.com.br/artista/75/dora-longo-bahia>. Acesso
em: 14 jun. 2021.
10
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comprometido pela quantidade de terra e resíduos acumulados. A flora está
praticamente destruída e o que sobrou são apenas os troncos e galhos das
árvores. A composição em diagonal enfatiza a profundidade e a extensão da
assolação. Também há uma interferência com escrita sobre a superfície da tela
com a palavra “nonada”. Em Grande Sertão: Veredas, romance que se passa
no sertão brasileiro, o autor João Guimarães Rosa (Minas Gerais, Brasil, 19081967) usa a palavra “nonada” evocando diversos sentidos como por exemplo,
“o nada”, “no nada”, “isso é nada” (BARBIERI, 2008). A artista explora a
complexidade do vocábulo para tratar na pintura a destruição ocorrida na
paisagem, devido à irresponsabilidade humana. Além disso, as tonalidades
alaranjadas e avermelhadas realçam toda a destruição, em um espaço que
parece ter se tornado estéril diante da contaminação.
Utilizando, também, imagens de destruição na paisagem, associados à
arquitetura e à memória, é possível citar a produção de Alan Fontes (Minas
Gerais, Brasil,1980). O artista é pesquisador e professor de pintura na Escola
de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais.
Alan Fontes trabalha com pinturas e instalações, e em algumas das
séries produzidas, faz uso de fotos encontradas na internet com cenas de
áreas devastadas por catástrofes naturais por todo o mundo. Muitas dessas
imagens usadas são de cenas “anônimas”, onde não se sabe mais o local ou a
data do acontecimento.
Na série de pinturas Desconstruções, o artista representa ruínas de
casas destruídas por eventos catastróficos.

Nos escombros das casas,

revelam-se os compartimentos que carregavam as subjetividades e intimidades
de quem habitava o local.
A pintura Desconstruções nº 13 (Figura 8) apresenta a cena do que
parece ser uma casa de dois andares destruída. Nos escombros, o que ainda
resiste são as estruturas externas da fachada. O primeiro andar da casa está
soterrado, na escuridão, enquanto o segundo andar está sem telhado e com as
janelas destruídas. O dentro e o fora praticamente não existem, estão fundidos.
Aquilo que estava dentro, está espalhado por todos os cantos. O espaço de
habitação e de proteção, quase que totalmente destruído e violado, mostra
toda a potência daquilo que o ser humano não pode controlar.
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Figura 8 – Alan Fontes, Desconstruções n.13, 2014, óleo e encaustica sobre
tela, 30 cm X 40 cm.

Fonte: FONTES (2014) 11.

A pintura, com os elementos da arquitetura e da paisagem destruídos, é
feita com pinceladas contínuas, criando as áreas de luz e sombra. Na parte
superior da tela, na área do céu, há uma materialidade de tinta a óleo mais
densa, onde se percebe rastros da aplicação, assim como em Rodrigo
Andrade. Provavelmente a aplicação na área foi delimitada com fitas adesivas.
Os limites desta massa mais densa de tinta do fundo parecem extrapolar os
escombros da casa na paisagem, constituídos com uma materialidade de tinta
mais fina, criando dualidade entre os planos da representação. Na tela, o que
se percebe é o rastro da destruição e a relação de ambiguidade entre
materialidades, enfatizando a incerteza na paisagem destruída.
Em outra série de trabalhos com pinturas sobre papel, chamada de
Ensaios para o Livro do Vento (Figura 9), Alan trabalha com fotos de tornados
que atingiram diferentes partes do mundo. Unindo essas imagens e tirando
elas do contexto, o artista as explora como se fossem a narrativa de uma única
situação. Para Alan fontes, o vento seria uma metáfora da passagem do tempo,
11

Disponível em: <http://alanfontes.blogspot.com>. Acesso em: 22 jun. 2021.
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e os tornados, momento de imprevisibilidade, acabariam trazendo a
necessidade de recomeços.
Figura 9 – Alan Fontes, Ensaios para o Livro do Vento, primeira montagem,
2014, óleo e alquídica sobre papel, cada parte com 38 cm x 27 cm.

Fonte: FONTES (2014) 12.

Em uma das pinturas que faz parte do conjunto de trabalhos (Figura 10),
percebe-se a representação de uma planície com algumas vegetações
esverdeadas e amareladas. O horizonte está escuro, com cinzas e pretos
representando o tornado que ocupa quase toda a pintura. O fenômeno é feito
com pinceladas que simulam os movimentos fortes dos ventos, indicando todo
o potencial de destruição. Diante da grandiosidade da situação da natureza, é
perceptível noções do sublime.
Nas séries de obras produzidas por Alan, a paisagem se mostra como
um espaço de tensões. Nelas são representadas catástrofes meteorológicas
que tiveram forças altamente destrutivas, resultado do desequilíbrio climático
mundial. Estes eventos e a destruição deixada por eles mostram os conflitos e
impotências do ser humano diante da natureza.
Disponível
em:
<
http://1.bp.blogspot.com/-5TyrJe9kM9I/U0MBhv48II/AAAAAAAAAlc/JSnddjbWscc/s1600/Alan+Fontes+Descontru%C3%A7%C3%B5es+10+8
8x66cm+2014alta.jpg >. Acesso em: 22 jun. 2021.
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Figura 10 – Alan Fontes, Alan Fontes, Ensaios para o Livro do Vento,
primeira montagem, 2014, óleo e alquídica sobre papel, cada parte com 27
cm x 38 cm – detalhe.

Fonte: FONTES (2014) 13.

Além de produções que fazem uso de imagens que circulam nos meios
de comunicação com registros de catástrofes, também há artistas que pensam
em suas pinturas a relação entre imaginários sobre a paisagem e situações
que vem acontecendo no Brasil. Pedro Varela (Rio de Janeiro, Brasil, 1981),
em sua produção pictórica, trabalha com a representação da paisagem
remetendo a um imaginário sobre o tropical e o exótico.
Disponível
em:
<
http://1.bp.blogspot.com/-5TyrJe9kM9I/U0MBhv48II/AAAAAAAAAlc/JSnddjbWscc/s1600/Alan+Fontes+Descontru%C3%A7%C3%B5es+10+8
8x66cm+2014alta.jpg >. Acesso em: 22 jun. 2021.
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O artista explora a cor, com trabalhos vibrantes e saturados, assim como
monocromáticos, usando branco, preto e azul. Morando em Petrópolis, cercado
de uma floresta, o artista traz a exuberância da flora para a sua produção,
também se inspirando em naturezas mortas barrocas e nos trabalhos dos
artistas viajantes europeus das missões científicas no Brasil (LERNER, 2021).
Na figura 11, trabalho de 2012, Pedro Varela apresenta seu próprio
universo morfológico da flora. Na paisagem inventiva, repleta de vida, o artista
mostra plantas com formas diversas (alongadas e sinuosas) e multicoloridas,
exuberantes como a flora tropical. Na tela de formato quadrangular, o artista
explora camadas transparentes de tinta, com tons quentes e saturados, com
rosados, avermelhados, amarelados e esverdeados em contraste com o azul,
mais frio. Na composição, elementos distintos estão em equilíbrio, a parte
inferior está repleta de elementos que tentam alcançar a superior, que está
vazia.
Figura 11 – Pedro Varela, sem título, 2012, acrílica sobre tela, 200 cm x 200
cm.

Fonte: ZIPPER GALERIA (2012) 14.

Disponível em: <https://www.zippergaleria.com.br/artistas/pedro-varela/obras/>. Acesso em:
16 jun. 2021.
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Figura 12 – Pedro Varela, sem título (série queimada), 2019, acrílica sobre
tela, 150 cm X 150 cm.

Fonte: ZIPPER GALERIA (2019) 15.

Já na série de trabalhos Queimadas, Pedro Varela mostra um outro lado
dessas paisagens. Motivado pelo incêndio do Museu Nacional em 2018 no Rio
do Janeiro, e pelas queimadas na Amazônia e no Pantanal, o artista trouxe a
seus trabalhos e ao seu imaginário sobre a paisagem, a destruição simbólica
produzida por essas tragédias.
Ocorrido em 2 de setembro de 2018, um incêndio iniciado no ar
condicionado, queimou todo o Museu Nacional e destruiu a maior parte dos
itens que compunham o seu acervo (cerca de 20 milhões), entre registros
históricos, obras de arte, fósseis e múmias (SILVEIRA, 2019). A instituição,
originada no século XIX e uma das mais antigas do país, também é voltada ao
ensino e a pesquisa, sendo vinculada à Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). Anos após a tragédia, a instituição luta para recuperar parte daquilo
que sobrou nos destroços e reconstruir o edifício.
Faz anos que o Pantanal e a Amazônia sofrem com a extração dos seus
recursos de modo desenfreado. Porém, com a eleição do presidente Jair
Messias Bolsonaro em 2019, defendendo o desenvolvimento econômico, e
Disponível em: <https://www.zippergaleria.com.br/artistas/pedro-varela/obras/>. Acesso em:
16 jun. 2021.
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com a diminuição da fiscalização ambiental nessas regiões, os incêndios e os
desmatamentos dos dois biomas aumentaram, para a criação de gado,
agricultura e a mineração (SPRING, 2021). A situação se tornou ainda mais
grave com a seca nas regiões, preocupando cientistas com as consequências
da destruição desses meios e no equilíbrio climático mundial.
Para Pedro Varela, as imagens dessas tragédias são a “representação
do descaso, da falta de inteligência e sensibilidade da nossa sociedade como
um todo” (LERNER, 2021). E o fogo seria algo simbólico na destruição do meio
ambiente e do patrimônio cultural brasileiro.
Na pintura sem título da série Queimada (Figura 12), o artista mostra um
incêndio na paisagem. Os elementos da flora imaginada, pertencentes ao
repertório do artista, estão em chamas. Eles estão sendo consumidos e
desmaterializados pelo fogo. A figuração, que em outros trabalhos se
equilibrava entre tons frios e quentes (Figura 11), está tomado pelos vermelhos
e amarelos. Nessa série, Pedro explora o aspecto simbólico da destruição
gerada por esses desastres, que transformam as certezas e alteram as
perspectivas e imaginações sobre a paisagem.
Diante do século XXI, o ser humano continua a viver incertezas. Mas
conforme o autor Mia Couto (2016, p. 6) é possível pensá-las de outro modo:
Se há razão para temer as incertezas, haverá́ outras tantas
razões para temer a certeza. Porque, afinal, a certeza pode excluir,
pode afastar-nos da complexidade e diversidade do mundo, pode
criar uma falsa ideia de segurança e de superioridade racional e
moral.

As pinturas de Alan Fontes, Dora Longo Bahia, Marina Rheingantz,
Pedro Varela e Rodrigo Andrade em suas representações e procedimentos,
evidenciam que a certeza é uma ilusão, uma construção. Ao desconstruir
convicções e estabilidades, estes trabalhos mostram a fragilidade humana
diante do meio onde vive.
Nessas

produções

apresentadas,

existe

uma

relação

com

acontecimentos e registros do século XXI na paisagem. Muitas dessas imagens
vêm do fotojornalismo, como documentação de situações trágicas que
aconteceram no mundo, e circulam por diferentes meios como a Internet. Elas
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expõem a relação conflituosa que o ser humano tem vivido com a paisagem.
Algo muito longe de ser harmonioso.
Os artistas aqui citados atuam como captadores dessas imagens,
produzindo descolecionamentos, que depois irão ser usados em suas
produções. As escolhas em como produzir pintura com a representação da
paisagem, demonstram imaginários sobre o mundo atual. Evidenciam
posicionamentos críticos sobre a relação entre ser humano e a natureza, e as
incertezas vividas nesse embate, lidando com aspectos simbólicos, históricos e
políticos. Estas pinturas utilizam imagens e procedimentos pictóricos que
colocam em tensão os cânones do gênero da paisagem, explorando o difuso, o
informe e o movediço.

3. Considerações Finais
A paisagem é um assunto complexo e exige diferentes campos de
conhecimento para a sua compreensão. Ela é dinâmica e está em constante
transformação. Essas mudanças de sentidos estão associadas em como o ser
humano a compreende e as necessidades de cada tempo.
O início do século XXI é marcado por rupturas e o desmoronamento de
certezas

construídas

pelas

instituições

e

sistemas

vigentes.

Com

transformações políticas, tecnológicas, econômicas, históricas e sociais, a
própria noção de um futuro progressivo se diluiu, e o porvir parece ter se
tornado incerto. O transitoriedade do mundo gerou um estado informe e isto
também está na paisagem e nos eventos que a atingem, seja por
consequências humanas ou da própria natureza.
No Brasil, os meios físicos e sociais sofrem com precariedades diante da
formação histórica e das desigualdades sociais. Estas questões ficaram muito
mais evidentes depois da eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro e a
crise sanitária do COVID-19.
Diante desse panorama de constantes transformações, existe uma
produção em pintura brasileira tratando da paisagem que evidencia os embates
entre o humano e o meio. Estas produções se relacionam com uma tradição
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construída do gênero pictórico, e exploram uma visão crítica sobre a paisagem
ao usar imagens de desastres.
Artistas como Alan Fontes, Dora Longo Bahia e Rodrigo Andrade, fazem
uso de imagens que circulam na Internet, com fotos de registros publicadas em
sites ou em redes sociais de acontecimentos na paisagem. Já Marina
Rheingantz e Pedro Varela criam tensões nos procedimentos pictóricos e nos
aspectos simbólicos em suas produções. Ao produzir essas imagens, estes
artistas exploram variados tratamentos pictóricos, trabalhando com diferentes
densidades das materialidades e da cor, desconstruindo as certezas dos
cânones tradicionais.
Estes artistas evidenciam e trabalham com incertezas, e as materializam
em visualidades de paisagens. Eles produzem pinturas sobre daquilo que afeta
o meio ambiente, mas também o ser humano, seus modos de viver e imaginar
o mundo. Diante de tragédias ambientais, os horizontes parecem estar
nebulosos, opacos, não mostrando o porvir. As falsas certezas, construídas ao
longo dos séculos XX e XXI, são confrontadas por essas imagens. A pintura e
a representação da paisagem, constituídas por materialidades difusas, ganham
potenciais críticos ao lidar com um mundo complexo e repleto de adversidades.
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Ilustração Infantil: uso da linguagem gráfica
em uma proposta narrativa
Bianca B. TRAZZI

1

A Ilustração
Dentro do vasto campo das Artes Visuais, a ilustração, com seu valioso
caráter descritivo, é utilizada como linguagem gráfica para comunicar
conceitos, elucidar narrativas ou simplesmente adorná-las. Na arte rupestre o
homem já utilizava a imagem para registrar e divulgar informações e auxiliar na
visualização de contos orais. Na Idade Média, a imagem figurativa teve função
didática, elaborada para a população, grande parte composta por analfabetos.
Segundo Bland (1969), não foram raras as ocasiões em que padres do baixo
clero, que não sabiam ler, pois não tiveram a educação destinada à nobreza,
utilizavam livros ilustrados para se guiarem nas passagens da Bíblia. A
ilustração e as iluminuras, com suas cores, arabescos e douração peculiares,
tornavam, assim, as escrituras sagradas mais convidativas aos fiéis. (Figura 1).
Figura 1 - Medieval Manuscript Highlights: Books of Hours.

Fonte: Boston Public Library.
Graduanda em Artes Visuais pela Universidade Federal de Uberlândia. Bolsa PIBIC/CNPq.
Orientação: Prof. Dra. Ana Helena da Silva Delfino Duarte.
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Mais tarde, as enciclopédias e livros de cunho cientificista também foram
enriquecidos com o alto nível técnico da ilustração na representação realista de
espécies de plantas, animais, anatomia, etc., auxiliando diretamente no
entendimento dos conceitos ali expressos. (Figuras 2 e 3).
Figura 2 e 3 - Ilustrações científicas de Ernst Haeckel.

Fonte: HAECKEL (2008).

Uma das principais funções da ilustração é a de levar informações
intencionais a um público específico. Porém, além da comunicação informativa
e técnica, apresenta também potencial expressivo.
A imagem poética é um dos meios de criar uma impressão máxima.
Como meio, na sua função, é igual aos outros procedimentos da
língua poética, é igual ao paralelismo simples e negativo, é igual à
comparação, à repetição, à simetria, à hipérbole, é igual a tudo o que
se chama uma figura, é igual a todos os meios próprios para reforçar
a sensação produzida (CHKLOVSKI, 1978, p. 42).

Desenvolvendo-se junto à literatura a ilustração passou a ter função
narrativa por meio dessas visualidades. Grandes autores apreciavam a
ilustração e a adotavam como coautora, sendo um complemento ou
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suplemento imagético em obras como Oliver Twist, ilustrado por George
Cruikshank, Don Quixote e A Divina Comédia, ambos ilustradas por Gustave
Doré, Alice no País das Maravilhas, ilustrada por John Tenniel, ou Mar Morto,
escrito por Jorge Amado e com xilogravuras de Oswaldo Goeldi. (Figuras 4 e
5).
Figuras 4 e 5 - Gravuras em metal de Gustave Doré.

Fonte: ALIGHIERI (2017).

Fonte: CERVANTES (2019).

Nessa confluência encontramos os contos de fadas, que acompanham
os indivíduos desde a primeira infância e auxiliam na sua formação através de
abordagens simbólicas e imagéticas. Ao contrário das histórias infantis
contemporâneas amortecidas, os contos de fadas originais não omitem as
dificuldades essenciais da existência humana – como a maldade, a inveja ou a
própria morte – perpetuando-se de modo atemporal como um dos principais
meios para uma formação crítica acerca do mundo real. O psicólogo austroamericano Bruno Bettelheim afirma:
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Através dos séculos (quando não dos milênios) durante os quais os
contos de fadas, sendo recontados, foram-se tornando cada vez mais
refinados, e passaram a transmitir ao mesmo tempo significados
manifestos e encobertos - passaram a falar simultaneamente a todos
os níveis da personalidade humana, comunicando de uma maneira
que atinge a mente ingênua da criança tanto quanto a do adulto
sofisticado. Aplicando o modelo psicanalítico da personalidade
humana, os contos de fadas transmitem importantes mensagens à
mente consciente, à pré-consciente, e à inconsciente, em qualquer
nível que esteja funcionando no momento (BETTELHEIM, 2002, p. 6).

Os contos de fadas, combinados à ilustração têm seus aspectos lúdicos
e simbólicos potencializados, além de manterem o leitor ancorado na história.
As ilustrações de Arthur Rackham nos Contos dos Irmãos Grimm, por exemplo,
apresentam grande profundidade, tratam do sublime e do grotesco através de
ilustrações belas e bem construídas, provocando emoções no leitor e
expressando visualmente pontos-chave do enredo. Lins orienta:
[...] texto escrito conta uma história recheada de imagens nas linhas e
nas entrelinhas. A imagem complementa e enriquece esta história, a
ponto de cada parte de uma imagem poder gerar diversas histórias. O
texto e a imagem juntos dão ao leitor o poder de criar na sua cabeça
a única história que realmente interessa. A história dele (LINS, 2002,
p. 31).

Figura 6 - Ilustração de Arthur Rackham.

Fonte: GRIMM 2.

2

Autumn faries dancing in the Wind, Contos dos Irmãos Grimm.
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Entre a arte e a literatura encontra-se também o romântico inglês William
Blake, cujas expressões artísticas notáveis são valorizadas até hoje. Blake era
escritor, pintor e gravurista e produzia verdadeiras poesias visuais, ilustrando
os poemas que escrevia. Suas aquarelas visionárias eram repletas de
simbologias e misticismo produzidas com alto nível técnico e criando uma
atmosfera de fantasia e estranhamento, semelhante a Rackham. Na quebra de
maniqueísmos se desdobra a mitologia poética de Blake. Seu mundo inventado
evidencia sua relação simultânea com a religião e a magia. Versa do mortal ao
imortal e do divino ao animal, porém sem extremos, sem julgamentos. Cria uma
justaposição entre os três extratos da matéria: o sub-humano – seres vivos em
geral -, o humano, e o sobre-humano – divindades. Estes coexistem no tempoespaço representando as escalas de grandeza existentes no universo,
desdobrando-se em outro gênero, em outra persona, em outro estado, em
outro ser. Com as habilidades artísticas e literárias instiga e amacia nosso
inconsciente com maestria, lembrando-nos da pluralidade e a complexidade de
todas as coisas. (Figura 7).
Figura 7 - Dante’s Divine Comedy, ilustração por William Blake.

Fonte: Tate Britain.

Nos poemas ilustrados de Blake fica nítida a riqueza da junção entre
literatura e ilustração. Utiliza a pintura em aquarela ao redor do texto e, ao
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mesmo tempo que o margeia também propõe interferências. Dessa forma,
temos uma linguagem gráfica única e bela rica em detalhes, que não só nos
transmite literariamente uma ideia, como também conta uma história visual.
Esse método de interferência de imagens sobre o texto é muito utilizado nos
livros ilustrados contemporâneos. (Figuras 8 e 9).
Figuras 8 e 9 - The Sick Rose e The Divine Image, respectivamente. Poemas
ilustrados por William Blake.

Fonte: Tate Britain

2. O Livro Ilustrado
Em muitos casos, porém, é possível observar a ilustração desprender-se
do texto e gerar, por si só, complexidade narrativa e conceitual. Esta
independência transcende o nível da subjetividade da mente humana por meio
de cores, texturas e expressões capazes não apenas de contar uma história,
mas de acessar e provocar visualmente nosso inconsciente. Os chamados
livros ilustrados são uma fonte bastante rica dessas narrativas visuais.
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Livros com ilustração: obras que apresentam um texto acompanhado
de ilustrações. O texto é espacialmente predominante e autônomo do
ponto de vista do sentido. O leitor penetra na história por meio do
texto, o qual sustenta a narrativa. Livros ilustrados: obras em que a
imagem é espacialmente preponderante em relação ao texto, que
aliás pode estar ausente (é então chamado no Brasil, de livroimagem). A narrativa se faz de maneira articulada entre textos e
imagens (LINDEN, 2011, p. 24).

Até o final do século XVIII a xilogravura era a principal técnica que
desempenhava função ilustrativa, dando origem aos primeiros livros ilustrados
infantis. A busca por traços menos rústicos e mais precisos fez com que no
século XIX se popularizasse a gravura em metal e a litogravura. Técnicas
diversas passaram a ser exploradas, como a literatura em estampas, a arte
sequencial de Rodolphe Töpfer – considerado mais tarde o criador das
histórias em quadrinhos – e procedimentos de impressão, como o estêncil e a
serigrafia, para uma reprodutibilidade mais eficiente. (Figura 10).
Figura 10 - Ilustração de Rodolphe Töpfer.

Fonte: TÖPFER (2017).

Rumo

ao

livro

ilustrado

contemporâneo

encontramos

novas

possibilidades de se produzir imagens, como em técnicas mistas de pintura,
colagem e desenho; assemblages, composições tridimensionais e cênicas
capturadas

fotograficamente;

cartoon/caricatura,

formas

e

personagens

distorcidos com cores vibrantes; recursos expressivos e materialidade pictórica;
e, ainda, o minimalismo nas formas e traços simples geralmente sobre um
fundo branco ou com poucas cores. Sophie Van Der Linden, em Para Ler o
Livro Ilustrado (2011), acentua que “o livro ilustrado não é um gênero […] O
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que encontramos no livro ilustrado é um tipo de linguagem que incorpora ou
assimila gêneros, tipos de linguagem e tipos de ilustração” (LINDEN, 2011, p.
29).
A vertente infantil da ilustração tem sido cada vez mais estudada pelo
zelo e delicadeza na expressão de seus aspectos lúdicos e educativos.
O preconceito comum de que os livros ilustrados são literatura para
crianças muito novas aparentemente está baseado na noção
lacaniana de linguagem pré-verbal, imaginária, que é se não
dominante, certamente evidente nos livros ilustrados quando
comparados aos romances. Ao que parece, os livros ilustrados,
combinando com sucesso o imaginário e o simbólico, o icônico e o
convencional, alcançaram algo que nenhuma outra forma literária
conseguiu dominar (NICOLAVEJA e SCOTT, 2011, p. 330).

Entretanto, este tipo de ilustração é comumente associado ao belo e ao
bom, possuindo, entretanto, potencial elevado para ir além, como para o
debate de questões poéticas e filosóficas. Segundo o pintor e músico suíço
Paul Klee (1879-1940), a arte “não reproduz o visível; ela torna visível” (KLEE
2014, p. 7). Explora-se, assim, a estética sensível e delicada para se estimular
o sentimental e o emocional a partir de discussões existenciais e, até mesmo,
perturbadoras que debatem o lugar do Homem no mundo e seus conflitos
internos e externos. Neste sentido, Sgarionoi afirma:
Muitas vezes o papel da obra de arte é apontar algo que falta em mim
mesmo. A obra não vai me preencher, mas apontar que não estou
completo, pois sequer eu imaginava que essa experiência seria
possível. Ou seja, não sou completo como pensava que era. Estou
cheio de vazios e a obra está lá para mostrá-lo (SGARIONI, 2009, p.
23).

3. Amarelo Ocre
Dessa forma, a partir do referencial apresentado, delineou-se um
percurso de trabalho, com o objetivo de estudar a ilustração como linguagem
narrativa não apenas de modo teórico, mas também em uma produção
artística.
Como material prático desta pesquisa foi desenvolvido um projeto
gráfico de livro ilustrado cujo enredo se deu apenas com imagens, sem o
intermédio do texto. As ilustrações foram executadas em papel de gramatura
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300, medindo 29,7x42 cm, e posteriormente digitalizadas. A técnica escolhida
foi a mista, utilizando lápis de cor, giz de cera, giz pastel e aquarela e
explorando possibilidades na mescla desses materiais. (Figura 11).
Figura 11 - processo criativo do personagem Duende.

Fonte: Acervo pessoal da autora.

O título Amarelo Ocre origina-se de um aspecto presente no enredo do
livro, associado à psicologia das cores e seus efeitos, que são esferas que
cada ser possui dentro de si. Segundo a teoria cromática, o ocre é uma
tonalidade entre o amarelo e o marrom. Partindo desse pressuposto, tem-se
uma gama de emoções e signos para explorar. É evidente a associação da cor
amarela ao simbolismo do sol, da luz e do ouro. Desta forma, as esferas mais
reluzentes e alvas seriam naturalmente atribuídas àqueles de maior pureza e
lucidez. Entretanto, Eva Heller salienta que:
Pertence também à vivência e ao simbolismo do amarelo o fato de
que nenhuma outra cor é tão instável quanto ela – uma pitada de
vermelho transforma o amarelo em laranja, uma pitada de azul e ela
se torna verde, um tantinho de preto e obtemos uma cor suja e
opaca. [...] O amarelo é a cor do otimismo – mas também da irritação,
da hipocrisia e da inveja. Ele é a cor da iluminação, do entendimento;
mas é também a cor dos desprezados e dos traidores. É assim,
extremamente ambígua, a cor amarela (HELLER, 2012, p. 85).
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O marrom, por sua vez, sendo a cor menos apreciada pela população
mundial, é, ironicamente, a mais acessível e onipresente nas misturas de
cores. Para Heller:
O marrom resulta da mistura de todas as cores: misture-se o
vermelho e o verde, teremos marrom; violeta e amarelo, novamente
marrom; azul com laranja, lá está outra vez o marrom. E caso se
combine qualquer outra cor com preto, teremos novamente o marrom.
O marrom é mais propriamente uma mistura de cores do que uma cor
(HELLER 2012, p. 255).

É das ambiguidades do amarelo e das contradições do marrom que
surge Amarelo Ocre, representando a dualidade e a complexidade humana.
Quanto mais suja, mais marrom ou ocre a esfera, mais duvidoso o caráter
daquele que a possui. A paleta em tons terrosos é predominante em todas as
ilustrações, alternando-se entre tons mais vibrantes de amarelo e outros mais
sóbrios de marrom; entre iluminações calorosas e pontos misteriosos de
sombra.

3.1 Enredo
O enredo fala sobre a história do herói – isto é, a analogia sobre a
jornada do ser humano - e as transformações que este sofre sob conflitos
internos e externos, abrangendo debates acerca da não existência de
maniqueísmos, dos conceitos de certo e errado e da real essência do Homem,
que dificilmente é revelada de fato. Existe muito por trás daquilo que
apresentamos aos outros, assim como uma ilustração visualmente bonita seja
capaz de discutir muito mais do que temáticas belas e agradáveis.
Apesar do livro não possuir texto, alguns trechos foram escritos para
auxiliar na criação de uma ambientação para o trabalho. O enredo, então, se
inicia da seguinte forma:
O mundo é mágico, as pessoas são mágicas - mas sobre nossos dias
paira a melancolia. São tempos obscuros que adoecem cada ser
pouco a pouco, consumindo sua mente, cercando-lhe pelas frestas,
aproveitando cada ponto negro no imo para dar voz à devastação.
Mas não caiamos em maniqueísmos. Uma história não é formada por
dois polos. A história é uma, com um herói e suas mais variadas
essências. Somos todos bem e mal. Mas sempre há aqueles que
levam a luz em suas mãos, prezando pelas pequenas esferas áureas
que ainda nos restam” (TRAZZI, 2019, n.p).
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Os seres do universo no qual se passa a história possuem esferas de luz
em seu peito (seria algo como uma essência ou um coração) que pode ser
consumida pela escuridão, pela maldade, como se fosse um parasita. Quando
isso ocorre, este entra em estado quase vegetativo e seu corpo apenas “boia”
na existência. A mente ainda vive e muitas vezes não nota seu estado.
Enquanto o parasita se apossa do ser, este se desumaniza gradativamente até
se tornar parte do mundo/cenário – da terra se vem e para a terra se vai.

3.2 Personagens
Existem, porém, pessoas que exercem o papel de regeneradores
daqueles que se consomem pela escuridão. Esse procedimento um tanto
quanto cirúrgico consiste em um corte no peito para a retirada da esfera que ali
habita e na repartição da mesma para aplicar-se uma “dose de vida”, ou seja,
colocar um ser vivo dentro dela – o mundo é feito de sacrifícios, paga-se uma
vida com outra -; costura-se então a carne novamente. Duende, o protagonista,
exerce

a

função

de

regenerar

as

esferas.

Acompanhamos

Duende

embrenhado na vegetação que, muitas vezes, também se torna protagonista.
Os personagens compõem o cenário e da mesma forma o cenário os compõe.
Sobre o protagonista há o trecho:
Duende foi apelidado assim por sua semelhança com os seres
místicos, aqueles que encontramos nos bestiários e livros de história.
Livros que contam sobre jovens ingênuos que saem do conforto do
lar em busca de grandes aventuras. Essa jornada, seja ela à procura
de um artefato sagrado ou de donzelas indefesas, acaba sempre por
se revelar uma busca pessoal de amadurecimento e valorização de
seus ideais mais inconscientes (TRAZZI, 2019, n.p).
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Figuras 12 e 13 - Primeira versão e última versão do personagem Duende,
respectivamente.

Fonte: Acervo pessoal da autora.

Isso era o que Duende mais queria. Desde muito novo foi agraciado com
uma missão nobre e por isso sempre fora considerado por todos um herói. Um
dever irrefutável, uma bênção, um objetivo de vida – que não fora escolhido por
ele. Não se lembra mais de como é ser menino, muito menos criança. Se
lembra apenas de ser um coletor e viver embrenhado no bosque, tocando
flauta e procurando insetos escondidos nas folhagens. Todo dia cata diversos
besouros, vaga-lumes e joaninhas e guarda-os num pote de vidro preso à
cintura. João sempre vinha contestá-lo sobre a crueldade em se capturar
insetos para a morte e Duende, pacientemente, lhe respondia “o mundo exige
sacrifícios, criança. Não há mal em se dar uma vida por outra, pois tudo gira e
se renova. Tudo nasce do bosque e para o bosque retorna. São doses de vida
assim como nós”. (Figura 14).
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Figura 14 - Ilustração de Duende capturando vagalumes

Fonte: Acervo pessoal da autora.

No enredo há também outros dois importantes personagens – Téa e
João de Barro. No protótipo do livro Téa não chega a aparecer, mas é uma
menina que tem o desejo de aprender a regenerar as esferas e estuda meios
de fazê-lo por conta própria, sem as magias que Duende possui. Enquanto
João de Barro é uma criança que possui habilidade inexplicáveis com o barro,
vista por todos como ingênua, mas que surpreenderá muito ao longo da
história.
As mãos sujas de gaia alisavam a superfície côncava. Compunha
vagaroso a estrutura tal como João de Barro. Pó, terra e Terra
manchavam os cabelos eriçados de ninho que também contavam
com uma pena e outra. Os pés, ásperos do trabalho, eram abraçados
pelo solo vermelho e fofo. Balde de água à esquerda, adobe à direita;
oscilava como cimento e tijolo, levantando seu edifício. Surgira e
crescera do barro, e do mesmo modo chegara. As botinas furadas e
roupas úmidas de chuvas passadas sugeriam a longa jornada, que se
agregara ninguém sabia quando ou como. Apenas estava lá; e assim
era. Desde então, levantava a argila escura dia pós dia, noite após
noite e, chegado ao fim, tratava de recomeçar. Competência de
homem, tinha o menino. E não sabia ser outra coisa, senão João de
Barro. O poente estirava-se no alto. Por mais sofrido que fosse
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cessar a obra, precisava contemplá-lo. Ser grato aos céus era só
mais um dos ensinamentos de Téa, que já o estaria esperando no
pico. João partiu apressurado sobre os calcanhares barrentos, após o
rubro tingi-lo na íris castanha. Esgueirou-se habilidoso sob folhagens
e saltando sobre obstáculos, sempre conferindo o horário na aquarela
sobre a cabeça. Chegou ao pico e pasmou ao não encontrar a irmã
sentada sobre os tornozelos. Conferiu entre as samambaias, atrás
dos troncos e até mesmo embaixo de pedras, mas estranhamente
Téa não estava lá (TRAZZI, 2019, n.p).

3.3 Ambientação
Em um primeiro momento, Amarelo Ocre não se passaria em um
espaço-tempo específico, para que, assim, qualquer pessoa pudesse se
identificar com ele, independentemente de sua localização geográfica.
Entretanto, referências são necessárias (julgo dizer, inevitáveis) para a
representação artística dos cenários, e foi preciso adentrar em uma vegetação
específica, no caso as florestas tropicais, com árvores de grande porte, cipós,
torções, folhagens rasteiras, musgos e palmeiras. As expedições artísticas e
científicas que marcaram as Américas no século XVI foram tendenciosas, sim,
mas deixaram uma vasta herança artística e documental acerca das paisagens
e iconografias locais, material extremamente rico para a ambientação deste
projeto. Muitos foram os artistas viajantes que estiveram no Brasil ilustrando
suas espécies, população e cultura. Nomes como Albert Eckhout (1610-1666) e
Frans Post (1612-1680), holandeses integrantes da comitiva de Nassau, Karl
Friedrich Philipp von Martius (1794-1868) que, na missão Austríaca,
desenvolveu uma série de litografias de biomas brasileiros, ou, ainda, Debret
(1768-1848), Adrien Taunay (1802-1828) e Rugendas (1802-1858) que,
diferente dos demais, vêm com a missão Francesa em estadia prolongada ao
Brasil, colaborando na construção de um mapeamento visual concreto acerca
do país (Figura 3).
Para o naturalista prussiano Alexander von Hamboldt (1769 – 1859):
[...] o pintor dedicado à paisagem deveria ser capaz de reconhecer e
representar com acuidade as espécies próprias daquele lugar e, com a
sensibilidade que é peculiar ao artista, sintetizar na imagem sua
impressão estética ao contemplar aquela cena. Não se tratava de
produzir uma imagem mimética de um lugar, mas uma imagem
exemplar, que era resultado da conexão entre sensibilidade artística e
conhecimento científico (HAMBOLDT, 1804, p. 32).
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Figura 15 - Ilustração de cenário.

Fonte: Acervo pessoal da autora.

Ao enfatizar a inter-relação entre os seres vivos e o lugar deles no
mundo, sugeria ainda que “o conhecimento da natureza de um lugar era etapa
importante para compreender a sociedade que se desenvolvia ali”.
É

no

exercício

do

olhar

atento

que

se

buscou

explorar

consideravelmente a ambientação neste projeto, em correspondência com a
caracterização da personagem, ou seja, fazendo refletir no ambiente os traços
de sua personalidade em imagens amplas que cobrem as folhas duplas. Ao
longo dos cenários de natureza tematizados nas ilustrações, é apresentado um
itinerário narrativo, por meio do qual se desenvolve a busca de Duende por
vagalumes para efetuar a regeneração das esferas. As cores têm um
importante papel no projeto, pois seriam capazes de revelar contradições nos
personagens, revelando, através de paletas pré-estabelecidas, seu humor,
pensamentos e sentimentos, assim como os efeitos de situações e conflitos
externos. O conjunto de ilustrações apresentadas neste relatório não configura
o trabalho completo, são apenas alguns exemplos das imagens presentes no
protótipo do livro ilustrado que em algum momento deve passar pelo processo
de publicação.
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4. Considerações finais
Como finalização dessa pesquisa, da escrita do enredo e do artigo e da
produção do livro ilustrado, elaborou-se também uma exposição com o objetivo
de apresentar para o público como se deu o processo criativo, exibindo
rascunhos, referências, as ilustrações originais e o protótipo do livro para
manuseio. A exposição esteve aberta para visitação entre os dias 12 e 16 de
agosto de 2019, no Laboratório Galeria do bloco 1I, no Campus Santa Mônica
da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em Uberlândia – MG.
Tendo em vista os aspectos observados, é possível concluir a grande
importância da imagem na formação humana. Através das ilustrações é
possível descrever objetos, espécies, ambientes, personalidades, culturas;
tornar visível a subjetividade, as lembranças, as emoções, os sentimentos; dar
vida a personagens, histórias e momentos. A ilustração acompanha a criança
durante a infância, construindo, junto à literatura, um imaginário lúdico,
memórias sobre as coisas que a cercam e ensinando sobre o mundo. E assim
mantém-se, igualmente valiosa e especial, ao compor de modo nostálgico a
fase adulta do Homem. Amarelo Ocre é uma tentativa de expressar, com
ilustrações, um pouco das minhas próprias percepções sobre esses universos
e os seres que o habitam. Espero que, de alguma forma, Duende converse
com as pessoas assim como conversa comigo desde a minha infância.
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Imagens da desigualdade social pelas lentes de Sebastião
Salgado, Steve McCurry e William Sands
Sueli Teresinha de ABREU-BERNARDES
Valeska Guimarães Rezende da CUNHA

1
2

Introdução
Neste texto descrevemos uma pesquisa que tem por objetivo analisar
imagens da desigualdade, registradas pelas lentes de três renomados
fotógrafos contemporâneos: Sebastião Salgado, Steve McCurry e William
Sands, selecionados pela importância de sua produção e pela denúncia social
que documentam.
Partimos de um conceito de desigualdade social, tal como proposto por
Vieira (2010, n.p.), como sendo:
todo aquele processo e situação de diferenciação social e/ou
econômica. Em termos sociológicos, diz-se que a desigualdade é
social na medida em que essa diferenciação é produto da interação
entre sujeitos sociais; nesse sentido, tanto o acesso diferenciado às
oportunidades como à riqueza econômica se realiza dentro de um
sistema de relações de sentido e poder que geram distinção, estigma,
vulnerabilidade, exclusão, tanto no nível individual como no nível
coletivo [...].

Para investigarmos esse contexto, temos como foco as fotografias que
registram atividades de professores e de alunos em ambientes de aula, as
quais nem sempre se concretizam em instituições escolares, publicadas em
sites oficiais dos artistas e em alguns de seus livros.
Na escolha dos procedimentos metodológicos, baseamos o estudo em
Susan Sontag, e buscamos vivenciar a imagem fotográfica como o que diz algo
por meio do abrir-se ao poder da tradução direta da nossa reflexão e do nosso
Professora titular aposentada da UNIUBE. Membro da Association Internationale Gaston
Bachelard (Fr); do Círculo Latinoamericano de Fenomenología – CLAFEN; da Rede de
Pesquisadores sobre Professores(as) do Centro-Oeste-REDECENTRO (UFG/Uniube) e dos
Grupos de Estudos e Pesquisa: CAOIDES-Arte, Filosofia e Ciência – o pensamento como
heterogênese (UFG); NONADA – sobre a obra de Guimarães Rosa (UFT) e NEPEDILL-Direito
e Literatura (Uniube).
2
Professora do PPGE-UNIUBE; Membro da Rede de Estudios sobre Educación; da Rede de
Pesquisa Internacional sobre Desenvolvimento Profissional de Professores (Uniube); do Grupo
de Estudos e Pesquisas em Representações Sociais (Uniube) e da Rede de Pesquisadores
sobre Professores(as) do Centro-Oeste (UFG/Uniube).
1
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devaneio.
Para essa pensadora, o tipo de crítica e de comentário desejável hoje,
não só à criação artística fotográfica, mas a outras produções humanas, é
retomar nossos sentidos.
Devemos aprender a ver mais, ouvir mais, sentir mais, [...] mostrar
como é que é, e até mesmo o que é que é, e não mostrar o que
significa. É um ver que vai além da sensação, ou mesmo na
percepção da linha empirista, e abrange o sentir, a construção interior
do artífice (SONTAG, 1987, p. 23).

Essa tese anti-interpretaçäo pode ser resumida deste modo, segundo o
antropólogo Brandão (1998, p. 50): "há em tudo o que se vive, em tudo o que
se cria e em tudo o que se comunica de uma pessoa a outra, ou a outras, um
valor de sensibilidade e de entendimento que está em si mesmo". A abordagem
de um texto ou de uma obra de arte, para interpretá-la, reforça a ilusão de que
algo chamado conteúdo de uma criação artística realmente existe.
Nessa linha de comentário, esse cientista social nos diz que:
um afã crescente e disseminado por todos os campos da experiência
humana, dirigido a tudo interpretar, a buscar por debaixo do que é
visível o que o explica, e por debaixo de uma primeira interpretação, a
interpretação dela própria por uma outra, desloca à sensibilidade
diretamente compreensiva o direito de buscar o sentido de algo
sempre onde ele deveria estar, e não está: nele mesmo. [...] O que se
deve defender é que a interpretação, qualquer que seja, [...] é apenas
uma outra maneira de tornar compreensível e comunicável a própria
sensibilidade humana (BRANDÃO, 1998, p. 53).

Voltando à filósofa, lemos que “nenhum de nós poderá jamais recuperar
a inocência anterior a toda teoria, quando a arte não precisava de justificativa,
quando ninguém perguntava o que uma obra de arte dizia porque sabia (ou
pensava que sabia) o que ela realizava” (SONTAG, 1987, p. 17). Hoje, afirma
Sontag (1987, p. 2), “embora a corrente evolução de muitas artes pareça nos
distanciar da ideia de que uma obra de arte é fundamentalmente seu conteúdo,
essa ideia continua exercendo uma extraordinária hegemonia”.
Ela sugere, ainda, que esse modo de encarar a obra de arte é
decorrente do “eterno projeto da interpretação, nunca consumado. E, viceversa é o hábito de abordar a obra de arte para interpretá-la que reforça a
ilusão de que algo chamado conteúdo de uma obra de arte realmente existe”
(SONTAG, 1987, p. 13).

71

A ênfase no conteúdo em prejuízo da forma, provoca a "arrogância da
interpretação", conclui Sontag (1987, p. 13), e isso significa um entrave para a
fruição estética. Em alguns contextos, esse tipo de leitura libera. Em outros,
como em nosso tempo, "é em grande parte reacionário, asfixiante. Interpretar é
empobrecer, esvaziar o mundo para erguer, edificar um mundo fantasmagórico
de significados” (SONTAG, 1987, p. 21).
Assumindo

uma

atitude

de

contra

interpretação,

selecionamos

fotografias que obedecem a um critério de nossa própria sensibilidade pois,
segundo Sontag (1987, p. 23), "em vez de uma hermenêutica, precisamos de
uma ‘erótica da arte’”. O alcance de nosso olhar é, assim, a interpretação da
arte, por meio de uma sensibilidade que se abre diretamente às criações
artísticas.
Para discutirmos a dimensão de sensibilidade presente nas fotos
escolhidas, dialogamos com a fenomenologia bachelardiana, ao ressaltarmos a
imaginação criadora e o devaneio poético do espectador e dos grandes
mestres das lentes. Segundo Bachelard (1942, p. 16), “a imaginação não é [...]
a faculdade de formar imagens da realidade, ela é a faculdade de formar
imagens que ultrapassam a realidade, que cantam a realidade”. Enquanto a
ciência elege aspectos do fenômeno, o devaneio dirige-se para o imenso, para
o infindável, o que motiva a sua escolha para o homem se ver como
pertencendo à indenidade do cosmos.
Nessa linha de pensamento, partimos do pressuposto de que, além dos
valores de documentação, denúncia, e aspectos socioeconômicos e ambientais
que os fotógrafos selecionados expressam em sua obra, a fotografia também
desvela a beleza do tema da foto, suas tonalidades e a composição da imagem
acima do registro da realidade. Pensamos como Dubois (1993, p. 38) que a
essência da fotografia não está em ser unicamente uma reprodução mecânica,
fiel e objetiva da realidade. Assim,
é possível afirmarmos que a reflexão sobre o ato fotográfico nos
oferece perspectivas embasadas não apenas na razão, que calcula e
examina tecnicamente a fotografia; mas também na emoção que
enxerga, por meio da sensibilidade do olhar (GONÇALVES, 2018, p.
43).

72

Consideramos

que

as

fotografias

observadas

aspiram

ser

um

acontecimento social, ético, político e estético, na fronteira nem sempre clara
entre a documentação de natureza científica e a arte.

2. Uma breve apresentação dos artistas-fotógrafos selecionados
2.1 Sebastião Salgado
Sebastião Ribeiro Salgado nasceu na cidade mineira de Aimorés, em
1944. É Mestre (USP, Brasil) e Doutor em Economia (Escola Nacional de
Estatísticas Econômicas, França). Em uma de suas atividades como
economista, na Organização Internacional do Café, em Londres, na década de
1970, ao coordenar um projeto sobre a cultura do café em Angola,
compreendeu que a fotografia explicitava a realidade social. Nessa década,
começou sua carreira como fotógrafo em Paris, onde reside até hoje, em 2022.
Com o olhar voltado para as condições de vida dos deserdados, dos
injustiçados, dos que sofrem as consequências da desigualdade social,
registrou imagens de cenas e cenários de mais de 130 países, nas quais
expressa as raízes políticas, éticas e existenciais de seu engajamento
profissional. As imagens que encantam o mundo já lhe proporcionaram
reconhecimento como ser eleito para a Académie des Beaux-Arts da França,
em 2017, ou o título de Doutor Honoris causa da Universidade de Harvard, em
2021, além de receber os principais prêmios internacionais para a arte
documental que escolheu. No acervo publicado (SALGADO, 1997, 2013; 2015;
2016; 2020; 2021) entre outros, ele fotodocumenta problemáticas sociais, e
pelo conjunto de sua produção recebeu cerca de vinte e cinco prêmios
internacionais.
A obra que registra as fotos que selecionamos para este trabalho é O
Berço da Desigualdade (2005), com escritos de Cristovam Buarque, no qual,
em conjunto, discutem o tema da desigualdade social desvelada no campo
educacional em diferentes partes do mundo. São 70 fotos em preto e branco,
tomadas entre os anos de 1978 a 2003, as quais retratam crianças de lugares
pobres que sofrem a exclusão social. Nas palavras dos autores:
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Estas fotos mostram o berço dos pobres do mundo, chamam atenção
para a humanidade partida que estamos construindo, instigam a
solidariedade global e cobram uma reorientação do nosso destino.
São crianças na escola, apesar de toda a adversidade. Frequentam a
escola de maneira irregular, poucos dias ao ano, poucos anos ao
longo da vida. Escolas sem prédios, sem equipamento, com
professores mal remunerados. Escolas que os preparam para a
exclusão, e não para a inclusão. Crianças que desejam uma escola
de qualidade capaz de frear a marcha da desigualdade (SALGADO;
BUARQUE, 2005, p. 18).

Além das fotografias, consideramos os escritos adicionais das imagens,
nos quais Buarque aduz o leitor a um olhar e a um modo de pensar que
contribuem para desvelar a desigualdade socioeducacional apreendida nos
países visitados.

2.2 Steve McCurry
Nascido na Filadélfia em 1950, Steve McCurry formou-se em 1974 em
Cinematografia

e

Teatro

pela

Universidade

Estadual

da

Pensilvânia.

Inicialmente trabalhou como freelance, no final dos anos 1970, fazendo
reportagens na Índia e no Afeganistão, os países com os quais seu trabalho é
mais identificado. A virada em sua carreira ocorreu em 1979, quando entrou
nas regiões controladas pelos mujahideen, pouco antes da invasão russa.
McCurry cobriu muitas áreas de conflito internacional, incluindo Beirute,
Camboja, Filipinas, Guerra do Golfo, ex-Iugoslávia, Afeganistão e Tibete. Ele
sempre se dedicou ao registro fotográfico das consequências humanas da
guerra, não apenas mostrando o que a guerra impressiona na paisagem, mas,
sobretudo, na condição humana.
Suas imagens coloridas, que combinam a arte e a investigação social,
foram publicadas ao redor do mundo, mas o nome de Steve McCurry continua
particularmente ligado à National Geographic, para a qual ele fez a capa mais
famosa de todos os tempos: a da menina refugiada afegã.
Existe uma espécie de paradoxo na fotografia de Steve McCurry. A nível
técnico, as suas fotos são praticamente perfeitas, serenas, caracterizadas pela
força e vivacidade das cores, mas contam histórias perturbadoras de pobreza e
desenraizamento, de fome e desespero. Pode parecer falta de empatia com os
sujeitos fotografados, mas na realidade é o contrário. As suas imagens são o
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resultado de uma pesquisa escrupulosa, conseguida através de longas viagens
e cansativas esperas pelo momento perfeito. [...] A abordagem de McCurry é
principalmente antropológica, em suas imagens estão presentes a cultura,
religião e tradições. Ele não busca o plano deslumbrante e explícito, suas fotos
contam os acontecimentos colocando-os em um contexto amplo (BLOG DI
CULTURA FOTOGRÁFICA, s.d., n. p.).
As imagens desse artista, apreciadas universalmente por sua beleza e
humanidade, foram divulgadas nas principais revistas do mundo e amiúde
aparecem na National Geographic, com artigos recentes sobre o Tibete,
Afeganistão, Iraque, Iêmen e os templos de Angkor Wat, Camboja. Além disso,

foram publicadas em inúmeras obras como: In search of elsewhere
(2020), Portraits (2013), Looking East: portraits by Steve McCurry (2018), entre
outras (adaptado de ACADIANA CENTER FOR THE ARTS, 2021).

O fotógrafo estadunidense da National Geographic assim resume
porque registra a realidade sofrida que presencia: “acho que é uma das
funções importantes da fotografia chamar a atenção para os problemas e
depois ver se podemos educar as pessoas para que possam motivá-las a
querer fazer do mundo um lugar melhor” (MCCURRY, 20--?, n. p.). E
acrescenta suas reflexões sobre os danos ambientais nas regiões de combate,
as quais ele percorreu: “o que mais me marcou desde a guerra no Kuwait foi a
devastação para o meio ambiente após o próprio conflito. Foi uma experiência
surreal”.
2.3 William Sands
O fotógrafo norte-americano William Sands formou-se no Hampshire
College em 2004. Logo depois, mudou-se para Barcelona, Espanha, onde vive
desde então. Atuou em vários movimentos sociais, sobretudo no movimento de
abolição das prisões. Seu interesse pela fotografia nasceu em uma viagem à
América do Sul, em 2007, e aprofundou-se por meio de cursos em Barcelona.
Em 2011, Sands cofundou o Fractures Photo Collective, como plataforma de
divulgação da fotografia documental e como modelo de negócio alternativo às
agências tradicionais. Em 2014, cocriou o Voizes Archive, um censo online da
experiência internacional de encarceramento. Como fotógrafo, tem um
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interesse particular pela fotografia documental, e procura histórias que
acrescentem nuances e complexidade ao discurso público. Como jornalista,
busca desafiar narrativas reducionistas que mantêm o status quo. Seu trabalho
foi publicado em várias publicações, incluindo The Washington Post, Mother
Jones e Harper's Magazine, entre outras, e tem participado de inúmeras
exposições. É donatário de projetos de cunho social como “Armas menos letais
colocadas em foco”, EUA, em 2020, o qual gerou o Photo Essay: the shot in the
eye squad. Pulitzer Centerr (SANDS, 2021), criado a partir de sua experiência
em Washington, DC, quando levou um tiro de gás lacrimogêneo no rosto,
durante ação policial de repressão aos protestos que eclodiram após o
assassinato de George Floyd. A partir desse fato, Sands (2021, n. p.) relata:
minha própria fotografia também mudou. Incapaz de usar meu olho
direito, fui forçado a usar o esquerdo. Meu trabalho é mais deliberado
e composto agora, e estou encontrando novas maneiras de me
expressar. Para este projeto, eu queria usar a fotografia para explorar
o que “menos letal” realmente significa e recriar a maneira como
nossa visão mudou no ano passado - tanto figurativa quanto
literalmente.

Outro ensaio fotográfico Equatorial Guinea: rich country, poor schools
(SANDS, 2012), apresentado neste texto, desvela as condições escolares de
um país pequeno e rico da África Centro-Ocidental: instituições superpovoadas,
falta de professores, escassez de materiais educacionais e reclamação
docente pela falta de pagamento do salário (PULITZER CENTER, 20--?).
3. Imagens marcantes
Neste item apresentamos imagens que distinguimos, emolduradas por
falas dos próprios mestres da fotografia selecionados e/ou coautores.
3.1 Sebastião Salgado
Nada no mundo é em branco e preto. Mas o fato de eu transformar
toda essa gama de cores em gamas de cinza me permitiam fazer
uma abstração total da cor e me concentrar no ponto de interesse
que eu tenho na fotografia. A partir desse momento, eu comecei a ver
as coisas realmente em branco e preto. [...] Qualquer pessoa que
olhar vai restituir a cor porque o universo é em cor. A partir desse
momento aquela fotografia não é só minha, mas também da pessoa
que está vendo (SALGADO; G1 RIO, 2013).
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Figura 01 – Salgado, Quênia – Escola na região do Lago Turcana.

Fonte: SALGADO; BUARQUE, Cristovam (2009).
Nem sapatos nos pés.
Nem cadeiras na escola,
A civilização só globaliza
O que lhe dá lucro (SALGADO; BUARQUE, 2009, p. 98).

Figura 02 – Salgado, Escola rural na região de Pedro Juan Caballero,
Paraguai, 1978.

Fonte: SALGADO; BUARQUE (2009).
Ciência e pés descalços:
Resumo do
Mundo moderno (SALGADO; BUARQUE, 2009, p. 88).
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Figura 03 – Salgado, Brasil – Escola em um acampamento do MST
(Movimento dos Sem-Terra), 1996.

Fonte: SALGADO; BUARQUE (2009).
O fotógrafo deve transmitir o que seu olho vê no momento de
disparar, é preciso romper os limites da câmera. E ver o que os
outros fazem não significa nada, cada um tem suas luzes interiores. A
fotografia é feita com o passado de cada um, com sua ideologia
(MORALES; SALGADO, 2019, n. p.).

Figura 04 – Salgado, Quênia – Escola na região do Lago Turcana, 1986.

Fonte: SALGADO; BUARQUE (2009).
A alegria de cada escola
Está na confiança do professor
E na descoberta de mãos levantadas (SALGADO; BUARQUE, 2009,
p. 166).
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Figura 05 – Salgado, Somália – Escola corânica, 2001.

Fonte: SALGADO; BUARQUE (2009).
Meninos e professor
Sozinhos na aula
E no mundo (SALGADO; BUARQUE, 2009, p. 118).

Figura 06 – Salgado, Quênia – Escola para jovens refugiados do sul do Sudão,
1993.

Fonte: SALGADO; BUARQUE (2009).
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Os caminhos no chão
Separam as salas,
As folhas das árvores
Formam o teto,
As paredes são feitas de vento (BUARQUE, 2009, p. 160).
O ser humano é capturado exatamente nos lugares onde o contato
dele com a natureza ainda é essencial para a sua existência, quando
ambos estão completamente conectados (BULCÃO, 20--?, n. p.).

Figura 07 – Salgado, Quênia – Escola na região do Lago Vitória.

Fonte: SALGADO; BUARQUE (2009).
Por que é tão fácil gastar bilhões
Para extrair petróleo do fundo do mar
E tão difícil pagar mais ao professor para liberar
A energia intelectual que há na mente das crianças? (SALGADO;
BUARQUE, 2009, p. 159).
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Figura 08 – Salgado, Brasil – Escola em um acampamento do MST
(Movimento dos Sem-Terra), 1996.

Fonte: SALGADO; BUARQUE (2009).
Este é um mundo
de sem-terra e
de quase-escola.
(SALGADO; BUARQUE, 2009, p. 159).

3.2 Steve McCurry
Eu gosto de celebrar as pessoas, lugares e cultura através da minha
fotografia. Eu também gosto de contar histórias sobre os meus temas
através das minhas fotografias [...] e eu acho que isso é um aspecto
importante do fotojornalismo – expor ao mundo a verdade sobre o
que está acontecendo (MCCURRY, s.d., p. 103).

Figura 09 – McCurry, Hazara School Children, Bamiyan, Afghanistan. 2007.

Fonte: ETHERTON GALLERY – Tucson.
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Sou fascinado por quão diferente todos nós olhamos, e por quanto
você pode ver apenas olhando para o rosto. É como se olhássemos
para o fundo de um poço, e lá ele reflete de volta para você. Um bom
retrato é aquele que diz algo sobre a pessoa. Nós sempre de uma
certa maneira vemos nós mesmos em outras pessoas, então um bom
retrato também diz algo sobre a condição humana (MCCURRY, s.d.,
p. 100).

Figura 10 – McCurry, Omo Valley Ethiopia, [19--?].

Fonte: STEVE MCCURRY (s.d).
Eu fotografo o que me chama a atenção, assim você poderia dizer
que meu estilo tem mais a ver com a maneira que eu observo. No
fundo da minha mente estou ciente de buscar um olhar que ajude a
capturar a verdade de uma situação ou a essência de uma pessoa,
um vislumbre de sua humanidade (MCCURRY, s.d., p. 101).

Figura 11 – McCurry, Aula de matemática numa escola primária, Lome, Togo,
2017.

Fonte: MAIA (2020).
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Normalmente gosto de fotografar pessoas na hora. Prefiro
representá-los em sua própria situação e habitat (MCCURRY, 20--?,
n.p).

Figura 12 – McCurry, Kandze Tibet, [19--?].

Fonte: MICHAELASANDA (s.d).
A maioria das minhas fotos tem raízes em pessoas. Procuro o
momento em que a alma mais genuína aparece, em que a
experiência impressiona o rosto de uma pessoa. Tento transmitir o
que pode ser uma pessoa em um contexto mais amplo que
poderíamos chamar de condição humana. Quero transmitir a
sensação visceral de beleza e admiração que encontrei diante de
mim, durante as minhas viagens, quando a surpresa de ser um
estranho se mistura com a alegria da familiaridade (BLOG DI
CULTURA FOTOGRÁFICA, 20--?, n. p.).

Figura 13 – McCurry, Um aluno em Tibet, [19--?].

Fonte: STEVE MCCURRY (2013).
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Minhas fotografias são a busca de algo honesto, verdadeiro e tão
ético como uma forma quanto possível, livre de quaisquer
preferências ou opiniões externas. Acho que isso é o que faz a
imagem poderosa e captura os olhares das pessoas (MCCURRY,
Entrevista a Nino et al. p. 105).

Figura 14 – McCurry, Omo Valley Ethiopia, [19--?]

Fonte: MICHAELASANDA (2021).
Eu acho que a definição de uma fotografia de sucesso é aquela que
fica com você, aquela que é impossível de esquecer (MCCURRY,
Entrevista a Nino et al, p. 103).

Figura 15 – McCurry, Afghan Girl, Paquistão, 1984.

Fonte: MCCURRY; NEHA MUTREJA, 2020.
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Um dia, em 1984, no campo de refugiados muito perto de Peshawar
(Paquistão), ouvi vozes vindo de uma das tendas. Era uma escola
improvisada para meninas. [...] Entre esse grupo de garotas, havia
uma garota com um xale vermelho esfarrapado sobre a cabeça, com
cerca de 13 anos. O que me impressionou foi que ela parecia tão
assustada e traumatizada. Passei cerca de cinco minutos
fotografando-a e então ela rapidamente saiu correndo para brincar
com seus amigos. Foi um daqueles casos em que todos os
elementos da imagem se juntaram de uma forma mágica
(MCCURRY, [ 20--?], n. p.).

Figura 16 – Steve McCurry, Uma escola de Honduras, [19--?]

Fonte: MICHAELASANDA (2021).
Não tenho certeza se realmente estou procurando pela beleza. Eu
certamente estou à procura de algo, mas não tenho certeza se essa é
a palavra que define o que estou tentando retratar ou mostrar, ou qual
ponto estou tentando tratar sobre o que estou fotografando. Pode
haver uma certa beleza assombrosa sobre algumas dessas fotos,
mas não era a minha intenção fazer com que pareça desta ou
daquela maneira, eu estava simplesmente documentando o que
estava acontecendo na minha frente (MCCURRY, s.d., p. 104).
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3.3 William Sands
Uma sala, um profesor e absolutamente nenhum suporte – uma
realidade comum para a maioria das escolas equatorianas(SANDS,
Equatorial Guinea: rich country, poor schools, 2012, n. p.).

Figura 17 – Sands, Equatorial Guinea: rich country, poor schools, 2012.

Fonte: SANDS (2012).
Para um país com um PIB per capita de 9.850M. € (2019, segundo a
countryeconomy), as condições nas escolas da Guiné Equatorial
deveriam ser significativamente melhores do que são (SANDS, 2012,
n. p.).

Figura 18 – Sands, One-room school, 2012.

Fonte: SANDS (2012).
Nesta escola de uma sala não há banheiros nem materiais
educacionais básicos, mas há uma foto do presidente do país,
Teodoro Obiang (SANDS, 2012, n. p.).
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Figura 19 – Sands, Pre-school, primary and secondary school students,
Equatorial Guinea, 2012.

Fonte: SANDS (2012).
Alunos do pré-escolar, primário e secundário dividem duas salas na
escola de Cupapa, na Guiné Equatorial (SANDS, 2012, n. p.).

Figura 20 – Primary school students, Equatorial Guinea, 2012.

Fonte: SANDS (2012).
Alunos do ensino fundamental posam para a câmera em sua escola
de duas salas, localizada no vilarejo de Cupapa, próximo à estrada de
Malabo, a capital (SANDS, 2012, n. p.).
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Figura 21 – School, Equatorial Guinea, 2012.

Fonte: SANDS (2012).
Normalmente, as escolas perto das estradas principais são as
primeiras a receber qualquer financiamento do governo central. Os
estrangeiros que passam pela área veem a escola em Cupapa e não
esta escola logo adiante (SANDS, 2012, n. p.).

4. Considerações finais
Consideramos as imagens fotográficas selecionadas para este texto
como provocadoras de reflexões e de ações, seja no aspecto cultural, seja na
dimensão ideológica. Em si, ela não são transformadoras, mas contribuem para
a criticidade que pode impulsionar mudanças.
Em suas imagens de cenas e de cenários escolares, os fotógrafos
escolhidos apontam uma desigualdade social que geralmente é encoberta ou
mesmo olvidada pelos proponentes e gestores de políticas públicas e por,
infelizmente, muitos membros da sociedade.
Existem questionamentos ao teor das fotos. Há críticos que argumentam
tratar-se de uma estética da miséria que deixa no anonimato e no
desconhecimento as pessoas fotografadas, trazendo o perigo da generalização
indiferenciadora, e não provocam a transformação social desejada. O próprio
Sebastião Salgado, em entrevista ao jornal El País, em 24 jun 2019, assim
responde: “Foi dito que eu fazia estética da miséria. Ridículo! Eu fotografo meu
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mundo, sou uma pessoa do Terceiro Mundo” (MORALES, 2019, p. [3]). Assim,
é essa realidade que ele retrata.
Essas questões de ordem estética e social são comentadas em
Sociologia da fotografia e da imagem pelo cientista social José de Souza
Martins (2011, p. 106), de modo incisivo:
Mesmo que o fotógrafo se dedique a temas sociais, é timidez
limitante desconhecer que seu trabalho é também obra de arte, e é
legítima modalidade de conhecimento. Não levar em conta que o
cuidado estético presente na fotografia social, particularmente na dos
temas sociais pungentes, é a única e legítima forma de expressar a
indignação do fotógrafo, [...] é manifestação de uma certa pobreza de
compreensão da fotografia. É a riqueza estética da fotografia que
decodifica as misérias do que foi fotografado. Impugnar a reflexão
legítima do intelectual sobre a fotografia é mais do que intolerância: é
obscurantismo, como o é questionar em Salgado [McCurry e Sands] a
emoção do belo na imagem da adversidade.

A atenção pela estética é visível nas opções dos atos fotográficos, na
subjetividade desvelada nos devaneios artísticos que buscam o envolvimento
da imaginação criadora do observador (BERNARDES; CUNHA, 2021). Dessa
forma, sem perder o gesto de denúncia, mas o enfatizando, nos deparamos
com imagens que também nos atraem pela beleza, pelo lirismo, por despertar
em nós reflexões a partir da emoção estética.
Apoiando-nos em Gaston Bachelard (1942, p. 16), refletimos que
também na imagem fotográfica desvela-se o vigor da imaginação, que é
criadora, pois não intenciona ser apenas o real duplicado. A gênese da
fotografia como obra de arte impregna-se do devaneio inventivo. Diante do
mundo que se depara, o fotógrafo “se faz sonhador do mundo. Abre-se para o
mundo e o mundo se abre para ele (BACHELARD, 1968, p. 165). Ao falarmos
em ir além da realidade, queremos com isso dizer que os fotógrafos presentes
neste texto provocam em nós o desejo de ultrapassar os fatos retratados, a
desigualdade desvelada desde a escola, para alcançar aquele estágio de
dignidade que almejamos para todos.
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Imaginário sobre o diabólico: alegorias demoníacas no
Dictionnaire infernal ou Répertoire Universe (edição de 1863)
Marina dos Santos GALLI

1

Introdução
Durante os séculos de estudo da História da Arte, várias são as
questões abordadas por seus pesquisadores, seja em relação à representação
de uma obra, abordagens, cronologia, autoria ou discurso. Também, durante o
decorrer desses mesmos séculos, as investigações que envolviam os conceitos
de História da Arte dispuseram de diversos meios para trabalharem e até
mesmo para tentarem definir o que é o belo, relacionando sua concepção aos
ideais estéticos e sociais de cada época e aos padrões culturais que foram se
desenvolvendo ao longo dos anos.
Na reflexão sobre o belo, esse se entende como inserido dentro de uma
estética com conceitos e características pré-determinados. Mas o que seria
essa dita estética? Sodré e Paiva (2002) definem a estética como a
organização

de

algumas

exigências

que

são

utilizadas

para

formar

determinado gênero. Assim, além de responder pela produção da obra em si, a
estética responde também pelo desenvolvimento do gosto do que é visto, das
predisposições do observador ao contemplar a obra.
Desta forma, a partir de tal concepção do belo, surge a conceituação do
que é o oposto ao belo, antagônico, do que é o feio, ideia que se desenvolveu
como oposição do que é bonito ou atraente, o que não excluiu tal determinação
de possuir uma história própria, com documentos e representações tanto
visuais como verbais.
Sendo assim, o feio como oposto ao belo não possuía uma existência
própria, não conseguindo perdurar de maneira independente a partir do
momento em que dependia da ideia de beleza para sua teorização. Contudo,
ao se analisar o feio de maneira isolada, como um conceito único e como parte
integrante da História da Arte, identifica-se que esse, assim como os demais
conceitos estudados pela área, também é dependente dos efeitos sociais e
1
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históricos em que está inserido, assim como do local em que se encontra, para
ser entendido dentro de sua sociedade.
Como afirma Eco (2015), os conceitos de belo e feio são relativos aos
tempos e à cultura, e assim, não seria possível definir um objeto de maneira
permanente. O autor ainda cita Voltaire em seu Dicionário Filosófico (1764),
que afirma que, o diabo, ao ser interrogado sobre o que seria o belo, responde
que um par de chifres, quatro patas em farras e um rabo.
Dito isso, muito se fala ao se tratar sobre o feio, o repugnante, o
assustador e o nojento, sobre a figura do diabo e de seus demônios, e todas as
associações relacionadas ao inferno e às características ditas maléficas e
cruéis.
A mais antiga representação dos demônios que se tem notícia, segundo
Edin Sued Abumanssur, está em uma biblioteca histórica na cidade de
Tréveris, atualmente Alemanha. Tal manuscrito, feito entre os anos 800 e 825,
conta a história do apocalipse e mostra a luta do Arcanjo Miguel contra os
anjos rebeldes, contudo, o que faz a obra ser mais interessante é o fato de que
os dois grupos apresentados no conto, tanto o de rebeldes como o de fiéis a
Deus, não apresentam nenhuma distinção física em sua aparência, ambos são
anjos com asas, que usam vestes longas e cabelos encaracolados, o que
levanta a reflexão de que o mal e o bem nem sempre tiveram características
estéticas próprias e opostas.
Dito isso, é possível afirmar que, ao longo dos anos, a figura do diabo e
dos demônios passou por diversos tipos de representação: como àqueles que
mostram a maldade presente dentro das pessoas e também como àqueles que
corrompem até mesmo quem é bom de coração, retratados com ironia, mas
também vistos como figuras que colocavam a ordem necessária no mundo.
Assim, é impossível traçar uma linha evolutiva perfeita sobre a
representação do diabo durante a história, por essa se mostrar totalmente
inconstante, com idas e vindas e se adaptando aos momentos sociais de cada
época, com base nos preceitos religiosos e até mesmo em figuras literárias.
Contudo, pode-se estabelecer o estudo com pontos marcantes e memoráveis
sobre a representação do diabo na História da Arte e sobre obras pontuais em
que essa representação aparece.
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Desta forma, o presente trabalho irá estudar as representações dos
demônios no Dictionnaire Infernal ou Répertoire Universel, escrito por Jacques
Auguste Simon Collin de Plancy, na edição de 1863, ilustrado por Louis Le
Breton, com mais de 69 novas ilustrações dos moradores do inferno em suas
diversas formas, associados muitas vezes à alguns animais e à figura humana
– e até mesmo com as duas caracteristícas reunidas.

2. Para uma definição dos conceitos das obras de arte
Como é possível definir uma obra de arte? O que caracteriza que algo
seja ou não definido como arte dentro desse sistema?
Segundo Giovanni (2014), ao longo do tempo a História da Arte passou
a ser uma verdadeira ciência da cultura, na medida em que, da mesma
maneira em que o teórico Georges Didi-Huberman 2 fundamenta os modelos
temporais de Warburg 3, a arte abriu espaço para os ditos “problemas
fundamentais” da vida, anteriormente impensados pela disciplina. Assim, essa
dita “ciência da cultura” não apresenta apenas as imagens como objetos
desencadeados de um simples pensamento ou ideia, mas sim elementos com
os quais é possível pensar e analisar o passado, o presente e o futuro, como
verdadeiro documento histórico.
Assim sendo, parte do processo de se entender o objeto da arte como
parte da História e assim, como documento histórico, é compreender que esse
produto da arte pertence à um espaço e à um tempo histórico e que por isso
passará por uma análise e por uma leitura vinda de quem o estuda, e que essa
leitura não será feita da mesma maneira que é feita em relação à um material
escrito, por exemplo, o que também irá influenciar no modo em que ele será
descrito para outros observadores e estudiosos. Como afirma Baxandall (2006)
não se pode explicar um quadro, mas sim os apontamentos que se tem ao se
observar tal quadro, para que, dessa forma, a descrição das características da
Filósofo e historiador, reflete sobre a imagem e sua dimensão política, histórica e artística
dentro da memória. Didi-Huberman fala que a perversão e o horror não estão presentes no
objeto (da arte, no caso), mas sim no olhar do observador (DIDI-HUBERMAN, 2017).
3
Historiador da arte que acreditava que, em cada obra de arte existente, seja ela pintura,
escultura, ou qualquer outra, fique registrado o movimento do passado capturado pelo artista
no momento de sua produção. Também foi o responsável por desenvolver uma nova disciplina
ligada aos estudos da História da Arte: a iconologia (FERNANDES, 2021).
2
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obra como suas cores, formas e aspectos nítidos sejam interpenetradas com a
explicação das mensagens intrínsecas.
Tudo isso faz parte do processo visual no qual, nos primeiros segundos
em que se olha uma obra de arte, o observador obtém a visão do todo, que se
segue do aguçamento na percepção dos detalhes e na exploração da obra a
partir de sua história de vida – essa que irá influenciar fortemente em como
esse irá interpretar as mensagens transmitidas na imagem. A obra de arte
então carrega dois ideais distintos: o primeiro daquele que a criou e o segundo
de quem a observa, e ambos são baseados em suas interpretações e
experiências pessoais.

3. Feiura na obra de arte: a personificação do mal por meio da
representação do grotesco
Sendo o mal uma oposição ao bem, seria então o feio como um conceito
oposto ao belo uma consequência do pensamento de que estas duas
qualidades são antagônicas?
No ano de 1853, coincidentemente exatos dez anos antes das 69 novas
ilustrações serem adicionadas ao Dictionnaire infernal, Karl Rosenkrantz
estabeleceu uma analogia entre o conceito de feio e qual seria o significado do
mal moral. O autor percebeu que a ideia tradicional de que o feio, visto apenas
como oposição ao belo, como um erro contido no conceito de beleza, não
exibiria toda sua complexidade e autonomia, já que o feio da natureza, o feio
espiritual, o feio da arte, mostraria a feiura como algo muito mais completo em
si mesmo do que apenas um conceito dependente do ideal de beleza. É com o
autor que o feio ganha seu direito de residência na arte e na estética, quando
esse afirma que “é preciso conhecer o feio e sua razão implícita porque ele
existe e sempre existiu, como facto, na arte” (FERRER, 2017, p. 255).
A prova irrefutável de que o feio não pode ser caracterizado apenas
como o contrário do belo, como vem sendo apresentado durante toda a História
da Arte, e associado somente ao oposto do bom, ou seja, o mau, é o fato de
que o feio também possuí uma característica estética positiva, já que, se
tirarmos o traço estético positivo do belo, ele não passa automaticamente a ser

96

feio (SODRÉ; PAIVA, 2002, p. 19). O mesmo acontece com uma imagem que
pode causar repulsa ou mesmo estranhamento sem, necessariamente, ser
considerada feia.
Esses dois apontamentos são exemplificados por meio de obras de arte
que, em alguns casos, mesmo que retratando momentos, objetos ou pessoas
com características/aparências grotescas ou até mesmo repugnantes, são
consideradas belas e capazes de prender o olhar do espectador e, também,
àquelas obras que, mesmo sendo o retrato de algo considerado agradável aos
olhos, causam desconforto e repulsa.
Schiller (1792 apud ECO, 2015) explica esse fenômeno de atração por
aquilo que é bizarro e horroroso como algo comum da natureza humana, como
um fascínio irresistível para a nossa existência. Teria então o feio a sua fase de
contemplação? Estaria o feio situado ao lado do belo e não como sua
oposição?
Muito se fala sobre essa dita feiura e sua influência e relevância na arte,
como na arte da escrita, por exemplo, onde o aspecto imagético fica por conta
do espectador/leitor que trabalha com imagens e representações criadas por
ele mesmo em sua imaginação. Mas ao se tratar de imagens construídas pelos
artistas e dispostas para o observador de forma pronta, o feio ultrapassa suas
definições abstratas e aparece ali, direto, imediato, sem desvios. Assim, para
Lessing (1766 apud ECO, 2015, p. 272)
o poeta se serve da feiura das formas; que uso dessa feiura é
permitida aos pintores? A pintura, como faculdade imitativa, pode
expressá-la; já a pintura, como arte bela, não pode fazê-lo. No
primeiro caso, todos os objetos visíveis lhe pertencem; no segundo,
incluem-se apenas aqueles objetos visíveis que suscitam sentimentos
agradáveis (...) Dado, portanto, que a feiura das formas não pode ser,
em si e por si, tema da pintura como arte bela, pois a sensação que
suscita é desagradável e não faz parte daquele tipo de sensações
que podem se tornar agradáveis graças à imitação, trata-se, então,
de ver se ela não pode ser útil à pintura, como o é, aliás, à poesia,
para reforçar outras sensações.

De qualquer forma, ao seguirmos os padrões do mundo moderno no
trabalho do feio como representação daquilo que é ruim e maligno, o
entendemos como um conceito autônomo do belo e, da mesma forma, o mau
como uma característica autônoma do bom. Assim, o maligno pode ser
estudado como uma matéria própria com suas características únicas,
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entendendo também que foi a história que decidiu por representar seus
adversários, como afirma Eco (2015), com feições grotescas e/ou nefastas, o
que se desenvolveu até o ponto de uma verdadeira demonização de seu
inimigo – seja ele morador do inferno ou não.
O outro, o estrangeiro, o estranho, aquele que vai contra o costumeiro,
ou que vai contra o que se entende como o correto ganhou aos poucos
características monstruosas e animalescas, distanciando-o do homem e
aproximando-o do desconhecido, do horripilante, daquilo que deve ser temido e
até mesmo combatido, para no fim ser transformado no satânico e no
demoníaco.

4. A figura do demônio
No mundo cristão, o ingresso do feio sob a forma do diabólico tem início
com a chegada do Apocalipse de São João Evangelista, um dos doze
apóstolos e considerado o “discípulo amado” de Jesus (ECO, 2015). Claro, não
se pode negar que o diabo já havia sido apresentado em alguns momentos
anteriores, mas até então esse havia sido nomeado apenas através de suas
ações e dos efeitos que essas produziam e não por sua imagem e
características físicas, por sua aparência. Assim, foi dentro da cultura popular
cristã e pagã que o diabo passou a ter sua força no mundo das artes e sua
imagem disseminada. Também, foi essa mesma cultura popular cristã que
tentou esconder que, pelo fato de satanás ter sido um anjo, sua aparência seria
a de um ser extremamente belo e magnífico.
Ainda, segundo Veiga (2018), a interpretação do diabo como figura do
mal é extremamente contraditória, sendo que a origem do vocábulo “satanás”,
se analisada em sua origem hebraica, apresenta o significado de “acusador” ou
“adversário”, ou seja, satanás não nasceu como um ser opositor à Deus e sim
como àquele que iria mostrar a verdadeira maldade que existe no outro.
Na obra abaixo, Henry Fuseli faz um retrato de satanás, contudo, esse
se mostra completamente contrário aos conceitos de horrendo e grotesco
conhecidos culturalmente por nós, mostrando seu corpo totalmente nu, com
músculos definidos e pele perolada, enquanto bate suas belas e enormes asas
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em direção ascendente. Uma imagem magnífica e contrastante com os
horrores pelos quais são conhecidos os seres do inferno.
Figura 1 – Satanás emerge do caos, de Henry Fuseli, 1784-1796.

Fonte: The Satanic Scholar.

A ideia de que o demônio e todas as figuras relacionadas ao inferno
teriam uma aparência horrorosa e assustadora veio como uma medida para
aterrorizar os fiéis e devotos da religião cristã, que agora tratavam o
personagem responsável por corromper o bem como um ser grotesco e
medonho. Ainda, na mesma medida, o inimigo terreno também começou a ser
demonizado, adquirindo características de antagonista da sociedade, e assim,
se relacionando mais e mais com a figura satânica. A arte então une o inimigo
religioso ao inimigo humano colocando-os em uma mesma classe e os
representando com feições grotescas e malignas.
A tendência em personificar aquele que é inimigo com a imagem e
semelhança à satanás confirma que aquele que é odiado seria a encarnação
do diabo, e que assim, sua representação como algo grotesco apenas mostrase como um reflexo de suas ações e dos efeitos negativos por elas produzidos.
Do que é possível entender sobre a figura do diabo, percebe-se que
essa
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é histórica e teológica, polêmica e harmoniosa, sacra e profana, do
bem e do mal, sendo sua semântica reconstruída por meio de um
processo hermenêutico permanente a partir das vivências humanas,
das expressões das artes em geral e dos textos verbais, de forma
especial, da arte da palavra, da literatura, e do lugar discursivo do
enunciador em seus diferentes contextos socioculturais, onde esse
ser mitológico, essa figura do discurso e essa representação do vivido
é de novo apropriada, refigurada, tecida, engendrando ressignificação
dos sentidos possíveis para a existência humana (MAGALHÃES;
BRANDÃO, 2012, p. 289).

Na figura abaixo, a imagem de Lúcifer mostra-se com toda sua maldade
e terror combinando formas animalescas e humanas enquanto sua cabeça com
três rostos abocanha assustadoramente e ao mesmo tempo três homens nus.
As três cabeças humanas podem-se referir tanto as três partes da Divina
Comédia – Inferno, Purgatório e Paraíso – como à uma deformação da
Santíssima Trindade, mostrando o diabo como o lado oposto ao céu, seu
espelho do mal. As partes animalescas ficam por conta das asas de morcego,
postas de ponta cabeça, e do corpo com pelagem animal. Dante Alighieri, ao
descrever o Grande Rei do Inferno, afirmou:
[...] três caras vi na sua cabeça: toda vermelha era a que tinha na
frente/e das duas outras, cada qual egressa/do meio do ombro, que
em cima se ajeita/de cada lado e junta-se com ela/branco-amarelo
era a cor da direita/ e, a da esquerda a daquela gente estranha/que
chega de onde o Nilo ao vale deita (ALIGHIERI, 1998, p. 226 apud
ZIERER, 2016, p.17).

Figura 2 - Lúcifer, do Codex Altonensis de Dante Alighieri (Divina Comédia),
1350-1410, ilustração de autor desconhecido.

Fonte: ECO (2015, p. 91).
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Segundo o Acta Sanctorum 4, coleção de volumes dedicados aos santos
da Igreja Católica e que pretendia separar os fatos das lendas que os
envolviam, o diabo poderia ser descrito como
truculento de aspecto, terrível de forma, grande de cabeça, longo de
pescoço, macilento de rosto, esquálido de barba, peludo nas orelhas,
turvo de fronte, sinistro de olhos, fétido de boca, turvo nas goelas,
amplo de lábio, espaventoso de voz, chamuscado nas melenas,
túmido de boca, saliente de peito, escabroso de fêmur, adunco de
pernas, inchado no calcanhar (ECO, 2015, p. 93).

Contudo, o demônio, sempre em busca de uma maneira de enganar o
homem e corromper sua pobre alma, sabe quando usar de sua aparência para
confundi-lo e enfeitiça-lo, e é isso que a terceira figura desse trabalho mostra.
A imagem abaixo, quadro de Félicien Rops chamado “A tentação de
Santo Antônio”, também ficou conhecido, inclusive pelo próprio pintor, como “o
diabo nas dobras do véu vermelho descobrindo a mulher” (MUSÉE FÉLICIEN
ROPS, 2017). A pintura apresenta o diabo, astuto, usando a imagem de uma
bela mulher, nua, para fazer com que Santo Antônio caia em tentação. Santo
Antônio ficou conhecido como aquele que resistiu a todos os pecados, contudo,
no quadro de Félicien Rops parece estar quase sucumbindo ao desejo. O brilho
do corpo nu da tentação mostra seu enorme contraste em relação à escuridão
em sua volta, representação da verdadeira face do demônio, que surge
escondido nas costas da mulher e que com sua obscuridade toma conta da
pintura e também do santo. A obra, além de uma denúncia sobre as armadilhas
que o diabo poderia usar para corromper o homem, também foi utilizada como
forma de criticar a Igreja e sua impotência diante do peso da sexualidade
presente em cada ser humano e aqui representado pela jovem cheia de vida.

4

Traduzido como “Atos dos Santos”.
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Figura 3 - A tentação de Santo Antônio, Félicien Rops, 1878-1881

Fonte: Musée Félicien Rops.

À vista desses apontamentos reconhece-se a multiplicidade ao se falar
sobre o diabo ou sobre os demônios do inferno: seja ao se esconder sua
origem

angelical,

seja

criando

uma

imagem

assustadora

para

sua

representação ou transformando sua imagem em uma bela mulher para alertar
sobre as armadilhas que esse é capaz de lançar.
Também é interessante perceber que, tanto na linguagem escrita como
nas imagens, o autor/pintor usa de uma mistura de características já
conhecidas pelo leitor/observador para que esse esteja familiarizado com
aquilo a que é apresentado.
Desta forma, falaremos sobre a representação dos demônios nas obras
de arte, mais especificamente na pintura, e como essa foi construída a partir da
ideia da união do horroroso com figuras de aspecto animalesco e com
semelhança humana.
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4.1 O diabo e os demônios representados nas obras de arte
No centro do inferno reina Lúcifer, mas antes dele já existiam os
demônios, seres intermediários, às vezes benevolentes, às vezes malévolos
(ECO, 2015). Esses demônios podem aparecer tanto representados por figuras
grotescas com atributos assustadores, como podem se mostrar com a
aparência de belíssimas mulheres que fazem com que homens de todas as
nações caiam em tentação.
Segundo Veiga (2018), a figura abaixo seria uma das primeiras
representações do diabo na História da Arte, apresentado como um dragão, e
que ainda mostra dois grupos de anjos, os rebeldes e aqueles que
permanecem fiéis à Deus. Ambos os grupos são idênticos em sua forma e
representação, sendo que a única diferenciação que possuem dentro da
imagem é seu posicionamento na iluminura, além de que, para os anjos do
mal, falta-lhes a auréola 5.
Figura 4 - Gravura de uma das primeiras representações de satanás, contando
sobre Gog e Manog e a libertação do diabo, 800-825.

Fonte: BBC News Brasil.
A auréola, segundo a tradição religiosa, tornou-se símbolo de distinção sagrada para a
iconografia cristã, enquanto em algumas outras religiões se fez presente como símbolo de luz,
dignidade e potência (FOCUS, 2020).
5
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Como forma de amedrontar e intimidar os fiéis, na Idade Média a Igreja
passou a patrocinar quadros que retratavam a figura dos demônios descritos
na literatura, muitas vezes com uma iconografia que relacionava esses seres
do inferno com a luta entre teologia e política da época. Essas obras tinham
como objetivo exibir os terrores e a gravidade dos males de um mundo
comandado pelas forças demoníacas e o que aconteceria se os devotos da
Igreja fossem corrompidos pelo mal e, dessa forma, tais pinturas não eram
criadas com o intuito de contemplação ou para serem admiradas pelo
espectador. Elas deveriam ser assustadoras e não deleitáveis. O mais
engraçado é que a Igreja, que fez de tudo para assustar os fiéis em relação aos
demônios, foi a grande responsável pelo mesmo ter ganho sua força a partir da
divulgação de sua imagem e dos contos sobre seus terrores.
O homem medieval sempre acreditou que, de uma forma ou outra iria
acabar indo para o inferno, e assim, os demônios também foram identificados
com os vícios terrenos e acabaram tornando-se símbolo desses. Os demônios
não eram mais considerados apenas feios ou grotescos, mas agora também
apresentavam características tentadoras, ligadas aos pecados terrenos.
Com a chegada do Iluminismo o diabo deixa de ser uma obsessão
religiosa e passa a ser considerado um mito literário, fazendo com que o
demoníaco fosse considerado até mesmo símbolo do Renascimento:
demoníaco como a paixão, aterrorizante como o desconhecido, como a
descoberta do lado irracional do homem (NOGUEIRA: 2000, p. 104-105 apud
MAGALHÃES; BRANDÃO, 2012, p. 282).
Posteriormente, com o advento do Romantismo, o movimento
transformará o rei do Inferno em símbolo do espírito livre, da vida alegre, que
não caminha contra uma lei moral, mas que vai em direção à uma lei natural,
ideia contrária à aversão pregada até então pela Igreja (MAGALHÃES;
BRANDÃO, 2012, p. 281).
Desse modo, é possível entender que, o que antes era considerado
influência dos seres demoníacos, passa a se aproximar cada vez mais de
atitudes humanas – e talvez seja por isso mesmo que o diabo, agora, começa a
ser representado com características físicas que se assemelhem ao homem,
como veremos mais adiante.
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Quanto aos retratos do diabo e de seus demônios nas obras de arte,
quando Baxandall (2006, p. 9) fala sobre o estranhamento diante de uma obra,
relacionado ao distanciamento figurativo entre o espectador e aquilo que ele
observa, é possível elencar esse apontamento com o fato de que os cristãos,
por estarem próximos ao entendimento do que é a figura demoníaca e de sua
elucidação, não deveriam, desta forma, sentir esse estranhamento ao se
depararem com ilustrações, desenhos e pinturas que retratassem tais figuras.
Por que então esses se apavoram diante dessas imagens? A resposta está no
próprio autor que também afirma que, mesmo que estejam familiarizados com
o assunto, os espectadores sempre apresentarão uma certa distância em
relação àquilo que observam, e essa nunca será superada, e, sendo assim,
haverá sempre um teor de desconhecimento naquilo que se vê.
Com essa afirmação, os seres do inferno registrados nas obras de arte
causariam

certos

efeitos

em

seus

observadores

pelo

aspecto

de

desconhecimento e do que ainda pode ser descoberto, e que, se descoberto,
poderiam causar consequências aterrorizantes. Também, segundo Baxandall
(2006, p.80-81), existe um segundo motivo para que essas obras assustem seu
espectador: sua intencionalidade.
O autor afirma que a intenção na obra de arte está ligada ao ato de
volição e de decisão, mesmo que não se saiba, necessariamente, qual o
propósito do artista ao se analisar determinada pintura ou escultura, por
exemplo. A intencionalidade seria uma condição geral de toda ação humana
racional, estabelecendo uma relação entre o objeto e suas circunstâncias. O
autor ainda afirma que
quando falamos da intenção de um quadro não estamos narrando
acontecimentos mentais, mas descrevendo a relação de uma pintura
com o contexto em que é produzida, no pressuposto de que seu autor
agiu intencionalmente (BAXANDALL, 2006, p.118).

Por serem construídas com a intenção de causarem terror, obras com a
imagem de satanás ou de demônios não apresentam somente uma única
intenção e sim uma sequência de intenções usadas para satisfazer os
interesses da Igreja em sua propaganda contra a demonologia. Contudo, ao se
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entender essa intenção, a percepção sobre a obra se transforma totalmente, já
que agora se conhece qual a mensagem que essa deseja passar.
É possível entender que a figura diabólica, mesmo que criada para
aterrorizar seu observador, ainda conserva sua capacidade de chamar a
atenção e prender o olhar, já que até mesmo seu estranhamento pode ser
atraente. O que atraí a curiosidade de seu observador é o interesse em
descobrir as diversas facetas e mensagens que a obra pode transmitir,
principalmente

por

esses

seres

demoníacos

serem

representados,

frequentemente, com características facilmente reconhecidas por nós, com
atributos ligados à animais ou associados à figura humana – ou até mesmo os
dois simultaneamente.

4.2 Seres demoníacos com características animalescas e associados à
figura humana
O diabo, já em sua origem, usou da forma de uma serpente para
corromper Eva e manipulá-la a cometer o pecado de comer a maçã proibida.
Quando São Pedro alertava seus fiéis, afirmava fortemente para que “Irmãos,
sede sóbrios e vigilantes! Eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como
um leão a rugir, procurando a quem devorar” (ECO, 2015, p. 92). No Egito, um
híbrido de crocodilo, leopardo e hipopótamo chamado Ammut devorava os
condenados no além-túmulo. No século XI satanás aparece, como afirma Eco
(apud VEIGA, 2018), “dotado de cauda, orelhas animalescas, barbicha caprina,
artelhos, patas e chifres, adquirindo também asas de morcego”.
A gravura abaixo mostra o momento em que a serpente conversa e
confronta Adão, enquanto Eva, com seu braço esticado para cima, apanha uma
maçã da árvore do conhecimento do bem e do mal. A face de Eva mostra
preocupação, como se não estivesse certa da atitude que está prestes a tomar,
enquanto a serpente parece dar uma ordem severa, que deve ser obedecida
imediatamente. A mão aberta de Adão, estendida para frente, argumenta com
o senhor do Inferno, sem sucesso. A cena em que Adão e Eva caem na
tentação da serpente é conhecida como a primeira vitória de satã sobre os
humanos.
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Figura 5 – Adam and Eve with Serpent, Hans Baldung Grien, 1514.

Fonte: National Gallery of Art.

Para Sodré e Paiva (2002, p. 22), o motivo dessa relação entre homem e
animal ser tão antiga se deve ao fato de que, quando o primeiro tem suas
qualidades afastadas e se aproxima das características do segundo, surge
assim o “homem verdadeiro”. Contudo, tal teoria revelaria um conflito, já que, a
partir dessa aproximação entre homem e animal, também surgiria a
representação do diabo. Seria possível então que o tal “homem verdadeiro”
seja aquele que, mesmo com características de bondade tenha algum tipo de
maldade intrínseca? E qual a ligação de sua aparência física com sua moral?
Varandas (2006) fala sobre a contraposição do retrato do diabo como
animal quando afirma que certos animais, frequentemente representados como
seres diabólicos, como a cabra, possuem características tanto boas como
ruins: a cabra como animal selvagem possuí características positivas, ao
contrário de seu estado como animal doméstico, com características negativas.
Outros animais devem sua representação como seres vindos do Inferno por
também serem representantes de vícios e perturbações, como é o caso do
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bode, “animal que melhor simboliza o vício da luxúria, entregando-se, sem
pudor, aos prazeres da carne” (VARANDAS, 2006, p. 96).
Ainda, há também outra vertente ao se falar sobre o retrato e a
simbologia demoníaca: a representação do diabólico com traços humanos.
Eco (2015), em seu relato sobre o autor Friedrich Nietzsche e sua obra
Crepúsculo dos ídolos, afirma que o homem se coloca como símbolo absoluto
da perfeição e, por isso, no fundo, o homem espelha sua própria imagem em
suas representações, refletindo-se em suas criações. Contudo, seria essa
afirmação correta também ao se falar sobre a representação do demoníaco e
da figura do diabo? O narcisismo humano e sua confiança na própria imagem
seria refletido até mesmo na imagem e retrato do mal? Ou a imagem do diabo
semelhante ao homem seria apenas um meio para que esse se veja também
naquilo que é mau ou reconheça a maldade que possuí em si mesmo?
Edin Sued Abumanssur, professor do departamento de Teologia e
Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), reflete que, curiosamente, até o século 11 o diabo era representado com a
aparência humana, e, ainda que tal forma de representação tenha mudado
para algo mais animalesco e fantasioso, algumas características semelhantes à
imagem do homem permanecem nos retratos do diabólico.
Assim, o homem se espelha nas coisas que vê e, sendo o pecado íntimo
ao ser humano, usa de seu próprio declínio para afirmar o ser diabólico como
criatura em decadência.
Quando o diabo é comparado à figura humana, geralmente se faz com
ironia, já que a reflexão de que é o demônio quem leva os seres humanos para
o caminho da crueldade e da maldade foi deixada de lado para se admitir que a
maldade é uma propensão natural humana e que o homem usa do diabo como
justificativa para seus atos.
Na figura abaixo vemos a representação de Satã como a imagem de um
homem. O “Livro de Jó” aponta para a coexistência do mal e de um Deus bom
no mesmo mundo. A imagem mostra satanás torturando Jó, que sofre, mas
aguenta firmemente o caminho a que está destinado. A imagem do diabo é
puramente a de uma figura humana, com exceção de suas grandes asas
avermelhadas. A figura demoníaca aparece nua, representando o pecado da
tentação, em uma pose ereta, com músculos aparentes e braços abertos,
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enquanto Jó, deitado, sofre. Aqui se vê a oposição entre a força e possível
vitória de satanás contra a fraqueza e derrota de Jó. Ainda pode-se apontar
para uma figura aos pés de Jó, encolhida, em seu momento de dor e
sofrimento. A pintura trabalha com os tons avermelhados e azulados, criando
um mundo fantasioso, mas também impiedoso, universo ao qual o pintor
William Blake estava extremamente ligado.
Figura 6 – Satan Smiting Job with Sore Boils, William Blake, 1826.

Fonte: Tate Modern.

Desta forma, percebe-se que, com o objetivo de alertar – e também
aterrorizar - os fiéis sobre os males das trevas e as armadilhas e terrores pelos
quais o diabo e os demônios eram responsáveis, a imagem demoníaca foi
associada à ícones já conhecidos, como de animais selvagens, e relacionandoos à própria alegoria do homem, para agregarem características e atributos aos
moradores do inferno que pudessem realmente causar o efeito desejado nos
devotos da Igreja. As heranças culturais deixadas por contos, histórias e pela
própria Bíblia influenciaram fortemente a maneira como as figuras diabólicas
foram ilustradas, e que durante anos continuaram seguindo modelos em suas
representações.
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5. Dictionnaire infernal ou Répertoire Universe
O Dictionnaire infernal ou Répertoire Universe é um livro ilustrado sobre
demonologia, escrito por Jacques Auguste Simon Collin de Plancy 6 e que teve
sua primeira edição publicada no ano de 1818 em dois volumes. O livro, que
não é um romance e sim um catálogo para consultas, como o próprio autor
costumava apontar, também nasceu com a intenção de entreter seus leitores,
divertir seu público e até mesmo assustá-los.
Figura 7 – Ilustração de apresentação do Dicionário Infernal, edição de 1863.

Fonte: The Bibliothèque Nationale de France.

A obra é dividida em 3794 verbetes em suas 944 páginas que
apresentam para o leitor as entidades do mal e os seres diabólicos moradores
do inferno, apesar de também conter uma longa descrição sobre alguns anjos,
já que, como relembra o autor, os demônios que povoam a Terra têm suas
origens nos anjos caídos, derrubados do Paraíso e acompanhados por Lúcifer
– esse que, obviamente, também possuí um verbete em sua homenagem
(MODOLO; DIAS, 2020, p. 137-139). O Dicionário ainda aborda um conjunto de
Autor nativo de Plancy (e assim ganhou o “de Plancy” em seu nome), foi livreiro, editor e
escritor. Nasceu em 1794 e durante sua vida escreveu diversos livros, entre eles, vários
dicionários, como o Dicionário Critico de Relíquias e Imagens Milagrosas, Dicionário das
Ciências Ocultas e o Dicionário da Loucura e da Razão. Suas obras sempre foram ligadas ao
ocultismo, ao misterioso e ao obscuro. Sua morte chegou no ano de 1881 (BIBLIOTECA
NACIONAL DA FRANÇA, 2021).
6

110

personagens históricos reais, em uma grande lista de reis, rainhas e nobres
destacados como figuras importantes para a história da França, e que, sim,
possuíam uma perversão própria que os levou ao caminho do pecado.
A obra de Collin de Plancy é contemporânea do Frankenstein de Mary
Shelley, d’O Corvo de Edgar Allan Poe e do Drácula de Bram Stoker e, desta
forma, mesmo àqueles leitores que não acreditavam na existência das criaturas
descritas no Dicionário Infernal não deixavam de ficar aflitos e com o coração
palpitando antes de dormirem, aguçados pela curiosidade em saber um pouco
mais sobre os seres descritos (MODOLO; DIAS, 2020, p. 137-138).
Segundo Modolo e Dias (2020, p. 140), o posicionamento social e
religioso do autor ao escrever esse livro não o colocou nas graças da Igreja,
muito pelo contrário, já que o fato de ter produzido uma obra com esse tipo de
conteúdo o tornou mal visto entre os grupos mais conservadores, tanto das
camadas eclesiásticas como entre os mais leigos. Seu livro passou a ser
entendido por alguns como uma espécie de propaganda e incentivo à
demonologia.
Dentre as edições que foram lançadas, estudaremos nesse trabalho a
publicada no ano de 1863, com as 69 ilustrações que foram adicionadas à nova
versão. Essas ilustrações, muito mais do que apenas uma forma de
acompanharem os verbetes sobre os demônios, explanam sobre o uso de
traços animalescos e características humanas para ilustrarem o mal e
manifestarem as particularidades de cada ser.

5.1 As ilustrações da edição de 1863
Ao longo de seus anos de existência, o Dictionnaire infernal ou
Répertoire Universe ganhou diversas versões 7, sendo a do ano de 1863
considerada a mais famosa entre todas por terem sido adicionadas 69 novas
ilustrações de seres demoníacos, feitas por Louis Le Breton. Talvez as novas
ilustrações dos filhos de Lúcifer tenham ganhado vida por influência da

Entre o ano da primeira edição, em 1818, e o ano de 1863, o livro foi dividido em dois
volumes, com seis reimpressões e diversas alterações em seu conteúdo.
7
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Enciclopédia francesa 8 do final do século XVIII, talvez tenha sido a curiosidade
pelo obscuro e pelo desconhecido que fez com que a obra ficasse tão famosa,
não se sabe.
O que será analisado é a forma como as ilustrações procuram combinar
características da figura humana com partes animalescas, que são conciliadas
com a tradição histórica e cultural que envolve o demoníaco, com a descrição
de suas características no Dicionário e com a definição de suas funções pelos
verbetes. Serão analisadas cinco ilustrações dentre as 69 feitas por Louis Le
Breton, que serão vistas dentro de suas particularidades como representantes
únicas de cada ser diabólico e que, posteriormente, serão comentadas dentro
de seu conjunto, como um todo, mostrando os padrões em suas
representações e em suas linguagens.
Na imagem abaixo vê-se Andras, o grande Marquês do Inferno, com
corpo de anjo e cabeça de coruja-parda, montado em um lobo negro,
segurando um sabre em sua mão direita. Segundo o Dicionário Infernal é
Andras que ensina sobre a discórdia e o desentendimento. A coruja é usada
aqui por ser considerada um animal símbolo do mau agouro e como sendo o
animal mensageiro da morte. Muitos dizem que, ao se perder um ente querido,
o pio de uma coruja anuncia o óbito (CHAUVIN, 2019). Ainda, o corpo de anjo
é similar ao físico humano, fato que deve-se ao entendimento de que os anjos
seriam semelhantes aos homens. A figura se apresenta nua pela alusão à
sexualidade, selvageria e animalidade (RUSSEL, 2003, p. 203 apud ZIERER,
2016, p. 17).

A Encyclopédie, coordenada por D’Alembert e Denis Diderot, foi elaborada entre 1751 e 1780
com base nos ideais iluministas da época. Assim, depois de séculos de ensinamentos
baseados nas Sagradas Escrituras e nas interpretações apostólicas da vida, os 35 volumes
elaborados pelos dois autores começaram a proporcionar o acesso sobre os saberes acerca
das ciências naturais e humanas (VON HELLFELD, 2009).
8
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Figura 8 – Andras, do Dictionnaire infernal ou Répertoire Universe, edição de
1863, ilustrado por Louis Le Breton.

Fonte: Jornal da USP.

A segunda ilustração analisada mostra o demônio Leonard, também
conhecido como “Mestre Leonardo”, representado com três chifres de bode,
duas orelhas de raposa e com rosto e corpos humanos. Apresenta vestimentas
nobres, descritas no livro como usadas em ocasiões noturnas, com tecido
aveludado, gola decorada, cinto e mangas bufantes. O interessante desse
demônio é o fato de ser conhecido por assumir diversas formas, se dividindo
entre as formas animalescas e de seres humanos. Segundo a descrição do
Dicionário Infernal (PLANCY, 1863, p. 404), Leonard seria o chefe dos
demônios subalternos e inspetor geral de toda bruxaria.

113

Figura 9 – Leonard, do Dictionnaire infernal ou Répertoire Universe, edição de
1863, ilustrado por Louis Le Breton.

Fonte: PLANCY (1863, p. 404).

O Dicionário também nos apresenta à Adramelech, antigo príncipe da
Assíria e que, junto com seu irmão, assassinou seu pai (BIBLIOTECA ON-LINE
DA TORRE DE VIGIA, 2021). O livro aponta Adramelech como o Grande
Chanceler

e Presidente do Supremo Concílio

do Inferno,

além

de

Superintendente do guarda-roupa do demônio. Os contos sobre esse demônio
afirmam que esse ora aparece em forma de mula e ora aparece na forma de
um pavão e, desta maneira, o ilustrador o representou com a união dos dois
animais (PLANCY, 1863, p. 8). Mesmo com a cabeça de mula, seu corpo e sua
postura são humanos e até mesmo transmitem a mensagem de seu poder
diante dos demais, com sua estatura ereta, com os braços para trás, cabeça
erguida e um dos pés posicionado para frente.
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Figura 10 - Adramelech, do Dictionnaire infernal ou Répertoire Universe,
edição de 1863, ilustrado por Louis Le Breton.

Fonte: PLANCY (1863, p. 8).

Logo abaixo temos Flauros, Grande Duque do Inferno, que possui trinta
e seis legiões de demônios sob seu domínio. Retratado como um leopardo com
algumas caracteristícas humanoídes, mas que, a pedidos, pode se transformar
totalmente em um homem com os olhos em chamas. Segundo o verbete
dedicado à ele no Dicionário, Flauros também garante que os outros demônios
fiquem seguros em relação aos exorcistas (PLANCY, 1863, p. 278).
Figura 11 - Flauros, do Dictionnaire infernal ou Répertoire Universe, edição de
1863, ilustrado por Louis Le Breton.

Fonte: PLANCY (1863, p. 278).
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A última ilustração demoníaca que iremos analisar é a do demônio
Malphus, Poderoso Grande Presidente do Inferno, que é conhecido por aceitar
gentilmente qualquer sacríficio que lhe é oferecido, para depois pregar uma
peça na pessoa com quem fez o acordo. Retratado com cabeça de corvo e
pernas humanas – e que inclusive usam calças – tem o poder de mudar sua
forma para uma aparência totalmente humana, mas sua identidade permanece
facilmente reconhecível em sua voz rouca (PLANCY, 1863, p. 439). O
instrumento que Malphus segura em suas mãos deve-se à seu trabalho como
construtor de casas, torres altas e fortalezas, mas, assim como ele as constrói,
facilmente consegue derrubá-las.
Figura 12 - Malphus, do Dictionnaire infernal ou Répertoire Universe, edição de
1863, ilustrado por Louis Le Breton.

Fonte: PLANCY (1863, p. 439).

Assim, feita a análise das cinco ilustrações acima, junto com a
observação do Dicionário como um todo, é possível definir algumas conclusões
em relação à representação dos seres demoníacos presentes na edição de
1863 do Dictionnaire infernal ou Répertoire Universe. Identifica-se que alguns
demônios caminham para uma representação com características mais ligadas
ao animalescos do que ao humano, e outros, o oposto, mas que todas as
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ilustrações dos seres do inferno procuram misturar esses dois universos,
algumas vezes utilizando de artifícios para estabelecer certas ligações, como o
uso da vestimenta para ligar os demônios ao universo humano. Interessante o
fato de que, quando associados à figura humana, tais características sempre
fazem menção ao gênero masculino. Por fim, não se pode deixar de lado que,
quando retratados nus, os demônios, além de se aproximarem do animalescos,
referenciam ao pecado e a sexualidade.

6. Conclusão
Ao longo do estudo da História da Arte e da pesquisa e reflexão das
obras de arte como documentos históricos, vários foram os momentos em que
se estabeleceu uma definição do que é o belo dentro de seu contexto social e
cultural e, consequentemente, do que é o feio, associando esses dois conceitos
e criando uma relação de dependência entre eles.
A partir da confirmação de que, assim como o belo, o feio também passa
pelo processo visual em sua observação e, também como o belo, apresenta
seu momento de contemplação e interpretação por parte do observador, foi
possível entender que o feio, muito mais do que uma concepção oposta à
beleza, se mostra independente e completo em si mesmo.
Em sua tradição artistíca, o feio, o horrendo e o grotesco, foram usados
para representarem o mau, tanto no que concerne ao seres demoníacos,
moradores do inferno, perigos sobrenaturais, como àquilo que era estranho e
desconhecido ao homem, incluindo seus inimigos terrenos. Assim, o inimigo
mundano se aproximou do inimigo do inferno e o segundo acabou por receber
algumas caracteristícas fisícas do primeiro em suas representações.
Junto à aproximação entre homem e demônio, a Igreja também
contribuíu para a disseminação da imagem assustadora do segundo grupo,
meio que encontrou para aterrorizar seus devotos, exibindo os terrores e males
de um mundo comandado pelas forças demoníacas. Essa imagem caminhou,
especialmente, usando da representação de demônios associados à figura
humana e a caracteristícas animalescas, muitas vezes misturando esses dois
elementos.
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O objeto de estudo do presente artigo, o Dictionnaire infernal ou
Répertoire Universe, é um livro ilustrado sobre demonologia, organizado em
hierarquias infernais, escrito por Jacques Auguste Simon Collin de Plancy,
dividido em 3794 verbetes em suas 944 páginas. Em sua edição de 1863 foram
adicionadas 69 novas ilustrações, feitas por Louis Le Breton, que procuraram
combinar tanto caracteristícas da figura humana como partes animais para
criarem uma imagem estranha e ao mesmo tempo assustadora dos seres
infernais, ligando elementos da tradição histórica que envolvem esses
demônios, suas descrições no Dicionário e suas incumbências como seres
diabólicos.
A partir da exploração e estudo das ilustrações da edição de 1863,
sendo cinco destas expostas no presente trabalho, foi possível encontrar
caracteristícas que se repetem com frequência entre elas.
Na representação dos demônios do Dictionnaire infernal ou Répertoire
Universe esses se mostram misturando o universo animal e o universo
humano, algumas vezes caminhando mais para um lado e outras vezes mais
para outro, mas constantemente com os dois elementos presentes. O uso da
vestimenta foi um dos recursos encontrados para aproximar os seres diabólicos
do homem, enquanto o corpo nu os aproxima do animal, assim como também
faz referência à sexualidade e ao pecado. Por fim, também se nota que, em
suas características humanas, essas estão sempre ligadas ao gênero
masculino.
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Intermidialidade e intertextualidade como recurso para
construção da pós-memória: uma análise de Metamaus —A
look inside a modern classic, Maus de Art Spiegelman
Kathiane Thaís FACENDA

1

Considerações Iniciais
O presente trabalho, constitui-se como a apresentação dos conceitos,
metodologias e análises que irão compor a pesquisa de mestrado em
andamento no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná. Neste, objetiva-se discorrer sobre alguns dos
elementos presentes no processo de formação de uma pós-memória do
Holocausto 2, por Art Spiegelman, escritor e cartunista estadunidense.
Art Spiegelman ficou popularmente conhecido após a publicação de
Maus — A survivor’s tale. A Graphic Novel 3, serializada na Raw Magazine 4
entre os anos de 1980 e 1991, teve seu primeiro volume publicado no ano de
1986 e o segundo em 1991. Maus foi ainda lançada em uma edição definitiva,
contendo seus dois volumes, no ano de 1994. Com a utilização de dois tempos
narrativos distintos, o autor retrata em sua obra, acontecimentos vividos entre
os anos de 1930 e 1945 por seus pais Anja e Vladek Spiegelman: a ascensão
do nazismo; a II Guerra Mundial; o trágico falecimento de Richieu Spiegelman,
primeiro filho do casal e irmão de Art; a vida nos Campos de Concentração; os
desafios enfrentados na luta por sobrevivência. O quadrinho retrata ainda os
Graduada em Licenciatura em História pela Universidade Federal da Fronteira Sul, campus
Chapecó/SC. Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná, campus Marechal Cândido Rondon/PR. Bolsista
CAPES/Demanda Social. Orientada pela Profª. Drª. Andréia Vicente da Silva e Coorientada
pela Profª. Drª. Méri Frotscher. e-mail: kathifacenda@gmail.com
2
O presente artigo se utilizará da terminologia “Holocausto” para referir-se ao extermínio em
massa de judeus e de demais grupos perseguidos pelo Terceiro Reich. Tal escolha se dá em
razão de que o termo é comumente utilizado pela historiografia brasileira. Destacamos que a
palavra Holocausto, popularizada partir dos escritos e testemunhos de Elie Wiesel e da
indústria cinematográfica estadunidense, não é o único termo que busca definir e conceituar o
evento em questão (DANZIGER, 2007).
3
Histórias em Quadrinhos, voltadas a públicos adultos, tradicionalmente apresentam temas
complexos referentes à política, guerra, conflitos étnicos e problemas sociais. Rompendo com
o padrão convencional infanto-juvenil e inaugurando um perfil adulto extremamente crítico, e,
em alguns sentidos, existencial e pessimista (SILVA JÚNIOR, 2017, p. 56).
4
A RAW Magazine foi uma revista de quadrinhos e arte underground editada por Art
Spiegelman e Françoise Mouly, entre os anos de 1980 e 1992.
1
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reflexos da guerra na vida familiar, corpo e psique dos indivíduos envolvidos,
através da apresentação da complexa relação entre Art e seu pai; os
problemas de saúde de Vladek; a dificuldade enfrentada pelo mesmo em falar
do passado; o “fantasma” do irmão morto e o suicídio de Anja Spiegelman, mãe
do autor, ocorrido em maio de 1968.
Em 2011, 25 anos após a publicação do primeiro volume de Maus,
Spiegelman lança o livro Metamaus — A look inside a modern classic, Maus. A
obra possui como objetivo responder aos principais questionamentos feitos ao
autor desde a publicação de Maus, através da apresentação do processo
criativo envolto na produção de sua Graphic Novel. Para além, Metamaus
também apresenta reflexões feitas por Art Spiegelman sobre sua trajetória.
A partir do material encontrado em Metamaus, observa-se que a
produção da Graphic Novel, levou Art Spiegelman a aprofundar-se em sua
história familiar. Em busca de material para a construção de Maus, o autor
entrevistou seu pai, Vladek Spiegelman e amigos de sua família; pesquisou em
bibliotecas; realizou viagens para a Polônia; bem como consultou uma vasta
gama de materiais; como revistas, folhetos, livros, documentos e fotografias.
Esta postura investigativa sobre o passado, inicialmente pensada como uma
ação necessária para a composição de sua obra, paralelamente, culminou na
acentuação da construção de uma pós-memória do Holocausto.
Nesse sentido, buscaremos demonstrar que, para além de suporte para
a construção de Maus, a Intermidialidade e Intertextualidade, se constituem
como importante recurso para esse processo de construção de sua pósmemória. Diante do exposto, nosso recorte temporal se situa entre o
nascimento de Art Spiegelman, ocorrido em 1948, e a publicação de Metamaus
— A look inside a modern classic, Maus no ano de 2011. Para a elaboração do
presente trabalho, nos apropriamos dos preceitos propostos pela História
Cultural e pelos estudos sobre Memória.
O presente trabalho organiza-se a partir da contextualização dos
debates sobre o Holocausto, ocorridos durante a formação de pós-memória de
Art Spiegelman, bem como a apresentação de uma breve trajetória de nosso
sujeito. Em um segundo momento, serão evidenciados os pressupostos
teórico-metodológicos e conceitos que permeiam a pesquisa.
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2. Contexto de produção da pós-memória
O Holocausto constitui-se hoje como tema amplamente debatido pela
historiografia contemporânea, bem como, conhecido na esfera pública,
principalmente por conta das produções cinematográficas que buscaram sua
representação. Entretanto o contexto vivenciado após a libertação dos campos
de concentração, até meados das décadas 1970 e 1980, período no qual Art
Spiegelman produz Maus e aprofundou a construção de sua pós-memória,
pode ser evidenciado como um período anterior às discussões massivas sobre
a temática.
No que se refere aos debates sobre o Holocausto e a memória de seus
sobreviventes, o ano de 1961 caracterizou-se como uma das balizas iniciais
das discussões sobre a temática. O julgamento de Adolf Eichmann 5, ocorrido
naquele ano, em Israel, trouxe consigo a utilização de sobreviventes do
Holocausto como testemunhas apresentadas a uma corte. O julgamento,
amplamente televisionado, fez com que, pela primeira vez, o mundo voltasse
seus olhos às atrocidades cometidas pela Alemanha nazista, ocorridas no
contexto da II Guerra Mundial (BERTIN, 2019), ao invés de privilegiar as
narrativas heroicas construídas em torno dos combatentes do conflito.
Segundo Jay Winter (2007), o enaltecimento das narrativas heroicas, em
detrimento a marginalização dos relatos dos sobreviventes só foi quebrado com
o nascimento do chamado boom da memória. Movimento ocorrido nas últimas
décadas do século XX, que se caracterizou pela produção massiva de escritos
acadêmicos sobre a temática memorial e a utilização de testemunhos de
sobreviventes como fonte de pesquisa.
Cerca de 17 anos após o julgamento de Eichmann, ocorre o lançamento
da minissérie televisiva Holocausto, datada de 1978. O historiador Wulf
Kansteiner (2017), destaca a exibição do programa como um ponto de
referência nos debates sobre o Holocausto e uma das bases do que mais tarde
seria conhecido como transnacionalização, ou como outros autores preferem
5

Adolf Eichmann era chefe da Seção de Assuntos Judeus, no Departamento de Segurança do
partido nazista, Eichmann era responsável pela deportação de judeus aos campos de
concentração. Seu julgamento contou com mais de 100 depoimentos de testemunhas e
terminou em sua condenação à morte (UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM,
2021).
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chamar norte-americanização da memória do Holocausto. O seriado, produzido
pela rede de televisão estadunidense NBC atingiu durante sua transmissão em
solo norte-americano, aproximadamente 120 milhões de telespectadores,
sendo posteriormente exibida em mais de 30 países, fomentando os debates
sobre o genocídio perpetrado pela Alemanha nazista, a outros países além da
Alemanha, Estados Unidos e Polônia.
Se até então a memória e testemunhos dos sobreviventes foram
marginalizados, a partir dos últimos anos da década de 1970 e início 1980, o
mundo ocidental passa a experimentar uma verdadeira obsessão memorial.
Para Huyssen (2000), essa fixação, fomentada pela repercussão da já
mencionada produção televisiva Holocausto, o movimento testemunhal, a uma
série de eventos relacionados ao III Reich e a aproximação do fim do século
XX, marcaram o nascimento de uma cultura pautada na memória,
principalmente nos países do Atlântico Norte.
O nascimento dessa crescente preocupação com a memória, em
paralelo ao processo de norte-americanização da memória do Holocausto,
trouxe a tona a criação e a expansão dos espaços de memória e rememoração
do evento, principalmente nos Estados Unidos. A historiadora Danielle
Beiersdorf evidencia a ampliação desses espaços como outro importante
momento no boom memorial, para Beiersdorf (2015 p. 16-17):
Há a partir dos anos 1970 uma proliferação dos espaços de memória,
museus, monumentos nos EUA relacionados ao Holocausto. Este
movimento de rememoração foi impulsionado pelo discurso norteamericano que, junto à indústria cultural, pregava o não
esquecimento dos eventos ocorridos durante o Holocausto, a
preservação e manutenção dos direitos humanos e o fim das
violações políticas em prol da justiça.

Nesse contexto, segundo Beiersdorf (2015), a criação 1989 do United
States Holocaust Memorial Museum (USHMM), em Washington D.C., constituise como elemento de destaque. O USHMM foi criado a partir de uma iniciativa
do governo norte-americano e hoje se configura como um dos maiores museus
do mundo em memória as vítimas do Holocausto, tendo suas exposições como
modelo para a criação de outros espaços de memória pelo mundo
(KRASUSKA, 2018).
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Anos depois a fundação do United States Holocaust Memorial Museum,
diversas outras instituições voltadas à rememoração do Holocausto foram
criados nos EUA. Entre elas destaca-se a Survivors of the Shoah Visual History
Foundation 6, também conhecida como Shoah Foundation. A instituição, de
iniciativa privada, foi fundada no ano de 1994 pelo renomado diretor de cinema
Steven Spielberg, com o objetivo de registrar e preservar os depoimentos dos
judeus salvos por Oskar Schindler, utilizados para a produção do filme, dirigido
por Spielberg, A lista de Schindler (1993). A Shoah Foundation constitui-se hoje
como o maior acervo audiovisual de testemunhos de sobreviventes, do
Holocausto e de outros genocídios, do mundo (BEIERSDORF, 2015).
Para além da proliferação dos espaços de memória, a aproximação com
os anos 2000 e consequentemente o desaparecimento das vítimas diretas do
Holocausto, fez emergir como pauta, o lugar do Holocausto nas vidas das
gerações seguintes e o futuro de sua rememoração. É no contexto destes
debates sobre rememoração do Holocausto pela geração seguinte à dos
sobreviventes, ocorrido principalmente nos Estados Unidos, durante a década
de 1990, que Marianne Hirsch elabora o conceito de “pós-memória”.
Nagayama (2020) aponta que Hirsch desenvolveu o termo, a partir de
sua experiência pessoal como membro da segunda geração de sobreviventes
do Holocausto. Em 1997 Hirsch teorizou suas primeiras considerações a
respeito da pós-memória, a caracterizando como a herança de narrativas e
memórias derivadas de acontecimentos traumáticos, anteriores ao nascimento
do indivíduo, mas sentidas e percebidas como próprias, a ponto de se
sobreporem às suas memórias pessoais.

3. Art Spiegelman
Entre os indivíduos pertencentes a geração posterior aquela que
vivenciou o Holocausto e que construiu uma pós-memória sobre o evento,
encontra-se o sujeito de nossa pesquisa. Art Spiegelman, filho de Vladek e
Anja Spiegelman, judeus refugiados de origem polonesa, nasceu sob o nome
Itzhak Avraham Ben Zev Spiegelman, em Estocolmo, capital da Suécia, no dia
Em 2006 a fundação foi renomeada, passando a se chamar USC Shoah Foundation — The
Institute for Visual History and Education.
6
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15 de fevereiro de 1948. Em 1951, aos três anos, emigrou com a família para
os Estados Unidos, a passagem pelo sistema de imigração estadunidense, fez
com que o nome Itzhak Avraham Ben Zev Spiegelman se transformasse em
Arthur Isadore Spiegelman, segundo o autor, a mudança se deu após seus pais
aceitarem a sugestão de um oficial da imigração, que afirmou este nome soava
mais americano (SPIEGELMAN, 2011).
Desde sua infância, Spiegelman interessava-se pelas artes, o autor
conta que sua mãe buscou desenvolver sua imaginação e criatividade através
de desenhos e que as histórias em quadrinhos, lidas por ele, foram importantes
para a sua formação enquanto sujeito. Em 1960, aos 12 anos, Arthur começou
a produzir suas primeiras comix 7, algumas assinadas como “Art Speg”,
inspiradas em quadrinhos e ilustrações consumidas por ele 8. Foi ainda na
adolescência que Spiegelman começou a atuar profissionalmente como
quadrinista, produzindo e vendendo comix e ilustrações para jornais como o
The Long Island Press 9 (SPIEGELMAN, 2011).
Simultaneamente, ingressou na High School of Art and Design, escola
destinada à formação de artistas, permanecendo entre 1963 e 1965. Após
formar-se no colegial, Spiegelman iniciou sua graduação em Art and
Philosophy na Harpur College of Arts and Sciences da State University of New
York at Binghamton. Apesar de não ter concluído sua formação, permaneceu
na instituição entre os anos de 1965 e 1968. Nesse meio tempo, atuou como
cartunista na equipe do jornal da faculdade e editor da revista de humor da
instituição (WITEK, 2007).
Entre 1960 e 1980 Art Spiegelman consolidou-se como cartunista no
cenário underground 10 estadunidense. Ao longo de sua carreira publicou
Histórias em quadrinhos de natureza satírica ou cômicas ligadas ao movimento underground,
em geral, esse tipo de material não possui muitas páginas e, usualmente, é publicado de forma
independente.
8
Entre os materiais consumidos pelo jovem Spiegelman, destacam-se cartuns e comix
publicados na revista Mad e trabalhos de importantes cartunistas, como Will Eisner e Al Capp.
9
Jornal fundado em 1821, no Queens, originalmente chamado Long Island Daily Press,
constituiu-se como um jornal de circulação local. Em 1977, devido à baixa procura, encerrou
suas publicações. (SOLNIK, 2021).
10
Ao utilizar o termo underground, fazemos referência a quadrinhos marginais. Esse tipo de
produção, diferente dos quadrinhos comerciais, caracterizava-se por uma linguagem aberta e
de contestação da realidade global que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Com desenhos
extremamente expressivos e surrealistas sempre abordando temas sociais, políticos e
ambientais para se opor à ação destrutiva do homem na modernidade (ROSA; MONSELL,
2018).
7
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antologias e graphic novels como Breakdowns: From Maus to Now, an
Anthology of Strips (1977), Maus — A Survivor's Tale (1991), In the Shadow of
No Towers (2004), Breakdowns: Portrait of the Artist as a Young %@&*!
(2008), MetaMaus: A look inside a modern classic, Maus. (2011), e Co-Mix: A
Retrospective of Comics, Graphics, and Scraps (2013). Bem como, atuou como
editor e coeditor de revistas como a Short Order Comix (1972-74), Arcade
(1975-76), Raw (1980-91), e antologias e graphic novels como City of Glass
(1994), The Narrative Corpse (1995) e Little Lit (2000-2003).
A partir da breve trajetória de vida apresentada, podemos evidenciar Art
Spiegelman enquanto um sujeito com uma estreita relação com a visualidade e
com o mundo das artes. Ao longo da pesquisa buscaremos demonstrar como
este elemento de sua personalidade, se constituiu como uma importante
ferramenta no processo de constituição de sua pós-memória sobre o
Holocausto.

4. Fontes e metodologias
Conforme mencionado, a presente pesquisa, utiliza-se da obra
MetaMaus — A look inside a modern classic Maus, publicada por Spiegelman
no ano de 2011, como fonte principal para sua construção. MetaMaus,
constitui-se como a transcrição de um conjunto de entrevistas, concedidas por
Art Spiegelman entre os anos de 2006 e 2010, para Hillary Chute,
pesquisadora especialista em Histórias em Quadrinhos e professora de Inglês
e Art & Design na Northeastern University.
Os motivos que levaram Spiegelman a produzir MetaMaus e os
sentimentos do autor a respeito de Maus, são explicitados na comix
selecionada pelo quadrinista para a abertura da obra.

127

Figura 1 - Quadrinho de introdução de MetaMaus.

Fonte: SPIEGELMAN (2011, p. 8-9).

Observa-se que na ilustração, datada de 2011, o autor representou a si
mesmo vestindo uma camisa branca, colete preto e a face de rato. Conforme
se observa na Figura 2, este mesmo padrão foi utilizado pelo autor durante a
década de 1980 para ilustrar seu personagem em Maus.
Figura 2 - Representação de Art em Maus.

Fonte: SPIEGELMAN (1987, p. 11).
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Nesse sentido, ao representar a si mesmo da mesma maneira na qual o
autor ilustrou seu personagem na publicação de Maus, somado às informações
disponíveis na comix, nota-se que a Graphic Novel Maus fez mais sucesso do
que Spiegelman poderia imaginar. Este sucesso repentino fez com que muitas
vezes seu trabalho e sua pessoa fossem reduzidos a máscara de rato, ou seja,
ao personagem apresentado ao público na Graphic Novel. O autor expressa
que Maus transformou-se em uma sombra, sempre pairando sobre ele,
exatamente como seu pai costumava fazer.
Ainda conforme a Figura 1, desde o lançamento de Maus, Spiegelman
incessantemente

recebe

o

mesmo

conjunto

de

perguntas:

por

que

quadrinhos?, por que ratos? e por que o Holocausto?. É no intuito de responder
a estes questionamentos que a obra foi lançada, já que para o autor, após
respondê-las, da maneira mais completa possível, ele poderá parar de falar
sobre o assunto e assim, desvencilhar-se dessa máscara.
Embora não tenhamos mais informações sobre como essas entrevistas
foram realizadas — o número de entrevistas, como os roteiros das perguntas
foram elaborados e onde ocorreram — podemos entender o propósito de sua
produção. MetaMaus foi pensada a partir do anseio de Spiegelman em
responder, de uma vez por todas, às perguntas que mais ouviu desde que
Maus foi publicado. Portanto, ao dar aos leitores um vislumbre de seu processo
criativo, do cotidiano de sua família e reflexões sobre seu passado, Spiegelman
nos permite entender como sua pós-memória sobre o Holocausto foi
construída.
Dessa forma, nossa fonte ordena-se a partir de três capítulos, nomeados
de acordo com os três principais questionamentos recebidos pelo autor. Estes,
por sua vez, tentam compilar perguntas relacionadas ao assunto que os
nomeia. Destacamos ainda, que a divisão de MetaMaus estabelece-se como
os três “quadros” escolhidos por Spiegelman para narrar sua trajetória.
Apresenta-se ainda que as questões levantadas por Hilary Chute, para
além de se relacionarem apenas com a produção de Maus, mas também levam
o quadrinista a pensar e produzir uma narrativa dialógica sobre seu passado.
Assim, MetaMaus apresenta-se como um espaço no qual Art Spiegelman
reflete sobre sua vida: fazer parte de uma família de sobreviventes do
Holocausto e as consequências geradas pelo evento na vida familiar, as
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influências que moldaram seu trabalho como cartunista e como após décadas o
mesmo enxerga Maus.
Salientamos que buscando apresentar respostas aos questionamentos
recebidos, Spiegelman anexou a MetaMaus um DVD temático. Conforme
observado na Figura 3.
Figura 3 - Instruções de uso e DVD que acompanha a obra.

Fonte: SPIEGELMAN (2011, p. 2-3).

O DVD, dividido em duas partes, contém uma cópia digital de ambos os
volumes de Maus, com hiperlinks para os esboços e rascunhos de cada página
da Graphic Novel, bem como clipes de áudio de Vladek, extraídos de
entrevistas realizadas entre em Nova York entre 1972 e 1982 e que serviram
de base para a construção de Maus. Nele, encontra-se também um
documentário gravado com Spiegelman na década de 1980, clipes e algumas
entrevistas em áudio concedidas pelo autor. A segunda parte do material,
constitui-se como um espaço de metanarração, onde Spiegelman expõe a
ampla coleção de documentos, fontes e demais materiais mencionados por ele
ao longo de MetaMaus.
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Embora nossa fonte de pesquisa não possa ser definida como História
Oral propriamente dita, as análises e discussões a cerca destes materiais, se
norteará a partir de leituras de autores que discutem fontes orais. Alexander
Freud (2013), destaca, que para análises de fontes obtidas através de
entrevistas, o pesquisador deve se atentar ao contexto de vida experienciado
pelo entrevistado no momento da entrevista, uma vez que, quanto mais uma
experiência reside no passado, mais provável é que essa memória seja
integrada à história da vida real. Sendo assim, se torna importante reiterar que
a publicação de MetaMaus, se deu 25 anos após o lançamento de Maus,
gerando assim um afastamento temporal necessário para que Spiegelman
refletisse sobre sua própria trajetória, bem como que, durante a produção das
entrevistas, ocorridas entre 2006 e 2010, Art Spiegelman encontrava-se
próximo aos 60 anos e com uma carreira já consolidada.
Sendo assim, ao tratar-se da análise das reflexões feitas por
Spiegelman, destacamos a importância do conceito de retroatividade, a
definição em questão refere-se ao movimento de rememoração do passado a
partir dos questionamentos realizados pelo entrevistador. Nesse sentido,
ressaltamos que as entrevistas são permeadas por diferentes períodos de
tempo — o período no qual ocorre a rememoração dos fatos, ou seja, durante a
entrevista e o período em que aconteceram os acontecimentos narrados
(FREUND, 2013).

5. Conceitos-chave
Para além das metodologias empregadas na análise da fonte, se torna
relevante a apresentação dos principais conceitos que nortearão o trabalho,
bem como a demonstração de como esses conceitos serão abordados dentro
da

pesquisa.

Nosso

primeiro

conceito

faz

referência

intergeracional de memórias. Segundo Hirsch, a pós-memória

a

transmissão
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[...] descreve a relação que a geração posterior àqueles que
testemunharam traumas culturais e coletivos mantém com as
experiências daqueles que vieram antes, experiências das quais
“lembram” apenas por meio das histórias, imagens e comportamentos
com os quais cresceram. Mas essas experiências foram transmitidas
a eles tão profunda e afetivamente que parecem constituir memórias
por direito próprio (HIRSCH, 2008, p. 106-107, tradução nossa) 11.

Ainda segundo a autora, os descendentes
[...] conectam-se tão profundamente às lembranças do passado da
geração anterior que precisam chamar essa conexão de memória e,
assim, em certas circunstâncias extremas, a memória pode ser
transmitida para aqueles que não estavam realmente lá para viver um
evento (HIRSCH 2008, p. 105-106, tradução nossa) 12.

Anos depois, a autora demonstra a pós-memória enquanto uma
estrutura de transmissão geracional de memórias.
[…] a pós-memória não é uma posição identitária, mas uma estrutura
geracional de transmissão integrada a múltiplas formas de mediação.
A vida familiar, mesmo em seus momentos mais íntimos, está
enraizada em um imaginário coletivo moldado por estruturas
geracionais públicas de fantasia e projeção e por um arquivo
compartilhado de histórias e imagens que modulam a transmissão da
lembrança individual e familiar (HIRSCH, 2012, p. 35, apud
NAGAYAMA, 2020, p. 658).

Nagayama destaca que, apesar de Hirsch recorrer ao termo, neste caso
a “estrutura” é marcada pelo dinamismo essencialmente vinculado à memória
como matéria de subjetividade afetada pelo avanço temporal, assim como pela
proposição

de

transmissão

que,

por

princípio,

implica

movimento

e

deslocamento de conteúdos entre sujeitos distintos (NAGAYAMA, 2020). A
autora salienta que, para Marianne Hirsch

[...] describes the relationship that the generation after those who witnessed cultural or
collective trauma bears to the experiences of those who came before, experiences that they
“remember” only by means of the stories, images, and behaviors among which they grew up.
But these experiences were transmitted to them so deeply and affectively as to seem to
constitute memories in their own right (HIRSCH 2008, p. 106-106).
12
[...] connect so deeply to the previous generation’s remembrances of the past that they need
to call that connection memory and thus that, in certain extreme circumstances, memory can be
transmitted to those who were not actually there to live an event (HIRSCH 2008, p. 105-106).
11
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a geração de sobreviventes e vítimas legaria a experiência traumática
a seus descendentes de modos diversos e concomitantes, nem
sempre de posse de consciência ou intenção: direto, através de
relatos orais; indireto, através de evidências materiais como fotos e
objetos, ou de valores, hábitos e comportamentos; tal transmissão
ainda poderia se dar como negatividade e vestígio, quando os
conteúdos são silenciados, reprimidos e ocultados, ou revelados
apenas de maneira fragmentária e parcial (NAGAYAMA, 2020, p.
658).

Conforme apontado por Nagayama, o processo de formação de pósmemória media-se a partir de múltiplas formas, no caso de Art Spiegelman,
desta forma, buscaremos evidenciar como, devido a formação de parte de sua
pós-memória atrelar-se a construção da Graphic Novel Maus, seu processo foi
atravessado pela utilização de referências exteriores ao convívio familiar.
Sendo assim, se torna necessária a apresentação de dois importantes
conceitos, são eles a Intermidialidade e a intertextualidade.
Compreendemos o conceito de intertextualidade conforme o proposto
por Claus Clüver, segundo o autor, a
“Intermidialidade” é um termo relativamente recente para um
fenômeno que pode ser encontrado em todas as culturas e épocas,
tanto na vida cotidiana como em todas as atividades culturais que
chamamos de “arte”. Como conceito, “intermidialidade” implica todos
os tipos de interrelação e interação entre mídias; uma metáfora
frequentemente aplicada a esses processos fala de “cruzar as
fronteiras” que separam as mídias (CLÜVER, 2012, p. 9).

O

autor

nos

apresenta

ainda,

a

subcategorização

de

intermidialidade, propostas por Irina Rajewsky. São elas: a combinação de
mídias — constitui-se pela presença de diversas mídias 13, dentro de outra, este
recurso se faz presente em grande parte dos produtos culturais, entre eles
revistas, canções e histórias em quadrinhos. Referências intermidiáticas —
objetos de um tipo de mídia que citam, de maneiras variadas, textos
específicos ou características de outra mídia, visualizada, por exemplo em
filmes, pinturas, histórias em quadrinhos e textos literários. — E a transposição
midiática — adaptação de um tipo de mídia em outro, como por exemplo a
13
Clüver evidencia que na língua portuguesa a palavra mídia é comumente atrelada a mídias
eletrônicas ou impressas, entretanto, na língua inglesa os termos medium e media possuem
amplo significado. Nesse sentido, compreendemos o conceito de mídia a partir do conceito
proposto pelo autor de que mídia é “Aquilo que transmite um signo (ou uma combinação de
signos) para e entre seres humanos com transmissores adequados através de distâncias
temporais e/ou espaciais” (BOHN; MÜLLER; RUPPERT, 1988, p. 10 apud CLÜVER, 2012, p.
9).
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adaptação de uma obra literária em um filme (RAJEWSKY, 2005, apud
CLÜVER, 2012).
Conforme mencionado anteriormente, ao longo de Metamaus, somos
apresentados aos materiais de foram incorporados por Spiegelman em sua
obra, através da intermidialidade. Na figura abaixo podemos visualizar uma
fotografia, bem como, a mesma foi incorporada na HQ.
Figura 4 - Página 58 de Metamaus: os banheiros de Auschwitz.

Fonte: SPIEGELMAN (2011, p. 58).

Na Figura 4, retirada da página 58 de Metamaus, Spiegelman aponta
como poder visualizar os banheiros de Auschwitz foi importante para a criação
de um esboço que ilustra um momento importante na história de seu pai.
Segundo ele, Vladek sobreviveu à seleção de prisioneiros para a execução
porque se escondeu em um banheiro (SPIEGELMAN, 2009) — a versão final
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dessa ilustração, presente na página 227 de Maus, pode ser observada na
Figura 5. Em Metamaus, o autor utiliza-se de uma fotografia tirada por ele,
durante a viagem que fez para à Polônia em 1987, para a comparar com o
esboço da ilustração presente em Maus, evidenciando assim, a utilização de
um diálogo intermidiático, que pode ser classificado, de acordo com as
categorias apresentadas por Clüver, como transposição midiática e a referência
intermidiática.
Figura 5 - Ilustração de Vladek escondendo-se no banheiro.

Fonte: SPIEGELMAN (2009, p. 227).

Figura 6 - Esboço da ilustração de Vladek escondendo-se no banheiro.

Fonte: SPIEGELMAN (2011, p. 58).
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A partir da Figura 5 e da Figura 6 — ilustração presente no último quadro
da página 227 da versão em português de Maus e esboço do mesmo quadro
— visualizamos as duas subcategorias intermidiáticas mencionadas, atuando
de maneira conjunta, conforme Spiegelman apropria-se de uma referência
imagética — neste caso, a fotografia tirada por ele e o esboço também de sua
autoria — e a partir da sua visualidade a transpõe para as páginas de Maus,
ou seja, utilizando-se da chamada referência intermidiática. Em paralelo a
referência intermidiática, a criação do quadro presente na HQ utilizou-se
também da transposição midiática, uma vez que o autor adaptou seu
referencial imagético — seu esboço — para a criação da versão final da
ilustração, demonstrando as pressuposições de Clüver de que a produção de
uma mídia muitas vezes se apodera do cruzamento entre signos e outras
mídias.
Na mesma página, uma parte da entrevista também se destaca,
Spiegelman relata a Hillary Chute como essa viagem foi importante para ele.
Eu realmente precisava saber exatamente onde as coisas estavam:
ver os crematórios, a escala dos acampamentos e obter cópias dos
mapas e diagramas do museu tornaram o trabalho possível ... e pude
ver como era um banheiro em Auschwitz. Eu sabia que precisava
desenhar isso. Na página 227 de Maus [...] na parte inferior da
página, com uma imagem muito específica de Vladek se escondendo
de uma seleção no banheiro. Foi um momento muito vívido para mim
em sua história; Acho que já ouvi falar muito antes das sessões mais
formais gravadas (SPIEGELMAN, 2011 p. 57-58, tradução nossa) 14.

A partir do trecho, observamos como para Spiegelman, visualizar como
eram os banheiros de Auschwitz, se constituiu como um momento importante,
tanto para a criação de Maus, quanto para a formação de sua pós-memória.
Para ele, ver esse espaço se constitui como um marco, pois, tornou possível a
representação de um trecho considerado por ele marcante na história narrada
pelo pai. Ao usar a palavra "vívido" para nomear a memória do pai,
visualizamos sua pós-memória, pois Spiegelman se apropria da memória de

14
I really needed to know exactly where things were: seeing the crematoria, the scale of the
camps, and getting copies of the museum’s maps and diagrams made the work possible... and I
was able to see what a bathroom in Auschwitz I looked like. I knew I needed to draw that.
On page 227 of Maus [...] it’s followed, at the bottom of the page, with a very specific image of
Vladek hiding from a selektion in the toilet. It was a very vivid moment for me in his story; I think
I may have heard about it long before the more formal sessions on tap. (SPIEGELMAN, 2011 p.
57-58).
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Vladek, tomando para si uma lembrança de um passado que não viveu. O
autor destaca que talvez, ele já tivesse ouvido essa história antes das
entrevistas realizadas com seu pai, mas que elas também foram repetidas por
Vladek no processo de entrevistas realizado por Art. Nesse sentido, para além
de demonstrar os pressupostos de Hirsch (2008) sobre os processos envoltos
na transmissão intergeracional da memória, observamos outro importante
recurso utilizado por Spiegelman, a intertextualidade.
Segundo Ricardo Zani (2003), o termo em questão foi criado em 1969
por Julia Kristeva que partiu da noção de dialogismo, proposta por Mikhail
Bakhtin na década de 1920. Segundo ele, intertextualidade e dialogismo são
duas variações de termos para um mesmo significado.
Para o autor
Intertextualidade ou dialogismo é uma referência ou uma
incorporação de um elemento discursivo a outro, podendo-se
reconhecê-lo quando um autor constrói a sua obra com referências a
textos, imagens ou a sons de outras obras e autores e até por si
mesmo, como uma forma de reverência, de complemento e de
elaboração do nexo e sentido deste texto/imagem (BARROS; FIORIN,
1999 apud ZANI, 2003, p. 121).

A intertextualidade apresenta-se na obra de Spiegelman à medida que o
autor se apropria e adapta os testemunhos prestados por seu pai durante as
entrevistas realizadas entre os anos de 1972 e 1982, para a construção de
Maus.

Ao

visualizarmos

a

estreita

relação

entre

intertextualidade

e

intermidialidade, presente na obra de Spiegelman, vamos ao encontro dos
pressupostos de Claus Clüver (2006, p. 14) de que “a intertextualidade sempre
significa também intermidialidade”. E, no caso de Art Spiegelman, observamos
que ambos os elementos andam lado a lado com a formação de parte de sua
pós-memória.

6. Considerações finais
O presente trabalho constituiu-se como a apresentação dos principais
elementos abordados ao longo da pesquisa de mestrado, que se encontra em
produção no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná.
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O cartunista estadunidense Art Spiegelman — filho de judeus de origem
polonesa que sobreviverem ao Holocausto — apresenta-se como sujeito
central de nossas análises. Utilizando como fonte o livro Metamaus — A look
inside a modern classic, Maus, lançado pelo autor no ano de 2011, buscaremos
evidenciar algumas de suas subjetividades e como estas subjetividades
interagiram com a transmissão intergeracional de memórias, ocorrida em sua
família.
A partir dos conceitos e metodologias aqui apresentados buscaremos
demonstrar como ao utilizar-se de diversos materiais — ilustrações, fotografias,
folhetos, revistas, documentos, livros, viagens, entrevistas realizadas por Art
com seu pai e amigos da família — para a construção de Maus, Spiegelman
transgrediu as fronteiras existentes entre as mídias, apropriando-se e
reconstruindo discursos e referenciais imagéticos. Destacamos ainda, como
esses processos avançaram em paralelo as buscas por maiores informações
sobre seu passado familiar e a construção de parte de sua pós-memória.
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Intermidialidade e remediação na adaptação filmíca dos
quadrinhos american splendor
Luiz Carlos MACHADO

1

Introdução
Rajewisky (2012) debruça-se em suas pesquisas sobre o fenômeno
denominado intermidialidade que se caracteriza pela interrelação e interação
entre mídias. Para a autora, o conceito não é uma novidade, apesar do seu
notório diálogo com a contemporaneidade, pois na esteira dessa discussão já
se usou termos como multilinguagem, hibridação e arte integradas. Todavia,
cada um desses termos esbarra nas limitações de suas próprias definições e
nas demarcações próprias de cada mídia em particular. Intermidialidade
consegue ser um conceito “guarda-chuva” por ser edificado na junção de dois
termos bem abrangentes: mídia, que pode ser compreendido como a própria
linguagem, os mecanismos ou a mensagem de uma determinada comunicação
e inter, que pode ignificar tudo que está entre as mídias, todas as trocas,
compartilhamentos e referências.
Uma das principais formas de intermidialidade, segundo Rajewsky
(2012), é a transposição de textos de uma mídia para outra, ou seja,
reinterpretação de narrativas produzidas originalmente em uma linguagem com
recursos de outra. Prática que se iniciou com a representação de cenas da
literatura e da tradição oral nas pinturas e esculturas, solidificou-se com
recriações no teatro e na ópera. Com o advento do cinema, consolidaram-se
nas adaptações de romances, contos, teatros, musicais, história em quadrinhos
e vídeo game. Há vozes que advogam contra validade da transposição de
mídias, pois acreditam que certos elementos edificados na mídia original não
funcionam na adaptação. No entanto, Rajewsky (2012) defende que a
transposição de fronteiras das linguagens não se esgota na mera citação direta
dos elementos de outras mídias em sua construção, e sim que abre espaço
Mestrando em letras, área de concentração em Linguagem e Sociedade, da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Campus de Cascavel, orientação do Prof. Dr.
Acir Dias, professor adjunto da Universidade do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Campus de
Cascavel.
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para recriação e reinterpretação desse recurso para sua linguagem o que a
autora chama de “remediação”.
Em 2003, os cineastas Shari Springer Berman e Robert Pulcini
propuseram um filme com certo tom experimental que pretendia adaptar o
trabalho de Harvey Pekar, o criador da revista em quadrinhos underground
estadunidense American Esplendor. O premiado filme com o nome homônimo
aos quadrinhos, que no Brasil recebeu o título O anti-herói americano, recriou
as histórias cotidianas que Pekar transportava para as páginas de sua revista e
sendo assim, assumiu também um teor biográfico.
Diante da proposta dos dois cineastas estadunidenses apresenta-se a
seguinte questão: os recursos utilizados pelos diretores para representar a vida
e adaptar a obra de Harvey Pekar no filme O anti-herói americano pode ser
considerada como práticas de remediações intermidiáticas nas três categorias
de intermidialidade sugeridas por Rajewsky (2012). Desta forma, esta pesquisa
apresenta como cerne de investigação, a análise das soluções apresentadas
pelos idealizadores da obra cinematográfica a fim de aferir se funcionam como
remediações de midialidade. Além de traçar uma tentativa de compreensão do
que é intermidialidade e remediação, examinar as imbricações que esse
trabalho audiovisual produz e quais as contribuições que oferece para os
estudos interartes.
Tanto cinema quanto história em quadrinhos enquadram-se na categoria
de combinações de mídia, isto é, são geradas a partir da união de regências de
duas mídias ou mais. Desta forma, é natural que elementos midiáticos se
cruzem no seio das produções cinematográficas e quadrinizadas e que
fronteiras sejas transpostas. A escolha dessa adaptação em particular se dá
pelo motivo de unir essas duas plurimídias que gera outra categoria de
intermidialidade, a transposição de mídias. E pelo fato que as tentativas de
emular os recursos de uma mídia em outra, a obra se vale da terceira
categoria, a referência midiática.

2. Intermidialidade
Para seguirmos o debate, inicialmente, se faz necessário entender o que
é mídia e como Clüver (2012) compreende essa definição, pois as primeiras

142

impressões nos remetem mais ao campo das comunicações do que das Artes.
Derivado das expressões inglesas medium e media, podemos traduzir grosso
modo, como meio de expressão ou veículos de comunicação e mensagem.
Podemos utilizá-lo para se referir a áreas comunicativas como o jornal, rádio,
cinema, televisão, a mecanismo como televisor, computador, telefone, a
suportes como tela, papel, madeira e a instrumentos como pincel, lápis, tinta e
cinzel. De início, mídia pode ser entendida como “aquilo que transmite um
signo (ou uma combinação de signos) para e entre seres humanos com
transmissores adequados através de distâncias temporais e/ou espaciais”
(BOHN; MÜLLER; RUPPERT apud CLÜVER, 2012, p. 9). Segundo esses três
autores alemães invocados por Clüver (2012), é o sistema ou estrutura
utilizada por um emissor para emitir um signo a um receptor, a decodificação
sígnica dependerá das relações semióticas estabelecias entre todos esses
sujeitos, o meio e a mensagem.
Pensar em mídia, reconfigura um objeto artístico, qualquer que seja,
como um conjunto de elementos comunicativos que são interpretados por um
espectador. Clüver (2012, p. 9) afirma “a nossa relação com a mídia “música”,
por exemplo, se dá através do nosso contato com signos emitidos pela
performance de uma peça musical — de um produto ou uma configuração da
mídia “música” (CLÜVER, 2012, p. 9). Ao ouvirmos uma música instrumental
executada por instrumentos de corda como violino, viola, violoncelo e piano,
temos contato com texto sonoro que é modulado na composição da peça, uma
organização de notas, frequência, tempos, intervalos e repetição.
Agora, pensemos no cinema, que Rajewsky (2012) apesenta como um
caso clássico de combinação de mídias, uniu conceitos da pintura, da literatura,
do teatro, da dança, da música e da arquitetura. Essas linguagens foram
combinadas naturalmente na sua construção, em cada um dos 16 quadros
fotográficos do cinematógrafo colocados em justaposição eram carregados
elementos pictóricos que já havia sido explorado na pintura. As narrativas do
roteiro sejam ficcionais ou factuais dialoga com a literatura. A música que logo
início foi inserido como recurso importante na criação da atmosfera das cenas
e com o avanço a das técnicas de edição, ditou o ritmo para as montagens.
Como afirma Clüver (2012) a intermidialidade é uma constante que
sempre existiu nas linguagens artísticas, mas na era tecnológica, essa prática
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se tornou mais presente. A fotografia, o cinema, o quadrinho e o videogame se
alimentam de recursos advindos das mídias que as precederam. Mais tarde,
com as novas linguagens contemporâneas, a chegada da videoarte, da
instalação, da performance, do happening catapultou ainda mais essa natureza
relacional das mídias artísticas.
Do Renascimento até meados do século XX, as fronteiras midiáticas
eram de certas formas bem definidas, por exemplo, elementos da pintura eram
distinguidos de forma precisa aos da gravuraque compartilham regênciasdo
mesmo campo pictórico. Essas distinções geraram inclusive uma sacralização
de algumas mídias, criando uma hierarquização de linguagens artísticas que
afastou o gosto popular relegando-as aos grandes salões. Higgins (2012)
lamenta essa superioridade das mídias que não conseguiu se aproximar do
imaginário popular e não estabeleceu conversas com o cotidiano. O autor não
mede palavras em dizer que a intermidialidade determinou um novo patamar
de relação com o ordinário da vida e tornou as obras artísticas e literárias mais
verdadeiras.
Sentimos isso ao olharmos para obra de arte que parecem pertencer
a uma ou outra forma. O que são ela, afinal? São objetos caros.,
feitos à mão, para orna a parede dos ricos, ou por meio de sua
generosidade (ou de seu governo) serem compartilhados por um
grande número de pessoas e dar a sensação de grandeza. Mas eles
não permitem nenhum tipo de diálogo (HIGGINS, 2012, p. 42).

Uma das contribuições mais relevante das obras entre mídias é a
aproximação ao cotidiano, e assim oferece certa dessacralização das
linguagens. Isso se dá, especialmente pelo fato que as relações intermidiáticas
não ocorrem apenas com as mídias ditas artística, mas também com
elementos populares e corriqueiros que são facilmente reconhecíveis. O púbico
presente em uma ópera na Viena do Século XIX buscava a apreciação artística
e um pouco de entretenimento, mas o alto nível musical e muitas vezes a
língua estrangeira (durante muito tempo era compostas apenas em italiano)
apenas conseguia causar um efeito catártico àqueles que dispunha de certo
nível de conhecimento e sensibilidade. Em um filme, o caráter naturalista dos
diálogos, atuação e cenário emula o ordinário da vida, cria uma identificação ao
adotar certas referências midiáticas já conhecidas pelo espectador.
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3. Categorias de intermidialidade
Rajewsky (2012) estabelece três categorias de intermidialidade levando
em consideração o modo como as regências superam as fronteiras
estabelecidas pela natureza de cada mídia. O ponto de partida sempre é o que
a autora chama de mídias individuais, que são as linguagens tradicionais que já
fazem parte, de certa forma, de um constructo histórico das mídias. Aquelas
que consegue ter discernido com regras e definições bem precisas. Os
primeiros exemplares de cruzamento de fronteira se dão no processo quase
natural de transpor uma obra produzida em uma determinada mídia para outra,
ou seja, usar um texto concebido dentro de parâmetros específicos e adaptar
para as características de outra linguagem.
Intermidialidade no sentido estrito de transposição midiática
(Medienwechsel), denominada igualmente transformação midiática, a
exemplo de adaptação fílmica de textos literários, novelizações e
assim por diante (RAJEWISKY, 2012, p. 55).

Muito do que se produziu na pintura e na poesia, talvez as duas mídias
mais tradicionais, foi apropriado de histórias da tradição oral, mitologias e
lendas. Muitos textos poéticos foram pintados, muitas representações
pictóricas foram cantadas em verso. O conceito geral da arte é se apropriar dos
elementos da vida e recriar nas linguagens estéticas, a pintura transpõe para o
suporte o que a visão captura. E assim a lista se amplia, peças de teatro
adaptaram romances, operas referenciaram mitologias, espetáculos de dança
recriaram pinturas. O próprio cinema narrativo ficcional nasceu em parte do
processo de adaptação, o francês George Meliés adaptou sua obra-prima
Viagem a Lua (1902) do livro homônimo de Júlio Verne. Desde então, a sétima
Arte tomou a literatura como uma das fontes mais recorrentes de suas
narrativas.
Muitas mídias surgiram de combinações de outras, o que torna inevitável
não retomar elementos de suas fontes originárias. Quando em 1923, o crítico e
teórico do cinema Riciotto Canudo listou as linguagens artísticas no seu
manifesto das sete artes, partiu da premissa que as primeiras artes eram meias
de expressão que nasceram naturalmente com a história humana. Colocando
cinema como a combinação das outras sete, pois mesclava elementos cênicos,
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recursos da pintura e da literatura, estruturas arquitetônicas e rítmicas e
métrica da música.
Intermidialidade no sentido estrito de combinação de mídias
(Mediekombination), que inclui fenômenos como ópera, filme, teatro,
manuscritos iluminados, iluminuras, instalação computadorizada e
SoundArt, história em quadrinhos, ou, noutra terminologia, as
chamadas multimídia, de mescla de mídias e intermidiáticas
(RAJEWISKY, 2012, p. 55).

Essa categoria de ocorre no caso de uma mídia que combina recursos
de outras mídias, como a História em Quadrinhos que compreende regências
próprias da literatura, pintura, arquitetura, música, tipografia e design gráfico.
Todos esses elementos se fundem na narrativa das páginas de um quadrinho e
se torna signos que referencia tanto conceitos próprios da história em questão,
quanto representações mais amplas de outras mídias e da própria vida. Como
podemos constatar nas afirmações de Eisner:
A configuração geral da revista em quadrinhos apresenta uma
sobreposição de palavras e imagens, e, assim, é preciso que o leitor
exerça as suas habilidades interpretativas visuais e verbais. As
regências da arte (por exemplo, perspectiva, simetria, pincelada) e as
regências da literatura (por exemplo, gramática, enredo, sintaxe)
superpõe-se mutuamente. A leitura da revista em quadrinhos é um
ato de percepção estética e de esforço intelectual (EISNER,1985. p.
8).

Quadrinhos se caracterizam por ser uma combinação de elementos
visuais como o requadro, o balão, o recordatório, a grade de páginas, a
ilustração e elementos literários como o enredo, os diálogos, a narração e a
figura de linguagens. Sua construção narrativa se dá pela justaposição desses
elementos que oferece uma captura unificada de todos esses elementos.
Por último, sempre foi uma prática comum, trabalhos artísticos se
apropriarem de partes de outras obras ou de mídias diferentes. Esse fenômeno
é tão recorrente, inclusive na literatura, que Clüver (2006) chegou a afirmar que
“a intertextualidade sempre significa também intermidialidade” (CLÜVER, 2006,
p. 14). Muitas narrativas se edificaram nas bases de uma outra ou de várias
narrativas. Abaporu, a pintura icônica de Tarsila do Amaral é uma referência à
O pensador de Auguste Rodin, que por sua vez é uma das alegorias da sua
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outra obra A porta do inferno, referência a Dante. Rodin fez, ao mesmo tempo,
uma referência a si mesmo e ao escritor renascentista.
Os filmes de Western Spaguetti é um dos gêneros mais icônico do
cinema, mas suas bases estéticas remontam mídias anteriores. Sergio Leone
utilizava em suas produções cinematográficas a mesma estrutura narrativa das
óperas clássicas, já o repertório visual, os enquadramentos, sequencias de
câmeras, apresentação dos personagens eram inspirados nos filmes de
samurais do diretor japonês Akira Kurosawa. George Lucas, por sua vez,
utilizou todas essas mesmas mídias e outras televisivas para criar a saga Star
Wars.
Intermidialidade
no
sentido
estrito
de
referência
intermidiática(intermidialeBezüge), a exemplo das referências, num
texto literário, a um certo filme, gênero fílmico ou cinema em geral (a
escrita fílmica); idem as referências que um filme faz a uma pintura ou
que uma pintura faz a uma fotografia, dentre outras (RAJEWSKY,
2012, p. 55).

A intermidialidade amplia a relação de intertexto ao propor um jogo com
os recursos e regências de uma mídia dentro das características compositiva
de outra mídia. É comum depararmos com peças de teatro ou espetáculos de
dança que usam elementos do áudio visual no palco, o desafio é recriar os
elementos do vídeo na estética do teatro.
A artista sueca Charlote Johannesson trabalha com tapeçaria em tear
criando peças com críticas a políticas tradicionais e contextos machistas desde
1970. Mas tarde, utilizando um computador Apple II plus recriou os pontos da
tecelagem usando o pixel e depois recriou os bitmaps de uma imagem
computadorizada usando as mesmas medidas no tear. Ao cruzar fronteiras
midiáticas determinadas técnica ou característica que é configurada dentro das
possibilidades de uma mídia passa por uma ressignificação ou adaptação para
ser incorporados trabalhos de outra natureza. Rajewsky (2012) denomina essa
prática de remediação e sobre isso, trataremos a seguir.

147

4. Remediação intermidiática
Rajewsky (2012) observa que pela intermidialidade podemos perceber
que as particularidades das mídias individuais invocadas por outras mídias
trazem consigo as suas referências. De um modo mais geral, as
intertextualidades produzidas são adaptações dos textos advindos de
linguagens diferentes e não apenas citações dentro dos seus construtos. Nas
subcategorias de intermidialidade, o que ocorre é uma nova versão do recurso
é transferido para outras linguagens, em cada uma das modalidades é assim
que acontece. O texto original é rearranjado para atender a outras
necessidades narrativas próprias da cinematografia, regências próprias e
exclusivas da linguagem que são invocadas na leitura não funcionam da
mesma forma em obra audiovisual que explora a imagem.
Nas combinações de mídias, segunda categoria apresentada por
Rajewsky (2012) é um desdobramento natural da própria evolução dos
mecanismos de comunicação, mídias como a ópera, cinema, história em
quadrinho, instalação. Nas páginas dos quadrinhos a combinação de imagem e
palavra, elementos da arte pictórica e da literatura se unem para cria outras
conexões. Uma onomatopeia figura de linguagem que referência som utilizando
uma palavra, nos quadrinhos essa tipografia se transmuta em um elemento
visual, além das representações que o próprio signo das letras carrega o traço,
as linhas e as cores também colaboram para expressividade do som que é lido
pelo espectador
Usando os meios específicos das mídias à sua disposição, o autor de
um texto não pode, por exemplo, “verdadeiramente” fazer um zoom,
editar, dissolver imagens ou fazer uso de técnicas ou regras reais do
sistema cinematográfico; ele necessariamente permanece em sua
própria mídia verbal, isto é, textual (RAJEWSKY, 2012, p. 28).

O que se fala sempre, no caso de uma transposição midiática literária
para o cinema, é o fato da imaginação do leitor ser tolhida quando o texto
passa a ser uma obra audiovisual. No entanto, é possível o cineasta acionar
essa dinâmica da imaginação com a edição ou o enquadramento da cena,
ditando para o espectador, o campo de visão e lançando para imaginação o
que não é exposto. Roma Polanski em seu Bebê de Rosemary (1968) utiliza
esse recurso ao não mostrar o olho da criança que era a prole do diabo e
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lançar apenas a frase “Ele tem o olho do pai”. O espectador passa imaginar
essa característica, completando a narrativa e a deixando mais completa.
Essa constante da intermidialidade de emular, apropriar e readaptar as
práticas de uma mídia para outra, Rajewsky (2012) chama de “remediação” e
afirma ser o grande diferencial desse conceito em relação a outros anteriores
que designava cruzamento de fronteiras. No interior de cada mídia, os
elementos atuam dentro de certos parâmetros determinando a articulação e a
relação do espectador com sua funcionalidade. Quando transportado de uma
linguagem a outra, o recurso utilizado é simulado dentro do funcionamento da
obra. Músicas se apropriam da métrica poética, as divisões das sílabas atuam
como marcação de tempo e ritmo que é pressuposto próprio da musicalidade,
ou seja, uma relação de tempo conectado a língua passa ser relacionado ao
som.
Muitas vezes, ao falar de arte integrada se refere a produções que usam
a materialidade de outra mídia inserida no seu mis-em-scene, por exemplo,
uma peça de teatro que usa vídeo como cenário. Essa é a forma mais comum
de interrelação de mídias, mas não há uma transposição, apenas uma citação.
Nas referências midiáticas destacada por Rajewsky surge como um caráter
“como se”, em um filme, o diretor pode simular regências da pintura como o
enquadramento, a luz, o volume, o estilo, mas a cena filmada não se
transforma em uma pintura em si.

5. Remediações em American Esplendor
Harvey Pekar era um arquivista em um hospital em Cleveland, Ohio
quando em 1976 resolve transportar as situações do dia-a-dia para as páginas
de quadrinho, usando a si mesmo como protagonistas. Como não sabia
desenhar pediu ao amigo Robert Crumb que o fizesse. Crumb já era um
celebrado artista dos quadrinhos underground dos EUA, um gênero mais
subversivo dos anos 1960 ligado aos movimentos de contracultura. Divorciado,
estressado e preso a um trabalho que detesta, Pekar começa a relatar fatos
extremamente

corriqueiros

sem

idealiza-los

ou

romantiza-los,

apenas

documenta de maneira mais fiel possível, tentando emular até mesmo o
marasmo da vida pacata de Cleveland.
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American Esplendor destoa tanto dos quadrinhos comerciais e populares
que apresenta o herói que realiza grandes façanhas e participa de grandes
aventuras. Pekar não propõe nada disso, as histórias ficam alheias aos
grandes acontecimentos, trazendo à tona o ordinário da vida. A beleza e o
trivial caminham lado a lado nas páginas dessa ode ao homem comum, às
frustrações e os desafios do mundo real.
Pekar ao contar histórias do seu dia-a-dia também traz todo seu círculo
de amigos, incluindo sua segunda esposa Joyce Brabner, e oferece um
conjunto de representações reais de seres humanos e suas especificidades
psicológicas. Essa constante, coloca American Esplendor no bloco das
produções artísticas citadas por Higgins (2012) que conseguem se conectar a
realidade do homem comum sem idealizar ou romantizar as relações humanas.
Desta forma, “sugere uma locação no campo entre a área geral da mídia arte e
aquela da mídia vida” (HIGGINS, 2012, p. 43) e assim dialoga com as
exigências mais triviais e urgentes do leitor.
Figura 1 - Capa da primeira edição de American Splendor.

Fonte: PEAKER (1976).
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Talvez por isso a adaptação de Berman e Pulcini parecer ter funcionado
e apresente um vislumbre tão pertinente desse “herói” do cotidiano. Por conta
de Pekar narrar a própria vida nas páginas dos quadrinhos, fato e ficção se
unem e se confundem, oferecendo um material naturalmente híbrido para os
diretores do filme. Para representar essas questões, Pekar é apresentado no
filme como ele mesmo, pelo ator Paul Giammatti e por animações utilizando
traços dos artistas que ilustraram a revista.

Figura 2 - Cena com caráter mais documental, em que os personagens reais
aparecem junto aos autores que os interpretam.

Fonte: BERMAN; PULCCINI (2003).

Por isso, percebe-se que logo na sua mise-en-scène, o filme apresenta
uma combinação de estéticas, flerta com o documentário ao trazer o próprio
Pekar e pessoas reais do seu círculo para narrar, atuar em algumas cenas e
serem

entrevistados.

Usa

algumas

imagens

e

vídeos

de

arquivo,

principalmente na fase que o protagonista participava dos programas de David
Letterman. Explora a narrativa ficcional com a atuação de Giammatti no papel
de Pekar, mas algumas vezes o ator aparece como ele mesmo, além de
dialogar com os seus avatares animados. Berman e Pulcini concretizaram na
tela o que Rajewsky alerta ao dizer:
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Pois é claro – e isto é, de fato, o que quase sempre acontece – que o
produto resultante de uma transposição midiática pode exibir
referências a obra original, além e acima do próprio processo de
transformação midiática, obrigatório em si (RAJEWSKY, 2012, p. 26).

É comum, como disse a autora, que a transposição midiática além de
fazer meras referências textuais e imagéticas, transforme alguns elementos,
sejam eles narrativos ou estéticos. No caso da obra de Berman e Pulcini
(2003), essas transformações se tornaram o diferencial nessa adaptação. Por
exemplos, muitos outros filmes já haviam usado a mescla de animação e
liveaction, mas nesse caso, a ideia era emular as próprias páginas dos
quadrinhos, no qual, Pekar conversa com ele mesmo.
Figura 3 - Pekar representado pelo ator Paul Giammatti conversa com Pekar
em formato de animação.

Fonte: BERMAN; PULCCINI (2003).

E neste ponto que o conceito de remediação de Rajewisky (2012) se
encaixa, os diretores se propõem a, como diz a autora, “jogar com” os
elementos dos quadrinhos dentro da estética do cinema. Logo no começo do
filme, os créditos iniciais aparecem como uma simulação de uma página de
quadrinhos e os nomes aparece em recordatórios.
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Figura 4 - Compilação de frames da apresentação dos créditos de O anti-herói
americano.

Fonte: BERMAN; PULCCINI (2003).

Desenhos de Harvey feito por Robert Crumb e outros artistas parece
narrando por meio de balões uma introdução. Em seguida, se escuta a voz do
próprio Pekar in off, ou seja, sem o autor aparecer no enquadramento, dando
sequência a narração no mesmo tom, dando a entender que é a continuação
dos balões. Pois, “o balão é um recurso extremo. Ele tenta captar e tornar
visível um elemento etéreo: o som” (EISNER, 1985. p. 26). Como o espectador
sabe que esse ícone representa a voz de Harvey conclui que as narrações
funcionam como balão ou recordatório. Esse recurso é retomado várias vezes
durante o filme para indicar ano, cidade e pensamentos de Pekar, criando uma
constante na cabeça do espectador. Essa estratégia se encaixa no que
Rajewsky apresenta:
Esse caráter “como se” e a qualidade de formação de ilusão podem
ser ilustrados pelos exemplos de referências literárias a filmes: “O
autor literário escreve”, como Heinz B. Heller explica “como se tivesse
os instrumentos do filme a sua disposição, o que realmente não
acontece” ( RAJEWSKY,2012, p. 28).

No caso de American Splendor, os diretores jogam com as regências da
história em quadrinhos, estabelecendo esse “como se” na tentativa de emular
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esses elementos da quadinização. O espectador entra no jogo e passa a ler as
soluções audiovisuais como se fossem essas iconografias quadrinizadas.
Em alguns momentos, o filme assume completamente o formato dos
quadrinhos de Pekar, principalmente ao simular histórias em que o protagonista
“quebra a quarta parede” e dialoga com leitor. Esses episódios sempre eram
momentos mais reflexivos nas revistas e na obra cinematográfica acabam
sendo uma das passagens mais filosóficas. Em uma das cenas, Pekar
interpretado por Giammatti aparece em frente a um fundo branco que simula
um requadro de HQ e aos poucos vai se desenhando um cenário.
Figura 5 - Cena em que o personagem “quebra a quarta parede”

Fonte: BERMAN; PULCCINI (2003).

O personagem discorre um monólogo direto a câmera sobre os nomes
“Harvey Pekar” que encontra na lista telefônica de Cleveland, em um debate
sobre identidade e ação do tempo sobre nossas convicções. Fica intrigado pelo
fato não ser o único com um nome tão diferente, além disso, a outra pessoa se
chama apenas Harvey Pekar, enquanto seu nome na verdade é Harvey
Lawrence Pekar. Sugere então, que esse outro homem pode ser o Harvey
Pekar original e se assusta com a possiblidade ser apenas uma cópia. O
questionamento ocorre porque, na cena anterior, o protagonista, acometido por
um câncer, pergunta a sua esposa, Joyce: “Eu sou um cara que escreve sobre
si mesmo numa revista em quadrinhos ou sou apenas um personagem dessa
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revista? Se eu morrer, o personagem vai continuar ou ele também vai
desaparecer?” (BERMAN; PULCINI, 2003). Essa cena em particular, cria uma
reflexão sobre ficcionalidade e verdade, pois, Pekar se tornou um personagem
dessas histórias, apesar de ser baseado em fatos de sua vida.
Por fim, percebe-se que os diretores do filme buscaram soluções para
reproduzir a narrativa dos quadrinhos adentrando nesse aspecto híbrido que
vai da relação da verdade e da ficção até a junção de mídias. Como a recepção
do espectador do filme é diferente a do leitor do quadrinho, e desse modo não
se pode “usar ou genuinamente reproduzir elementos ou estruturas de um
sistema midiático diferente através dos próprios meios específicos da mídia.
(RAJEWSKY, 2012, p. 28). A ideia foi simular por meio de recursos audiovisual
e evocá-los por meio de referências, remediando-os dentro da estrutura
cinematográfica.

6. Considerações finais
Roteiros de cinema partem de argumentos advindos de diferentes
fontes: narrativas ficcionais, fatos históricos, biografias, literatura, quadrinhos e
vídeo games. Quase sempre a ideia é basear-se no texto e recriar segundo os
recursos da própria mídia, as boas adaptações são aquelas em que o diretor
está interessado em produzir uma obra cinematográfica usando uma boa
história e não fazer uma cópia da mídia original. Nas adaptações de
quadrinhos, os diretores acabam tendo dois caminhos a seguir, dedicar-se ao
argumento e assim criar um bom filme adaptando-o ou adentrar nas referências
midiáticas dos quadrinhos, criando uma obra mais experimental.
Na obra de Berman e Pulcini, ambos os caminhos são seguidos e os
diretores parece lograrem êxito nas duas empreitadas. Primeiro, filmes
biográficos principalmente de artistas tende as vezes não apresentar sua obra
como elemento narrativo ou visual, muitas vezes aparece apenas como pano
de fundo. O anti-herói americano não só referencia a obra de Pekar como a
usa como foco principal da produção. Além disso, muitos filmes tentam se
apropriar da estética do quadrinho para usá-la como recurso, mas que acaba
se tornando um artifício apenas visual sem muita conexão com a narrativa. No
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filme de Berman e Pulcini, as apropriações das regências das HQs se tornam
parte crucial da proposta do trabalho cinematográfico.
Ao propor um filme experimental que dialoga com elementos do
documentário e ao mesmo tempo com ficcionalidade, explora a metalinguagem
tanto dos quadrinhos e quanto do cinema, os dois diretores conseguem
apresentar a concretização de um processo de intermidialidade incrivelmente
elaborada. Ao unir duas linguagens plurimidiática, o cinema e a HQ,
conseguem transitar nas três categorias da intermidialidade classificadas por
Rajewsky e encontra soluções eficientes para os cruzamentos de fronteiras das
mídias em questão.
Por isso, é um exemplo bastante satisfatório de práticas de remediação
de cruzamento de fronteiras que propõe a autora. A reinterpretação dos
recursos dos quadrinhos dentro da linguagem cinematográfica utilizando pelos
diretores oferece uma compreensão bem precisa do “jogar com” e do “como
se”

que

Rajewsky

(2012)

apresenta

em

seus

estudos.

Demostra

eficientemente, como a intermidialidade não reside em mera citação de uma
mídia na outra, mas sim a ressignificação de seus construtos ao cruzar
fronteiras midiáticas. Não é apenas usar balões ou requadros em um filme, é
necessário reinterpretar esses elementos para incorporar outras características
e se tornarem funcionais dentro dessa nova proposta.
Por fim, é importante salientar que tanto o quadrinho American Splendor
quanto o filme O anti-herói americano são trabalhos que devem ser apreciados
distintamente como versões diferentes do mesmo texto e nunca como uma
cópia entre si. Uma adaptação não tem a obrigação de ser fiel ao extremo ao
seu original, haja vista que é uma nova visão sobre o mesmo argumento. E
isso vale para os elementos narrativos e estéticos de uma obra, é necessário
que sejam recriados e reinterpretados para produzir algo novo e só assim,
falaremos de uma nova obra de arte.
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Linhas e traços do trabalhador urbano na poética de Victor
Meirelles: indícios do uniforme profissional
Mara Rúbia SANT’ANNA

1

Introdução
A partir de 2016, foi encetada pesquisa de pós-doutoramento em Artes
Visuais, na EBA/UFRJ, sobre a Coleção de Trajes Italianos produzidos por
Victor Meirelles de Lima, entre 1853 a 1856. Concluída a capacitação, mais
dois anos foram dedicados para a gama diversificada e extensa de fontes
primárias e secundárias catalogadas.
Dentre as peças da coleção estão catalogados diversos desenhos preto
e branco, desenvolvidos como esboços e, entre eles, muitas figuras masculinas
são desenhadas em composições que remetem a trabalhos urbanos, como a
limpeza das ruas, o transporte de fardos entre outros. Essas figuras se
tornaram o objeto de análise e exposição deste pequeno texto.
O desenvolvimento metodológico do projeto maior foi duplicado e
aprofundado no estudo das treze folhas que contêm 24 figuras compostas com
a representação da peça em estudo, que se identificou como jaleco ou guardapó.
Ao longo da pesquisa maior, cada composição foi minuciosamente
analisada, por meio dos fundamentos teóricos e metodológicos de DidiHuberman (2010; 2013; 2015), bem como de Walter Benjamin (2017), como a
aplicação da montagem e da desmontagem preconizada como operação de
dissecação da imagem, a fim de alcançar sua condição crítica ou, como disse
Didi Huberman, numa “imagem maliciosa” (2015). Por outro lado, como
considerado por Benjamim em seu texto de 1919, a produção gráfica, como a
do desenho, demanda do expectador reflexão sobre o constructo e os sentidos
dele desprendido, exigindo, para alcançar a crítica e a perspectiva dialética, o
olhar anacrônico sobre as manchas e linhas encrustadas na textura do papel.
Professora efetiva da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e membro
permanente do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais. Projeto de pesquisa de pósdoutoramento financiado pelo CNPq e a publicação dos resultados pela FAPESC
(2019TR645). Este texto foi revisado gramaticalmente com os recursos financiados pela
FAPESC por Albertina Felisbino.
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Tal movimento do ver a desmontagem do visto se impõe como atitude de
interrupção, interpelação e mesmo confusão, tanto quanto o desmontar
provoca o reconhecimento minucioso das partes e da relação delas no todo.
Dessa maneira, o saber sobre o visto se torna mais denso, formalizando o que
se define como conhecimento. O desmontar para remontar propõe nova
legibilidade, considerando os tempos heterogêneos implicados na capacidade
de ver e mostrar e a própria noção estabelecida com os métodos de dessecar
empreendidos.
Na superfície de celulose analisada, Meirelles registrou, na metade do
século XIX, por meio de traços, linhas e manchas de grafite, uma peça de
vestuário comum às figuras masculinas que exerciam trabalhos urbanos. Na
interrupção do olhar que não apenas mais via figuras masculinas desenhadas
com trajes urbanos, em meio à confusão de identificar camisas, casacos ou o
que cobria os membros superiores das representações humanas, mas passouse a desmontar e a investigar minuciosamente para reconhecer, ou melhor
dizendo, constituir sentidos a partir do agora para o outrora, registrado por
Meirelles.
Tais peças passaram a ser investigadas para entender seus sentidos e
constatou-se, por rigorosos trabalhos de inventários do traje operário da
Inglaterra do século XIX (LE PLAY, 1862 apud CRANE, 2006), tratar-se de
jalecos utilizados sob uma determinada tradição pelos trabalhadores urbanos
de baixo poder aquisitivo.
O presente texto tem cinco partes: a primeira, uma apresentação
resumida da coleção geral de Estudos de Trajes Italianos de Victor Meirelles; a
segunda em que se caracteriza o objeto de análise; a terceira em que se
contextualizam os desenhos da peça de vestuário identificado como guarda-pó
em outros dois artistas que igualmente realizaram desenhos com ênfase na
representação de sujeitos sociais, no caso Cesare Vecellio e Gavarni e,
avançando, a quarta parte em que se disserta sobre o inventário de trajes
operários do século XIX, desenvolvido por Diane Crane a partir dos estudos de
Le Play e, finalmente, a última parte, na análise do conjunto de Meirelles,
apontam-se alguns quesitos: ambiência social e cultural, localização do olhar
de Meirelles sobre o urbano, a tradição ou herança temática e a posição
artística e intelectual que os desenhos apontam e os registros museológicos do
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presente. Fechando o artigo, encontram-se as considerações finais em que o
percurso argumentativo é sintetizado.

1. A coleção de trajes Italianos de Victor Meirelles
Meirelles produziu 170 pranchas que representam corpos vestidos com
trajes peculiares, o que levou a coleção a ser denominada Estudo de Traje
Italianos. A coleção pode ser dividida entre pinturas coloridas e desenhos em
preto e branco. O grupo colorido conta com 104 imagens que contém
representações de diversas ocupações sociais, como religiosos, pescadores,
camponeses; a maioria está em folhas retangulares, sendo 06 de formato
ovalado ou redondo. Em relação às figuras em preto e branco, são 66 trabalhos
com temas e denominações semelhantes, sem considerar os estudos de
panejamentos, academias ou estudos de nu catalogados para o mesmo
período do pensionato, entre os anos de 1853 a 1856 em Roma e de 1857 a
1861 em Paris.
A coleção pesquisada encontra-se em três acervos: Museu Victor
Meirelles, Museu Nacional de Belas Artes e dois colecionadores particulares.
As pranchas coloridas têm dimensões, em média, de 35 centímetros por
25 centímetros e abarcam as técnicas de aquarela sobre papel e óleo sobre
cartão. Os desenhos foram realizados em grafite e carvão sobre papel, entre
outras. Suas folhas são irregulares e a maioria pode ser classificada como
croqui ou esboços. Além disso, nas pranchas pertencentes aos acervos
públicos não há, geralmente, título atribuído pelo artista, assinatura ou datação.
No caso das coleções particulares a situação é distinta.
A denominação de catalogação dos desenhos evidencia flutuação nos
agrupamentos realizados pelos museólogos. Os quantitativos e títulos definidos
nas fichas catalográficas são:
•
•
•
•
•
•
•

Estudo de panejamento = 20
Estudo de Trajes Italiano = 17
Estudo de tipos populares = 9
Estudo de traje masculino = 5
Estudo de traje feminino = 4
Estudo de costumes = 4
Estudo de figuras = 2
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•
•

Figura feminina = 2
Figura masculina = 2

Figura 1 – Amostra da coleção colorida. Óleo sobre cartão (1) Aquarela sobre
papel (2 a 6). Tamanhos diversos.

Fonte: Acervo digital pessoal da autora 2.

Victor Meirelles, (1) CP; (2) MNBA 1577; (3) MNBA 1618; (4) MVM 52; (5) MVM 54 e (6) MVM
06. 1853. Óleo sobre cartão (1) Aquarela sobre papel (2 a 6). Parte da coleção, com apenas
21 obras, pode ser observada no site do Museu Victor Meirelles. Para saber mais, acesse:
http://museuvictormeirelles.museus.gov.br/acervos/colecao-victor-meirelles/.
2
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Figura 2 – Amostra da coleção preto e branco. Grafite, giz branco e carvão.
Dimensões diversas.

Fonte: Acervo digital da autora 3.

Dentre as pranchas coloridas, encontram-se 36 figuras representando o
masculino e 70 o feminino, com 2 representações infantis associadas – nas
duas gravuras são representadas mães amamentando. Ainda 63 figuras podem
ser observadas posicionadas na vertical ou em pé, e 43 flexionadas: sentadas,
agachadas ou de joelhos.
De todas as pranchas que foram produzidas nessa coleção, apenas
duas possuem cenário que permite distinguir uma local ao fundo. As demais
enfocam exclusivamente o traje detalhadamente sobre um suporte de corpo
humano. Não há preocupação com as expressões faciais das figuras, na
medida em que se assemelham, bem como os volumes e proporções da
representação da estrutura corporal seguem os cânones do desenho de figura
humana. Exceções se dão na representação de figuras mais idosas em que a
fisionomia e o pescoço contêm traços que expressam rugas e envelhecimento,
Victor Meirelles. (1) MNBA 8329, (2) MNBA 8131, (3) MNBA 8321, (4) MNBA 7720, (5) MNBA
7964, (6) MNBA 7722, (7) MNBA 7718. 1853 a 1855. Museu Nacional de Belas Artes.
3
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tanto quanto as costas são desenhadas mais arqueadas. O mesmo acontece
com algumas figuras que expressam juventude na proporção altura largura e
na disposição dos elementos do rosto. Além disso, evidencia-se que algumas
figuras estão inacabadas, visto que é possível visualizar o traço de grafite
deixado em partes do papel pelo artista, falta de detalhes na fisionomia, como
olhos e íris.
Considera-se a roupa com a única preocupação do artista, podendo-se
notar a grande preocupação com a técnica e o efeito de registro de uma forma
de trajar: o panejamento, a luz e sombra e a representação de bordados e
tecidos, com detalhes minuciosos.

2. Características do objeto em estudo
Dentre os desenhos em preto e branco, foram localizadas treze folhas
em que figuras masculinas apresentam um mesmo tipo de cobertura de tronco.
A recorrência levou à identificação de um padrão no conjunto compositivo do
desenho e disto a problematização inicial: o que são essas peças que diversas
figuras masculinas trazem em situações que denotam atividade laboral ou meio
urbano?
Além disso, na quantificação operada, identificou-se que a forma de
cobertura de tronco mais recorrente era uma espécie de túnica curta e larga
que termina na altura dos quadris. É também franzida, a partir de pala na altura
dos ombros; mostra abertura em V profundo, na frente, como um decote, o que
indicaria colocação pela cabeça. A peça possui mangas largas e igualmente
franzidas que se fecham num punho ajustado. Alguns panejamentos indicam
forração com pelos, como a pelagem de ovelhas.
Considerando a terminologia atual e as indicações bibliográficas sobre a
peça e seu uso com fins profissionais, denominou-se tal túnica de casaca da
lavoro, termo em italiano para guarda-pó ou jaleco, a fim de respeitar o
contexto de observação do artista. Em inglês, o termo é smock frock, como
Diane Crane usa ao descrever, detalhadamente, a peça em seu livro A moda e
seu papel social: classe, gênero e identidade das roupas (2006).
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Figura 3 – Figuras masculinas com casacca de lavoro. Grafite sobre papel.
Dimensões diversas.

Fonte: Acervo digital da autora 4.

Victor Meirelles. (1) MNBA 8048f, (2) MNBA 8048v, (3) MNBA 8425a, (4) MNBA 8425b, (5)
MNBA 7704, (6) MNBA 8327, (7) MNBA 8166, (8) MNBA 7721, (9) MNBA 8134, (10) MNBA
4
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Nas figuras em posição frontal e com essa casacca, observa-se o decote
em V, longo, o que indica ser uma veste que se colocaria pela cabeça, sem
necessidade de abotoamentos ou outras aberturas. O comprimento das
casacche 5 ultrapassaria os quadris, ficando uns 10 a 15 cm acima dos joelhos.
Nessas mesmas figuras presentes, na MNBA 7709 e 8425a, observa-se que
haveria um forro volumoso que, inclusive, exigiu panejamento adequado para
elevar um pouco as bordas. Devido a essa representação, supõe-se tratar-se
de um forro de pele animal, como de ovelha. Em outras figuras em posição
lateral se observa, igualmente, o volume produzido pelo panejamento
detalhista: os “varredores” das MNBA 7704 e 8327, os homens deitados da
8046, o “dançarino” da 8420 e os “inspetores” da 8048b.
Em outras figuras se observa a mesma túnica, porém com sugestão de
ser mais leve, sem forro, pois as figuras que as portam as trazem encolhidas,
de maneira franzida sobre o baixo ventre: uma por estar sentada com as
pernas cruzadas (7709), e outra por ter as mãos no bolso (8166). Ainda, há
outras que não indicam o volume dos forros peludos e nem a leveza de um
comprimento acentuado, como a figura da esquerda da MNBA 7721 e sua
sócia da 8134.
Muitas dessas túnicas, oito exatamente, estão acompanhadas do quepe
com viseira, com maior ou menor largura da copa mole. As outras 16 têm
coberturas de cabeça que são o chapéu de copa baixa e aba média e rígida e,
ainda, há os que usam tipo de chapéu coco.
Logo, a túnica é a representação de certas atividades laborais
mostradas por instrumentos, como vassouras, assim como o banco em que
várias figuras se encontram sentadas e os postes que as ambientam sugerem
o espaço urbano e público. Por sua vez, em outras imagens, onde se observa a
representação de fardos sobre os quais as figuras foram dispostas sentadas ou
deitadas próximas, a narrativa visual é reforçada, contextualizando as imagens
ao meio urbano e aos trabalhos afeitos a ele, como a limpeza das ruas, o
transporte de cargas, a partida de trens. Ainda reforça a condição de um traje

8046v, (11) MNBA 8046f, (12) MNBA 8420, (13) MNBA 7709. 1855. Museu Nacional de Belas
Artes.
5
Plural de casacca. Ver a aplicação do termo no site comercial de abbligliamento
professionale: https://www.confezionimevi.it/.
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apropriado ao trabalho o acompanhamento de quepes e aventais que algumas
figuras portam, como no caso das MNBA 8048a e b, 8425a, 8166 e 7709.
Do conjunto pictórico ainda não se mencionou o esboço de pernas
equestres (8046v), o que, apesar de num primeiro momento sugerir o espaço
rural, para o contexto do século XIX é bastante admissível no ambiente urbano
o transporte de mercadorias feito por tração animal à época.

3. Vecellio e Gavarni
Antes de se avançar nas discussões sobre os desdobramentos na
composição dos sentidos que as narrativas visuais das peças propõem,
observa-se a representação da mesma peça do vestuário de trabalhadores
urbanos em outros artistas contemporâneos, ou bastante distantes de Victor
Meirelles.
Cesare Vecellio (1590) 6 é o artista mais referenciado por textos que
mencionam os inventários de trajes do passado. Nasceu em uma pequena
cidade perto de Beluno, chamada Pieve di Cadore, em 1521. Apesar de haver
divergência a respeito de sua parentela com o grande pintor Ticiano, considerase que eles eram primos em segundo grau. Vecellio começou a estudar com
Francesco, irmão mais velho de Ticiano e, em 1548, seguiu, então, com
Ticiano para Augusbourg, para a corte de Charles Quint. Ao longo de sua
existência, exerceu diferentes funções no campo artístico, sendo ilustrador,
pintor, litógrafo e gráfico. Realizou diferentes obras para as igrejas da sua
região natal. Morreu em Veneza, em 2 de março de 1601.
Francesco Valconover o definiu como “verdadeiro pintor”, com uma “veia
maneirista, rústica e vivaz” (apud CAMPANA, 2006, p. 71). Tais considerações
elogiosas são raras, sendo o artista conhecido muito mais pelo livro sobre os
costumes antigos e modernos que se discute neste texto.
Carlo Campana afirma a seu respeito e em relação a seu livro sobre
trajes:

Disponível em: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8446755d>. Acesso em: 10 de agosto de
2020.
6
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Cesare Vecellio é consciente da novidade que constitui seu trabalho,
diferente de todos os demais, que mistura imagens e textos a fim de
realizar um tipo de história do traje que insere tais imagens em sua
realidade histórica, social, política e religiosas, por meio dos códigos
e das categorias de classes bem precisos, como se ele quisesse
mostrar o quanto cada indivíduo é definido e identificado, na
sociedade, por aquilo que ele usa – certamente isso foi mais válido
em sua época do que hoje em dia (CAMPANA, 2006, p. 72).

Também, o pesquisador italiano afirma que Vecellio teve a intenção,
desde a primeira edição, de produzir mais que uma coleção de trajes, fazendo
com que seu livro se transformasse num verdadeiro tratado históricogeográfico, composto de discurso introdutivo e de imagens das populações da
Europa, Ásia e África, comentadas em suas maneiras de se vestir, bem como a
evolução constante de seus trajes, de suas formas e de suas cores. Em meio
aos comentários, destaques e juízos de valor sobre os costumes, os
comportamentos e as condições de vida são introduzidos, com mais ou menos
evidências.
Na dedicatória do livro feita ao conde Pietro Montalbano, Vecellio (1590,
n.p) registra que sua obra é “louvável e desejável” por três razões: “a
antiguidade, a diversidade e a riqueza das roupas de diferentes países
apresentadas”. Também, nas primeiras páginas do livro, o artista salienta que a
intenção do trabalho foi “de aliar o útil ao agradável com arte e engenhosidade”
(VECILLO, 1590, n.p) mediante sua experiência, garantindo que ele havia visto
e se lembrava de diferentes obras de onde extraiu os trajes representados:
Tintoreto, Giovanni Bellini, Veronese, Carpaccio e Ticiano. Logo, os trajes
vistos e lembrados são representações, desenhos artísticos de outros artistas
e, não diretamente, fruto de sua observação de outros povos e outras formas
de se vestir.
A obra foi custosa tanto financeiramente como pelo esforço de desenhar
cada imagem e pelos comentários reunidos para cada uma. O xilógrafo
Cristóforo Guerra foi o responsável pela preparação das imagens à impressão.
Em vida, Vecellio publica duas edições de Habiti antichi et moderni di
tutto il Mondo. A primeira, em 1590, contém 415 trajes, textos detalhados para
cada um. A segunda edição de 1598 continha 503 imagens, com o título
ampliado Habiti antichi et moderni di tutto il Mondo. Di Cesare Vecellio. Di
nuovo accresciuti di milte figure. Foi publicado por Sessa, um dos mais
importantes livreiros de Veneza. A nova edição ganhou em imagens, porém os
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comentários foram bastante reduzidos e voltados apenas para os trajes.
Também os títulos e legendas foram impressos em italiano e latim. Segundo
Campana, essa segunda edição caracteriza “claramente o desejo de tocar e de
interessar toda a Europa cultivada” (CAMPANA, 2006, p. 72).
Dentre as 415 estampas produzidas por Vecellio da obra acima citada,
há muitas figuras compostas com um tipo de túnica em forma, comprimento e
panejamento semelhante à casacca di lavoro que se analisa. Todas estas
figuras têm como título e legenda desenvolvidos por Vecellio: termos que
assinalam funções de trabalho. Exemplifica-se com as pranchas 132 e 133,
intituladas, respectivamente, facchino e cestarvoli.
Figura 4 – Cesare Vecellio e representações de guarda-pó. Litografia.

Fonte: Bibliothèque National de France 7.

A obra de 1590 apresenta túnica de comprimento médio que se ajusta à
cintura por cinto que contém apetrechos, termina abaixo dos quadris, e com
Cesare Vecellio, 1590. Habiti antichi et moderni di tutto il Mondo. Disponível em:
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8446755d/f9.item.r=cesare%20vecellio>.
7
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abertura frontal em decote V, sendo numa sem elementos para fechar, e noutra
com duas amarrações em forma de laço. O panejamento não insiste num
franzido para a representação da peça, sendo que há mais volume apenas
abaixo da cintura. As mangas são longas e justas. Na cobertura de pernas, há
polainas e tiras de couro. O modelo observado encontra-se em representações
de campesinos da Europa Medieval, como consta na figura 52, do livro de
James Laver (1989), cuja data mencionada é 1335-40 e apresenta ilustração
do livro de salmos de Luttrell, acervado no British Museum 8.
Logo, numa tradição de longa duração, o trabalhador é representado em
seus trajes por uma túnica curta, mais longa ou mais curta, mais franzida ou
não, o que remonta a passado ainda mais distante no Ocidente, provindo dos
costumes vestimentares de romanos e gregos, cujas túnicas, diferentes dos
povos do Oriente, eram curtas para o masculino.
Sem que haja interesse numa busca de raízes históricas para o uso das
túnicas no do âmbito do trabalho, importante observar que outro artista,
vivendo no século XIX como Meirelles, nas representações que produziu dos
habitantes urbanos de Paris, igualmente associou a representação de túnicas
nos moldes das vistas na produção artística de Meirelles na composição de
figuras urbanas e em funções profissionais. Trata-se de Gavarni, entre muitos
outros que se poderia acionar para essa comparação.
Guillaume-Sulpice Chevallier, conhecido simplesmente como Gavarni,
nasceu em 13 de janeiro de 1804 e faleceu em 24 de novembro de 1866 em
Paris. Filho de família humilde teve um tio conhecido por suas comédias,
Guillaume Thiémet. Com pouco mais de 10 anos, trabalhava para um arquiteto
chamado Dutillard, fazendo desenhos e cópias, conforme era instruído. Com
treze anos, seu pai o coloca como aprendiz no ateliê de instrumentos de
precisão de Jecker, no qual se destaca por sua facilidade na aprendizagem e
criação de instrumentos com materiais diferentes.
Em 1825 publicou seus primeiros desenhos “Diableries”, reunidos num
livro chamado Récréations diabolico-fantasmagoriques. Nesta publicação,
estão reunidos seus desenhos feitos na região de Bordeux e Pireneus, com
predomínio de paisagens e trajes regionais pitorescos. Entretanto, foi com a
Consta como localização da obra no museu mencionado MS 42 130, f. 170 (LAVER, 1989, p.
281).
8
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revista Mode, criada em 1830 por Émile de Girardin (1802-1881), que Gavarni
se tornou amplamente conhecido, sendo considerado pelos dândis do
momento “seu pintor e seu modelo” (HOURTICQ, 1925, p. 238).
Após viagens a Bordeaux e aos Pireneus, Gavarni retornou a Paris
alimentado por curiosidade aguçada que o tinha levado a se dedicar ao registro
de trajes usados por grupos específicos e, ao mesmo tempo, propor outros
que, de maneira fantasiosa, uniam o usual com o extraordinário. Foram esses
desenhos que levou Gavarni a ser elogiado pelo “charme singular do lápis fino
e preciso” (DUPLESSIS, 1876, p. 16) e seduzido “pelo espírito das figuras
vestidas elegantemente e corretamente coloridas” (DUPLESSIS, 1876, p. 16).
Rapidamente suas obras tornaram-se uma coqueluche na galeria de Susse e
nas casas requintadas de Paris.
Seus biógrafos, citando uns aos outros, afirmam que Gavarni não
apenas desenhava trajes, no sentido de estampar o que se vestia nas ruas,
mas era, efetivamente, um criador das tendências: “ele antecipava a moda e
realizava o sonho que sempre acalentou, de presidir o destino do traje”
(DUPLESSIS, 1876, p. 19-20), ou seja, “o ilustrador da revista La Mode tornouse o árbitro e o primeiro inspirador dos guarda-roupas masculino e feminino”
(DUPLESSIS, 1876, p. 19-20).
Juntamente nestes primeiros anos de sucesso e fartura, Gavarni fez
caricaturas de homens públicos, ilustrou diversos livros e forneceu gravuras
para serem litografadas por inúmeros editores de Paris e diversos periódicos
de moda, de variedades e até outros mais eruditos. Fez produções próprias,
como

Nouveaux

Travestissements

(1832),

Études

d’enfants

(1834),

Physionomie de la population de Paris, todas com enorme sucesso e excelente
qualidade gráfica. Os desenhos que são apresentados para comparação do
traje de trabalho são oriundos desse estudo sobre a população de Paris,
reunidos e publicados pelo artista entre 1840 a 1850. Nessa época, após
temporada no Reino Unido, ele produziu muitas ilustrações importantes e
desenvolveu livros ilustrados nos quais defendia seus ideais anarquistas e sua
crítica ferrenha à sociedade da época. Porém, não se reinventou artisticamente
e seus desenhos pareciam sempre semelhantes, contendo os mesmos traços e
conteúdos, segundo Hourticq (1925).
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No século XX, seus trabalhos continuaram apreciados e publicações
sobre sua vida continuaram com Jean Robiquet (1912) e Jeanne Landre
(1912), seguidas de Paul-André Lemoisne (1924), Eduard Fuchs (1925), André
Warnod (1926). Muitos de seus trabalhos foram republicados em 1909 e até
mais recentemente, em 1983. Em inglês e russo também se encontram
estudos sobre Gavarni, com datas de 1961 e 1974 na Rússia e 1981 na
Inglaterra.

Várias

exposições,

igualmente,

foram

organizadas

com

exclusividade para suas obras, cujos catálogos encontrados datam de 1923,
1954, 1961, 1979, 1985 e 2002 apenas em França 9.
Figura 5 – Guarda-pó nas figuras de Gavarni. 1840. Litografia. Pranchas 28 e
98.

Fonte: Bibliothèque Nationale de France 10.
9
Levantamento realizado em dezembro de 2017 na biblioteca do Instituto Nacional de Artes,
em Paris – INHA. Logo, as referências dos autores citados não constarão das referências ao
final já que os mesmos não foram consultados.
10
Gavarni, Oeuvres nouvelles: Par-ci par là: Physionomies parisiennes: 100 sujets. Pesquisa
iniciada em 19/09/2018 por Natália Régis de Souza. Completada em 05/11/2020 por Vilma
Terezinha
Carnieletto
Izoton
Lago.
Disponível
em:
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10507316p.r=gavarni%20par%20ci%20par%20la?rk=214
59;2>
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Como se apresenta na prancha 28, duas figuras masculinas, em torno
de um balcão, já que se encontram em pé, conversam, sendo que a figura da
esquerda da gravura foi composta com um casaco curto posto acima da
camisa, cujo peito é branco. A figura da direita, por sua vez, apresenta uma
cobertura de tronco de tom claro, larga e que se coloca acima de outra, cuja
gola mais escura se vê em torno do pescoço. Essa peça por seu volume e tom
realizado pelas hachuras do lápis “fino e elegante” de Gavarni apresenta a
casacca di lavoro.
Na prancha 98, a figura em posição de repouso, com braços cruzados
sobre o ventre, apresenta-se semelhante à figura MNBA 7709: calças
compridas, quepe sobre a cabeça e túnica larga, cujas pontas estão por dentro
da cobertura de pernas. Num gestual semelhante da “espera”, os dois
trabalhadores urbanos de Meirelles e Gavarni se fazem contínuos na
representação do sujeito que ocupa a cidade e realiza suas atividades laborais.
Figura 6 – O guarda-pó do trabalhador urbano em Meirelles e Gavarni. Grafite
sobre papel. Litografia.

Fonte: Acervo digital da autora 11.

11

(E) Victor Meirelles. MNBA 7709. 1853; (D) Gavarni. Prancha 98.1840.
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4. O inventário de trajes operários na Europa do século XIX
Há bastante tempo, uma história da moda crítica e dialética descarta
consensos enciclopédicos e blogueiros que fundem diversidade de grupos
sociais, acesso à informação de moda, possibilidades de exibição e de
consumo a algo genérico e a-histórico do tipo “a moda do século XIX”. Sem
considerar o contexto social e cultural, econômico e histórico e as relações
entre diferentes dimensões do próprio funcionamento do sistema de moda, o
que se escreve a respeito do passado vestimentar de algumas sociedades e
épocas não vai além do anedotário. Talvez, sirva para conceber figurino e
ilustração, mantendo a síntese, nada crítica, no transvestir corpos de fantasia.
Ao se falar do século XIX sobre o traje masculino, o que predomina é
uma narrativa linear que aponta para o uso de calças compridas, casaco e
camisa, acompanhada de chapéu e sapatos fechados para o corpo masculino.
Esse estilo padrão, que ainda se nomeia para o presente, contempla a noção
de “democratização da moda” defendida por Gilles Lipovetsky (1989) para o
período por ele nomeado como de “Moda Aberta” 12. Todavia, o empenho do
pensador francês em criar épocas para classificar a história da moda ocidental
obliterou a variedade de sujeitos sociais existentes no continente e na faixa de
calendário selecionados. Como nos diz Diane Crane: “No século XIX, a classe
operária francesa consistia em vários estratos distintos, com diferentes níveis
de renda e padrões de vida” (CRANE, 2006, p. 66).
Foi tendo em mente essa variedade de estratos dos operários e as
considerações de Pierre Bourdieu sobre o consumo de bens culturais das
classes sociais altas e médias e suas repercussões nos gostos e hábitos das
demais classes sociais que Diane Crane se dedicou a contextualizar, criticar e
pôr em relação variantes como: escolarização, oferta de emprego, tipos de
trabalhos e informação, contexto de urbanização e industrialização, para
analisar o vestuário da classe operária e a experiência de classe social no
século XIX que os trabalhadores urbanos possuíam, levando em conta o
contexto inglês e francês, principalmente.
Os estudos das famílias operárias realizados por Frédéric Le Play são as
fontes primárias da socióloga norte-americana para a tese de que a
A discussão desta periodização encontra-se no capítulo 3 da 1ª parte do livro O Império do
Efêmero (1989).
12
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democratização do vestir no século XIX não foi tão ampla ou mesmo
significativa como havia sido considerado desde Simmel e Veblen. Para o
estudo em questão, por meio da descrição organizada por Crane dos dados de
Le Play, usamos a mesma fonte, a fim de identificarmos e refletirmos sobre o
jaleco observado nos desenhos de Victor Meirelles.
Frédéric Le Play (1806-1882), estudado exaustivamente por Diane
Crane (2006, p. 71), foi um importante sociólogo, precursor da sociologia
empírica, e que, ao longo de sua vida, realizou exaustiva pesquisa sobre o
vestuário e os costumes das famílias da classe operária. Mediante os relatórios
compilados por Le Play, Crane desenvolveu tabelas em que, entre outros itens,
no vestuário dos homens da classe operária, o referido guarda-pó representado
por Meirelles e Gavarni, por exemplo, se apresenta, no período 1850-187 13,
com 59 repetições, sendo que. no período seguinte, 1875-1909, o quantitativo
cai para 36 peças. A presença dessa peça no inventário realizado só perdia
para “colete”, sendo o total de 98 peças existentes e depois, entre 1875 a 1909,
com 84 coletes no guarda-roupa do homem operário francês.
A figura n. 2 que ilustra o capítulo “Vestuário da classe operária e
experiência social de classe social no século XIX” (CRANE, 2006, p. 82) se
assemelha bastante aos desenhos de Meirelles e, na legenda dessa imagem
está escrito: “Homens de classe operária vestindo guarda-pós tradicionais,
longos e volumosos, com bonés de pala (França), 1862” (CRANE, 2006, p. 82).
Segundo Crane:
Durante a semana, os trabalhadores geralmente vestiam roupas
identificadas com a classe operária. Desse grupo, 24 possuíam algum
tipo de guarda-pó. Coletes sem mangas eram usados com calça e
camisa por 98% dos homens. Mais da metade calçava tamancos.
(CRANE, 2006, p. 82).

Logo, o desenho de Meirelles como o de outros artistas não compunham
uma aparência ao trabalhador urbano alheio a sua realidade. Contrariamente, o
tipo social era significado na composição artística realizada mediante o traje, a
aparência que estava associada a ele. Pode-se cogitar, ainda, que à medida
que se reproduzia essa imagem do trabalhador urbano com seu jaleco, foi
sendo criada social e culturalmente a identificação de um grupo social. Como
Segundo consta em Crane (2006, p. 78), a pesquisa de Le Play foi realizada com 42 famílias
na 1ª fase e com 39 para o período subsequente.
13
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precisar o quanto a imagem de síntese de um grupo social significado por seu
traje influenciou a maneira de se vestir e se identificar deste trabalhador?

5. Apontamentos
Para finalizar a discussão proposta, foram estabelecidos cinco pontos de
análise desse percurso de comparação e investigação das linhas observadas
em boa parte dos desenhos de Victor Meirelles na cobertura dos troncos das
figuras estudadas.
Os cinco pontos são: a herança temática e a posição artística e
intelectual do pintor; a ambiência social e cultural; a condição de observação do
urbano; a poética captada e, por fim, o registro museológico do presente.
Partindo da herança temática e posição artística, alguns apontamentos
se sintetizam, lembrando Vecellio e Gavarni, citados há pouco, e indicam-se
outros artistas, trabalhos e concepções.
•

Vecellio e muitos outros artistas que compuseram “estudo de trajes” se
ocuparam de representar diferentes tipos sociais e, para tal, os trajes
eram os meios de tais caracterizações.

•

No século XIX, embalado pelo Realismo vigente nas artes e no próprio
debate político de cunho socialista, os desenhos de Meirelles
representaram tipos sociais urbanos e populares, como os trabalhos de
Gavarni e seus contemporâneos desenvolviam: Grito de Paris (Carle
Vernet, 1815), Costumes de operárias parisienses (Gatine, 1824) etc.

•

As cogitações da fisiognomonia desenvolvida desde Lavater (17411801) 14 aguçou o olhar curioso sobre os tipos sociais e urbanos.

•

Frédéric Le Play (1806-1882) e a Société Internationale des Études
Pratiques d’Économie Sociale, sobretudo da coleção “Les Ouvriers des

Johann Kaspar Lavater (1741 – 1801), nascido em Zurique, na Suíça, foi um pastor
protestante, teólogo, escritor e poeta, destacando-se por sua defesa nas questões relacionadas
com a manifestação do divino no ser humano. Entusiasta da fisiognomia (área que estuda os
traços físicos de uma pessoa como reflexo de hábitos e características psicológicas e
espirituais), publicou a obra Physiognomische Fragmente zur Beförderung und der
Menschenkenntnis Menschenliebe (1775-1778), a qual lhe trouxe destaque dentre a área.
Faleceu em 2 de janeiro de 1801, também em Zurique, devido aos ferimentos que sofreu por
soldados durante a ocupação francesa na cidade em 1799 (BRITANNICA, 2022, n.p).
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deux mondes” (1862), evidenciam a preocupação intelectual e
acadêmica sobre a população urbana e seus hábitos.
Além dessa tradição intelectual e artística compartilhada por muitos no
século XIX europeu, também a vivência deste ambiente social e cultural
marcou Meirelles e precisa-se de outros apontamentos:
•

As casacche forradas e seus decotes em V, combinadas com os bonés
próximos dos modelos dos atuais quepes de marinheiro ou associadas
aos chapéus de aba e copa curtas, tipo palheta;

•

Os fardos sobre os quais algumas figuras dormem ou sentam-se;

•

Os bancos das praças;

•

As figuras em “diálogo” entre si, em pé, num encontro casual na rua,
Todos esses pontos sugerem fortemente que Victor Meirelles produziu

tais desenhos tocado pela agitada movimentação de cargas portuárias ou
ferroviárias, num ritmo de vida urbana própria para o século XIX, sem a
setorização do espaço que dicotomiza a cidade entre turistas, moradores mais
privilegiados e trabalhadores.
Um terceiro ponto de síntese leva a considerar a condição de
observação do urbano pelo jovem pensionista brasileiro:
•

Roma, uma cidade urbanizada e bastante habitada, cujo censo de 1861
aponta para 194 mil habitantes.

•

Paris, grande capital europeia cuja população registrada em 1856 era de
1.147 mil pessoas (COMBEAU apud ARRAIS, 2011).

•

Nos primeiros meses de 1857 ou mesmo no fim do ano de 1856, quando
partiu da Itália para realizar mais alguns anos de pensionato em Paris, o
jovem Victor Meirelles viajou do sul europeu para o norte. Entre Roma e
Paris, pela própria disposição geográfica das cidades, Meirelles visitou
Florença, Veneza, Milão que era o centro de maior urbanidade do norte
italiano já no século XIX e, ainda, Turim.
O itinerário entre Roma e Paris, conforme consta nas orientações de

Porto Alegre 15 ao discípulo e pela própria disposição geográfica das cidades,
bem como as descrições detalhadas de Proença (1966), sugerem que
Meirelles visitou Florença, Veneza, Milão, o centro de maior urbanidade do

15

Notação 5555, Museu D. João VI, recomendações de Porto-Alegre a Victor Meirelles.
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norte italiano já no século XIX e, ainda, Turim, cujos caminhos para a França,
na década de 1850, eram mais seguros do que os atuais, hoje servidos pelos
inúmeros túneis construídos em solo suíço. Inclusive, a prancha MNBA 1591
consta o termo Turim nas suas inscrições, atestando a passagem do pintor
catarinense pela cidade.
O quarto apontamento circula em torno da poética de Meirelles.
Neste ponto se encontra a peculiaridade do trabalho de Meirelles frente
ao de outros artistas e imagens sobre trabalhadores urbanos do século XIX:
•

As peças do vestuário, numa preocupação inventariante e romântica
pelos costumes regionais, não são o foco principal do desenvolvimento
desses desenhos de Victor Meirelles.

•

A preocupação inventariante e romântica, nesse caso, se encontra na
expressão do povo/do popular, essa noção tão cara aos românticos e
realistas do século XIX.

•

Os tipos sociais, entendidos como sujeitos praticantes de profissões e
formas próprias de se inserirem no meio urbano, com seu gestual eram
os impulsos das linhas e traços de Meirelles rasgarem a celulose
ordinária que os contêm.
Sem fins comerciais diretos, como nos casos de Gavarni e Vecellio e,

sem preocupações censitárias, como de Le Play, Meirelles registra, na
composição de seu traço, a poética própria de valorização daquele gestual que
admira provindo, supostamente, do verdadeiro povo.
Por fim, levando tudo isso em conta, o último apontamento reflete sobre
o registro museológico atual destes desenhos.
•

Rever a datação e local de produção dos desenhos, atualmente
catalogados como Roma, 1853-1855, pois é improvável que os
desenhos do pintor catarinense possam fazer parte da mesma coleção
Estudos de Trajes Italianos(SANT’ANNA, 2020) e, mais, sua datação e
localização devem ser revistas.

•

A sugestão que toda a pesquisa apontou é que o local desses desenhos
foi Paris, entre os anos de 1857-1859, período anterior aos estudos para
a 1ª Missa no Brasil.
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6. Últimas palavras
A comunicação se dedicou a caracterizar os fundamentos teóricos e
metodológicos utilizados na análise dos desenhos selecionados, apresentando
detalhadamente o objeto de pesquisa explorado e, neste texto, se
apresentaram tanto a análise comparativa realizada como os efeitos
depreendidos dela.
Investigando nos livros usuais de história da moda (LAVER, 1989;
BOUCHER, 2010; KÖHLER; SICHART, 1993) em nenhum deles consta o
guarda-pó observado nas obras analisadas, nem para o século XIX nem para
os precedentes. Porém, ao se observar os estudos de trajes de Gavarni e
Vernet, produzidos no mesmo século XIX, encontra-se a peça com as mesmas
características. Nos antepassados desenhistas de trajes, em Cesare Vecellio
sob o título “Cestarvoli”, “Facchino”, há essas duas figuras de 1590, em que
dois trabalhadores, conforme foram intitulados, usavam uma túnica acima do
joelho, com decote amplo e mangas compridas.
Enfim, dois pontos se destacam de tudo que se considerou:
•

A despeito da denominação atribuída aos desenhos pelos acervos que
os conservam, os desenhos apontam para o estudo do trabalhador
urbano e não para o “traje italiano”.

•

Os tipos sociais, entendidos como sujeitos praticantes de profissões e
formas próprias de se inserirem no meio urbano, eram as razões das
linhas e traços de Meirelles rasgarem a celulose ordinária que os
contêm.
Os traços e linhas da composição da cobertura do tronco humano

masculino, por suas especificidades, permitiram extrapolar a narrativa usual
atribuída à imagem e alcançar novos sentidos e elaborar novas narrativas.
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Maldição e Desejo - Pensamentos de uma não indígena a
respeito de imagens indígenas
Lívia COSTA

1

Introdução
Naine Terena de Jesus, é uma pesquisadora e artista indígena da etnia
Terena (MT), Brasil. Atua como docente, artista, ativista e compõe a Oráculo,
projeto onde presta serviços de pesquisa e formação nos segmentos de
Comunicação, Educação e Cultura (ORÁCULO, 2020). Recentemente,
participou como curadora da primeira exposição dedicada à produção artística
indígena contemporânea, que aconteceu de 31 de outubro de 2020 a 22 de
março de 2021 na Pinacoteca, São Paulo. O evento contou com produções
artísticas em vários formatos de artistas indígenas como Jaider Esbell e
Denilson Baniwa e coletivos indígenas, a exemplo do Huni Kui Mahku, do Acre
(PINACOTECA, 2021).
Naine esteve presente no Verbier Art Summit de 2019 na Suécia, um
encontro que se propõe a juntar pensadores e artistas para discutir temas
importantes para a sociedade, objetivando uma mudança social através da arte
(SUMMIT, 2019). Sua fala ressalta a importância da arte indígena enquanto
manifestação de outros discursos e outras verdades, ressalta sua capacidade
de “descontar histórias” a respeito dos povos indígenas, promovendo novos
diálogos e com poder transformador para a sociedade.
Apresentando o próprio trabalho e de outros artistas indígenas, Naine
propõe que se enxergue a arte indígena além do que denomina primeira
camada, envolvendo questões estéticas, passando para a segunda camada
que representa a resistência desses povos no decorrer de mais de 500 anos.
Considera que talvez a maior arte indígena tenha sido a de continuar existindo
apesar de séculos de silenciamentos e tentativas de apagamento (NAINE,
2019).

Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade na linha Tecnologia
e Trabalho - PPGTE. Orientadora: Professora Doutoura Andrea Maila Voss Kominek,
PPGTE/UTFPR.
1
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Silvia Rivera Cusicanqui é uma socióloga de La Paz, Bolívia. Membro do
Taller de História Oral e Andina e pesquisadora da história oral e processos
coloniais indígenas em contextos rurais e urbanos. Cusicanqui possui
ascendência aymara e europeia e explora essa mistura, essa “mestiçagem”,
em seu trabalho, a partir do termo que denomina Ch’ixi, uma forma andina de
descrever os “opostos que convivem sem se misturar” (LARA, 2014, p. 597).
Ao pensar sobre o processo de colonização ao qual foi submetida a
América Latina, a autora afirma que é uma situação que não teve fim, onde o
passado permanece vivo no presente a partir de sucessivos processos de
recolonizações internas derivadas de discursos que se mantém até hoje.
Propõe que para pensar de forma descolonizadora é importante enxergar
esses discursos que não param de se reproduzir internamente (LARA, 2014).
Sobre essa afirmação, acrescenta:
Hay en el colonialismo una función muy peculiar para las palabras:
las palabras no designan, sino encubren, y esto es particularmente
evidente en la fase republicana, cuando se tuvo que adoptar
ideologías igualitarias y al mismo tiempo escamotear los derechos
ciudadanos a una mayoría de la población. De este modo, las
palabras se convirtieron en un registro ficcional, plagado de
eufemismos que velan la realidad en lugar de designarla. Los
discursos públicos se convirtieron en formas de no decir. Y este
universo de significados y nociones no-dichas, de creencias en la
jerarquía racial y en la desigualdad inherente de los seres humanos,
va incubándose en el sentido común, y estalla de vez en cuando, de
modo catártico e irracional (CUSICANQUI, 2010, n.p).

A partir dessa concepção de que as palavras acabam por ocultar a
realidade ao invés de representá-la, Cusicanqui defende que sua escolha pelos
estudos da imagem vai além de mera motivação pessoal, configurando-se
enquanto escolha política. A autora mostra como exemplo o trabalho Primer
Nueva Crónica y Buen Gobierno (Século 17) do cronista andino Waman Puma
de Ayala, que através das imagens pôde fazer críticas ao processo colonial que
foi submetido o povo andino. Demonstrando não apenas o posicionamento do
autor, carregando sentidos que fogiam às limitações da comunicação escrita,
mas também representando a cosmovisão do povo indígena Pachakuti, através
de uma compreensão sobre a colonização enquanto “mundo ao revés”, uma
manifestação caótica e cíclica da realidade (CUSICANQUI, 2010).
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Levando em consideração a reflexão sobre opostos que coexistem sem
se misturar e a imagem como manifestação privilegiada para outros discursos
que fogem à lógica colonizadora, Cusicanqui apresenta no prólogo de seu livro:
La sociología de la imagen, seu conceito de sociologia da imagem, contraposto
ao conceito de antropologia da imagem.
Fazer antropologia da imagem seria uma forma de observar o outro
enquanto ser estranho, a participação se dá apenas pela observação,
ocupando um lugar de compreensão eurocêntrica e urbano. Por outro lado,
praticar a sociologia da imagem seria uma forma do observador se enxergar no
“entorno social onde habitualmente se desenvolve” (CUSICANQUI, 2015, p.
21). Observa-se o que já se participa, e essa participação precisa ser
problematizada, pensada e praticada fora do sentido de viés colonialista/elitista
acostumado (CUSICANQUI, 2015).
Partindo de duas imagens, a primeira, uma obra do artista indígena
Jaider Esbell da etnia Makuxi, situada na T.I. Raposa Serra do Sol, Roraima,
Brasil, denominada Maldita e Desejada, e outra, uma fotografia feita pelo
etnógrafo alemão Theodor Koch-Grünberg, responsável por pesquisas com o
povo Makuxi no início do século XX, objetiva-se, considerando a sociologia da
imagem proposta por Cusicanqui e o que representa a arte indígena defendida
por Naine Terena, discutir como uma pessoa não indígena pode pensar seu
posicionamento perante imagens indígenas.

2. Desenvolvimento
A seguir, retratam-se dois encontros que envolvem três elementos em
comum: o índígena, o não indígena e a figura de Makunaima ou Macunaíma,
sendo o primeiro uma importante entidade indígena para a cosmologia Makuxi
e o segundo, a representação do ser indígena criada por Mário de Andrade a
partir de seu nome.
Jaider Esbell, autor responsável pela primeira imagem, é um artista,
escritor e produtor cultural da etnia indígena Makuxi, nascido em Normandia
(RR) onde se situa a Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Esbell é um dos
artistas indígenas atuais que apresenta o termo e conceito “arte indígena
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contemporânea”. No ensaio A arte indígena contemporânea como armadilha
para armadilhas (ESBELL, 2020) disponibilizado em seu site, o artista explica
que há alguns anos enxerga a arte que realiza como parte de um sistema
político e estratégico amplo, e que opta por usar o termo arte indígena
contemporânea como estratégia para situar e legitimar a produção artística
indígena nos muitos movimentos artísticos da contemporaneidade (ESBELL,
2020).
Possivelmente fazendo uma referência ao texto de Alfred Gell
Armadilhas como obras de arte e obras de arte como armadilhas (GELL, 2001)
no qual o autor apresenta a ideia de que a “arte primitiva”, que neste caso fazia
referência à produção artística de grupos étnicos africanos, corresponderia a
uma armadilha ao carregar em si várias significações: artefato, item ritualístico,
arte. Acrescenta, que a armadilha é um signo muito forte pois remete ao
caçador mas também à caça, caso contrário, não seria eficaz.
Assim, Esbell (2020) faz uso da isca “conceito”, um elemento muito
importante dentro da ciência ocidental, para conseguir legitimar a produção
indígena construída a partir das cosmologias das mais diversas etnias dentro
da lógica do ocidente. Objetivando definir um campo para os grupos originários,
considerados pelo autor em ampla desvantagem com relação aos demais
grupos étnicos na América.
Figura 1 – Maldita e desejada.

Fonte: Prêmio Pipa 2.
2

Disponível em < https://www.premiopipa.com/pag/jaider-esbell/>. Acesso em: 31 out. 2020.
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Retornando à imagem (figura 1), Jaider Esbell conta que a obra faz
referência ao primeiro encontro dos filhos de Makunaima, povo da etnia
makuxi, com o gado.
Relata Jaider sobre a experiência:
Eram horríveis. Grandes, agressivas e vorazes. Esplêndidas,
destemidas e belas. Eram as vacas nas terras de Makunaima. Foi um
tempo onde todas as forças da cultura maior dos povos do lavrado se
fizeram valer. A vaca chegou e nos reinventou com ela. A passagem
foi extremamente agressiva. Foi memorialmente sangrenta. É bem
recente a vaca lamber a mão do índio (ESBELL, 2017, n.p).

O encontro dos indígenas com o Gado remete à década de 70 e ao
Segundo Plano de desenvolvimento da Amazônia desenvolvido pelos militares
após a queda do ciclo da borracha, o intuito foi manter a soberania do território
amazônico e buscar formas de organizá-lo espacialmente. A introdução do
Gado levou a uma reestruturação das populações indígenas, inicialmente como
elemento de destruição do território e da cultura local, e posteriormente,
absorvida e utilizada como mecanismo de proteção de terras, como afirma
Cavalcante:
No desenrolar do processo colonizador, os indígenas perdiam e/ou
remodelavam seus territórios e consequentemente, reelaboravam
seus espaços tradicionais e empurrados pela necessidade se
sujeitavam a forma de produção dos não índios e como consequência
inevitável, além das terras, descaracterizava-se suas identidades
étnico-cultural. Entretanto, a estratégia do colonizador, a de usar o
gado como objeto-meio para ocupação territorial, tinha sido
absorvida. Os indígenas do noroeste de Roraima utilizaram o mesmo
elemento justificador da extensão territorial, segundo o modo
capitalista de produção, para garantia da terra (CAVALCANTE, 2010,
p. 264).

Ainda sobre a experiência da exploração de seu território e a posterior
chegada do gado, Esbell acrescenta:
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Me fiz explorador em um lugar onde tudo se explorava. Eu tive que
negociar com o medo, com a timidez, com a tristeza, com a solidão,
com a apatia. Por lá exploravam a terra não mais para agricultura
familiar comunitária. Se explorava a terra para grandes companhias.
Agricultura de monocultura. Exploravam a terra para retirar minérios,
madeira, terra para grandes fazendas de gado que a gente não via
para onde ia tamanho rebanho.Exploravam a terra para caçar mãos
de obra. Exploravam a terra para disseminar a miscigenação aos
modos perversos desde enganações e promessas a estupros
violentos nos campos longínquos de onde imaginavam nunca alguém
poder ser capaz de revelar (ESBELL, 2020, n.p).

A partir da escolha das cores, o posicionamento do animal, a distribuição
dos elementos do fundo, nota-se o desejo do artista Jaider Esbell em retratar a
potência deste encontro, “algo paralisante mas extremamente instigante”
(ESBELL, 2017, n.p). Destaca-se também que o artista opta por uma
linguagem que foge ao senso comum atribuído ao que deve ser a produção
imagética criada por indígenas. Essas escolhas constroem o que o autor
denomina de arte indígena contemporânea, Esbell trabalha com elementos
plásticos variados para construir suas narrativas que retratam a experiência
indígena hoje e no decorrer dos mais de 500 anos da chegada dos
portugueses em território brasileiro.
Figura 2 - Yekuana von Mawoinva.

Fonte: KOCH-GRÜNBERG (1917, p. 325).
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A segunda imagem, faz parte do livro Vom Roraima zum Orinoco (1917)
de Theodor Koch-Grünberg, e corresponde a uma das muitas fotografias feitas
de indígenas Makuxi durante seus extenso estudo sobre essa população. Este,
junto com outras produções etnográficas serviram como referencial e foram de
grande influência para o romance de Mário de Andrade intitulado Macunaíma: o
herói sem nenhum caráter (1928).
A obra acompanha as aventuras de Macunaíma, um índígena negro que
tem como uma de suas principais característica a preguiça. Configurada como
uma das obras de maior representatividade do ideário do primeiro modernismo
brasileiro, o trabalho condensa detalhes da cultura popular coletados a partir de
viagens de Mário de Andrade pelo norte do Brasil, elementos da cultura
europeia e relatos de estudos etnográficos objetivando criar uma arte e
identidade nacional (ENCICLOPÉDIA, 2021).
Faria (2006), reconhece a importância literária da obra, entretanto, traz o
questionamento sobre os motivos impulsionadores para a criação da mesma.
Citando relatos de Andrade durante sua viagem, onde “a natureza sublime”
(FARIA, 2006, p. 274) gera sentimentos intensos e mágicos, “dava vontade de
gritar, de morrer de amor, de esquecer de tudo” (FARIA, 2006, p. 267). O autor
aponta para o constante retorno ao já demarcado lugar da estética romântica,
argumentando que no intuito de encontrar uma identidade verdadeiramente
brasileira, Andrade acaba buscando concretizar utopias que surgem do desejo
de escapar do difícil mundo moderno. Sobre o ato de ser retratado por outros e
viver em um corpo ao qual sente pertencer a si mesmo, Esbell comenta:
Quando se nasce onde e como eu nasci, não se tem muitas escolhas
senão buscar fazer-se em si mesmo e isso pressupõe negar não
exatamente quem se é mas aquilo que queriam que você fosse. A
primeira teimosia vem mesmo dentro de casa. A forma como fui
educado não foi nem de perto a primeira violência. É que meu corpo
não me pertence sem que eu o veja com um alongamento de
acúmulos históricos. A violência é uma energia propagada de alcance
praticamente não rastreável, mas é (ESBELL, 2020, n.p).

Dessa forma, um trabalho que se caracteriza como um marco para a
representação da figura do indígena brasileiro surge de um lugar de fuga de si
de um não indígena e do consequente apagamento do verdadeiro sujeito
indígena, transformando-o em um grupo, uma alegoria. Como acrescenta Faria
(2006, p. 273): “O que está em jogo é a relação da obra com interpretações
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cristalizadas, desde o romantismo, que jogam a singularidade da nação na
imagem estetizada de sua natureza”.
A respeito do desconhecimento sobre quem realmente é o indígena,
Esbell acrescenta:
Assim como o termo decolonização tem seus resistentes, o termo
índio aparece com uso deslocado já por consenso entre as partes
que representam o movimento ou os movimentos indígenas. A
preguiça e a improdutividade atribuída ao índio – leia-se e fale-se
indígena – tem seu peso negativo reforçado com o desconhecimento
mínimo do status quo como nascer, viver e trabalhar na floresta
(ESBELL, 2018, p. 29).

Sobre o caráter da fotografia, Ribeiro (2013) desenvolve uma
interessante reflexão ao pensar sobre os silêncios que elas propagam. Ao
tentar interpretar uma foto, é possível atribuir falas que vão de acordo com o
que a pessoa externa à imagem deseja ouvir, ou até teme escutar, sendo o
medo uma espécie de desejo. O que não se pode escapar, entretanto, é do
silêncio que a foto carrega em si. A respeito da pessoa retratada pode-se
imaginar, mas jamais ter certeza do que pretendia dizer, não há como impedir
que o silêncio seja a experiência dominante, ao mesmo tempo, é a partir dele e
dessa eterna dúvida, que as fotografias se transformam em um infindável
campo gerador de narrativas.
A partir dessas duas imagens, e levando em consideração o conceito de
sociologia da imagem de Cusicanqui (2015) e a concepção de que uma das
maiores artes indígenas são a resistência e a capacidade de “descontar
histórias” de Naine Terena, propõe-se pensar um terceiro encontro, o do(a)
pesquisador(a) não indígena com estas imagens.
São duas imagens que representam encontros violentos e potentes de
pontos de vistas variados, o gado que destrói a mata, modifica o modo de
existir dos que ali habitavam ou o pesquisador que chega com seu olhar
estrangeiro, catalogando o indígena. Pensa-se então em como praticar uma
sociologia da imagem a partir de três pontos de reflexão: a) Como apreender e
interpretar imagens indígenas a partir de um olhar participante e não de mero
observador? b) Quais são as várias narrativas que perpassam essas
produções imagéticas indígenas e onde, como não indígena, é possível se
encontrar nelas? c) Até que ponto se enxerga a partir de um ponto de vista
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romântico buscando uma fuga interna. Considera-se da mesma forma os mais
de 500 anos de luta e resistência vividos pelos povos indígenas?
O primeiro aspecto a ser levado em consideração, é que a história dos
indígenas se construiu concomitantemente à dos não indígenas. Dessa forma,
antes de pensar em “minha história” e “história do outro” é interessante levar
em consideração uma história “nossa”, em conjunto, construindo relações que
apesar de parecem compostas por caminhos que nunca se cruzaram, estão
relacionadas desde o princípio. Assim, o gado entrou em contato com o povo
Makuxi, mas o povo Makuxi também entrou em contato com o gado, por onde a
cultura e a história indígena perpassam a história de vida do(a) pesquisador(a)
que busca olhar essas imagens?
Um segundo ponto importante ao trabalhar o olhar para outras histórias
é treinar a escuta. O mundo se construiu e se manifesta em várias narrativas,
entretanto, sabe-se que o discurso hegemônico, no caso deste trabalho o
discurso colonizador, “treinou os ouvidos” para escutar um único tipo de
história. Assim, como trazido por Lara (2014) a respeito das reflexões de
Cusicanqui, é preciso um esforço ativo para tornar-se atento(a) a outras
histórias e outros tipos de conhecimento, criando um constante diálogo crítico
com o discurso colonizador que se reinventa e se atualiza nos espaços
públicos e internamente, nas subjetividades e no modo de existir das pessoas
que habitam em países que passaram por experiências de colonização.
A terceira questão é treinar o olhar acostumado a definir e teorizar sobre
o “outro”, para si. Praticando um estranhamento sobre si mesmo(a), questionarse em que momento, o não-indígena torna-se o padrão e o indígena é
configurado enquanto “outro”. Ao olhar para si mesmo(a), convida-se a pensar
no que o levou até ali, até o desejo de se relacionar com essas imagens, quais
são as lentes, expectativas, qual é o desejo por trás do discurso que é visto?
Qual o silêncio? Qual a utopia que diz mais sobre o(a) pesquisador(a) que olha
do que sobre a imagem em si?
E então, ao sair de si e voltar a enxergar o “outro” do qual também faz
parte, nota-se os anos de resistência ou prende-se à primeira camada, à
estética, ao folclórico, à concepção evolucionista do “primitivo”?
Após essas reflexões, torna-se possível pensar sobre a primeira
imagem, correspondente à obra Maldita e Desejada (PIPA, 2020) de Jaider

189

Esbell, além de seus elementos estéticos. Entende-se que a sensação de
intensidade transmitida pela escolha das cores, das formas, da posição da
vaca, seus olhos vermelhos, a língua... estão presentes pois relatam sobre um
encontro que mudou a vida do povo Makuxi que habita em Roraima.
Compreende-se também, que para que uma pintura como essa chegasse a um
público não indígena, foram necessários anos de luta e resistência, neste caso
em especial do artista Jaider Esbell para tornar-se dono da historicidade de seu
corpo e de suas narrativas, que também são as narrativas da etnia Makuxi. O
pensamento colonial que gera o genocídio e a despropriação de terras
indígenas está presente também na vida de pessoas não indígenas, apesar de
se manifestar de formas diferentes. É importante encontrá-lo e entendê-lo para
que só assim possa ser combatido.
A respeito da segunda imagem, o silêncio inerente da fotografia talvez
se torne mais presente, o calar-se diante da câmera do(a) pesquisador(a) pode
ser muito violento, e apesar de jamais sabermos o que o homem indígena
realmente estava pensando, pode-se optar por qual história não se quer mais
contar. O indígena “outro”, estático, dissecado, que se materializa como
personagem fictício, objeto de entretenimento, romantismo, fuga... mas nunca o
que é, gente.

3. Considerações Finais
Tentar realizar uma prática baseada na sociologia da imagem de
Cusicanqui, ou perpassar para a segunda camada de Naine Terena, não é
tarefa fácil. Demanda um esforço constante de escuta, olhar, repensar modos
de ser e existir no mundo. Reflexões que levam a questionamentos sobre qual
caminho o indivíduo não indígena interessado(a) em aproximar-se de outras
cosmologias e epistemologias que não a ocidental, pode seguir. O do(a)
pesquisador que perpetue silêncios, ajuda a reproduzir os discursos coloniais
que habitam em si, ou o indivíduo que deixa de ser mero(a) observador(a) e
compreende-se herdeiro(a) de um processo colonizador que inseriu elementos
externos a uma comunidade já existente, perguntando-se o que sabe, sob o
viés dos indígenas, sobre as experiências resultantes dessa relação?
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A história indígena no Brasil não se fez de forma separada à dos não
indígenas, mas em conjunto. Busca-se participar dessas produções não
apenas em posição de observador, de um ponto de vista ocidental que entra
em contato com o estático, folclórico. Mas pensar quantas narrativas existem e
resistem concomitantemente com a narrativa ocidental, as outras verdades a
qual Naine Terena (2019) faz referência, e como essas experiências constroem
relações e identidades que compõem a sociedade brasileira.
As pesquisas de Theodor foram base para contar uma história a respeito
de Makunaima que Jaider Esbell vem descontar, ou como dito por Naine,
contar ao contrário. Não é o caso de dar voz aos indígenas, mas sim, de ouvir.
Valorizando outras formas de transmissão de conhecimento além da escrita, e
da epistemologia criada a partir do pensamento colonizador europeu,
explorando

a

oralidade,

as

imagens,

o

audiovisual,

a

performance

(CUSICANQUI, 2015).
Romper

com

a

ideia

de

“imobilidade

e

penumbra

cognitiva”

(CUSICANQUI, 2015) atribuída a esses povos, pensar como estão sendo
construídas as relações de sentido entre indígenas e não indígenas mediante
uma vasta produção de material indígena que vem se estabelecendo nos
últimos anos (TERENA, 2019). Como afirma Jaider Esbell (2018, p. 3):
Existe todo um entremeio não de explicação, mas de possibilidade de
entendimento. Sem adentrar as portas das cosmovisões dos povos
originários não há como discutir decolonização. Sem considerar as
culturas mexidas e hoje abertas para a discussão com parte humana
representada não há como discutir fronteira alguma.

Sobre o lugar do indígena atualmente e sobre a arte indígena, Esbell
acrescenta:
Todas as visões são transitórias e há mais de um em mim. Nunca
haverá uma conclusão e minha passagem é tão temporária como
essas aparentes demandas e suas urgências. Relembrar detalhes
essenciais são fundamentais, portanto. O fato que saímos
recentemente da plena oralidade, de um mundo mais de sentimento
que de sentidos literais, pesa muito nessa equação. O fato de
vivermos em estado de colonização permanente também tem seu
fator obrigador a nos motivar a estar em uma além das coisas.
Caminhamos abertos junto com os grandes temas do mundo, a fé, a
educação, a cultura, o gênero. E também acreditamos por nossa
natureza fortemente espiritual que nossa arte pode dar alcances.
Alcances outros como a nós foi dado muito ou tão pouco tal qual seja
ao menos compor ativamente a grande diversidade para sempre
(ESBELL, 2018, p. 9).
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Se a vida, tal qual as imagens, é composta por diversos discursos em
constante disputa, será mantida uma surdez diante da repetição das mesmas
histórias ou buscar-se-á encontrar um posicionamento mediante outras
narrativas, cada vez mais presentes, representadas e batalhando para serem
ouvidas?
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Memórias de uma geração: uma breve análise da Arte-Política
nas obras de Delson Uchôa em 1980
Ana Beatriz Bezerra de MELO

1

Seguindo vestígios: a memória da ‘Geração 80’
Após o levantamento de documentos sobre as artes plásticas em
Alagoas na década de 1980, em pesquisas anteriores, pretendemos investigar
o registro do tempo e a memória nas obras do artista alagoano Delson Uchôa.
Para isso foram escolhidas algumas das suas pinturas nesse recorte temporal,
pois ele carrega no seu trabalho fragmentos da sua história na Arte Alagoana e
na esfera nacional, com temporalidades distintas a partir de uma narrativa
autobiográfica com traços de um ideal enraizado desde a ‘Geração 80’.
Acreditamos na existência de vestígios na história capazes de nos
contar sobre a luta, persistência e valorização da cultura presente no Nordeste
que se propaga na forma expressiva de inquietude, posicionamento político e
memória, destacando a participação do artista na mostra Como vai você,
Geração 80?, em 1984 no Parque Lage (RJ), período de efervescência cultural
ocorrido no Brasil, com repercussões distintas em cada região do país.
Evidenciamos a relevância da produção imagética do artista como uma fonte
documental para a compreensão do campo da arte nos anos 80, dado que o
cenário instaurado na época era o de redemocratização política.
Os artistas foram interpretados na década como jovens “que querem
viver, acontecer, sonhar”, como apontou o crítico de arte Frederico Morais
(CANONGIA, s.d., p. 38). Acreditamos, entretanto, que através das imagens é
possível percebermos os temas políticos e sociais presentes em cada camada
compositiva, deixando de lado o discurso localizado na superfície, sobre
normas e estilos, como se devido ao fim da ditadura militar a arte deixasse de
lado as questões sociais, seu engajamento e ativismo, afinal, os atentados
contra a democracia estavam acabados nos documentos oficiais, mas a
realidade ainda era de luta e resistência.
Doutoranda no programa de pós-graduação em História na linha de pesquisa Cultura e
Etnicidade, orientada pelo Prof. Dr. Charles Monteiro.
1

195

A ‘Geração 80’ não viveu o período da ditadura militar no Brasil, mas
representa, aquela juventude em sua fase adulta; um salto temporal com as
reverberações desse momento. Reflexões sobre a construção da arte-política
nos anos 80 foram realizadas observando os seus antecedentes, através de
exposições como a AI-5 50 anos: Ainda não acabou de acabar, realizada no
Instituto Tomie Ohtake e organizada por Paulo Miyada que em seu catálogo
expõe questões sobre os 50 anos após o regime militar. Em uma das
entrevistas, datada de 2018 com o pesquisador Fernando Oliva, aponta a
censura ocorrida no ano de 1968 na Bienal da Bahia, período em que se
buscava a autonomia artística na região do nordeste. Reflexos como esse e
tantos outros elementos provenientes da repressão ecoam em diferentes
sentidos e intensidades ao longo dos tempos (INSTITUTO TOMIE OHTAKE,
2019).
Esse impedimento da participação do Nordeste no circuito das artes
reverbera em um distanciamento da sua cultura e obscurecimento da sua
história, ou seja, uma condição oriunda dos anos sombrios de golpe militar. Na
contemporaneidade, o brasileiro tem questionado os ideais da democracia,
aceito gestos de tirania, empossado representantes políticos capazes de
relembrar os produtos culturais midiáticos do regime militar de modo alegre e
propagado ideias falsas sobre um tempo em que a verdade estava encoberta
por uma sombra de dúvidas devido à censura sofrida também pela impressa e
veículos de comunicação. É possível sentirmos, por isso, a sensação de um
eterno retorno, porém, não há repetição porque há História. Compreendemos a
trajetória do artista Delson Uchôa como um artífice da memória política
presente no âmbito regional e nacional.
Considerando que Delson Uchôa constrói seu tempo, sua história, esse
construir está codificado com o que Didi-Huberman (2015) chamou de imagem:
um fragmento do tempo anacrônico. Desse modo, a primeira hipótese possível
é o anacronismo presente nas obras. Em seu domínio elas possuem um tempo
inconstante, com instantes de lentidão, retornos e inovação a cada momento,
pois encontramos obras datadas da década de 1980 até os anos 2000. O
artista brinca com o tempo e com ele reconstrói novas memórias. A segunda
hipótese é o desenvolvimento da imagem como documento sobre um tempo,
com camadas de memórias provenientes de uma expressão política na arte.
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A partir dessas hipóteses é preciso refletir sobre o lugar dessas
imagens,

das

memórias

e

dos

tempos

sedimentados

em

contextos

diferenciados, mas que é visto no trabalho do artista analisado nesta pesquisa
como um documento/arquivo, sendo a arte testemunha de uma época e
registro de processos, implicando no anacronismo e na memória como
retenção temporal.
Esta pesquisa propõe a construção de uma narrativa histórica sobre
como Delson Uchôa imprime o tempo através das imagens, na perspectiva da
política na arte. É possível constatar nas suas obras, referências da sua
história pessoal imbricadas em um tempo anacrônico: o Delson da ‘Geração
80’ e o Delson na atualidade, além do tempo correspondente as próprias
imagens. Parte do que é considerado aqui como pontos entrelaçados,
constituem-se em desdobramentos históricos oriundos da década de 1960
quando foi desejada a construção de uma vanguarda nacional atuante e
engajada no contexto político, com uma arte crítica ao regime e às instituições
como os museus, o mercado e a crítica, conforme (JORDÃO, 2018).
Para o desenvolvimento desse estudo trabalhamos com o procedimento
metodológico abordado por Ginzburg (1989), seguindo os vestígios históricos e
utilizando as imagens como parte desses arquivos. Com o objetivo de entender
a política na arte seguimos as premissas teóricas de Rancière (2005),
entendendo a arte e suas reverberações como expressões políticas capazes
de nos sensibilizar sobre as situações sociais e busca pela democratização,
direitos inerentes ao coletivo que por vezes são ignorados ou postos em
discursos de um não direito. As reflexões e direcionamentos no campo da
imagem, bem como parte das primeiras construções em Atlas, foram através
dos conhecimentos em Didi-Huberman (2013) para narrar a partir da produção
imagética, integrando a escrita com as fontes encontradas no percurso até o
momento.
Na primeira seção Delson Uchôa e a construção de uma Arte-política,
traçamos parte do contexto da ‘Geração 80’ partindo de reflexões das
referências internacionais até o nacional e o regional, considerando a cidade de
Maceió, localização do artista. Seguimos desenvolvendo nossas percepções
sobre a Arte-política tomando como ponto de partida os estudos em Rancière
(2005) e os vestígios encontrados em Ginzburg (2014) nos apontando os
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direcionamentos para uma narrativa imagética presente nos embates entre a
identidade cultural, suas representações, e a memória presente nas imagens
provenientes dos efeitos do contexto histórico político e suas articulações de
poder.
Na segunda seção Remontagens e reconfigurações na pintura alagoana,
buscamos compreender através do Atlas Mnemosyne a seleção de algumas
imagens das obras do artista concebidas nos anos oitenta que observadas lado
a lado nos conduzem a refletir sobre a narrativa de Uchôa e os discursos
possíveis por meio da arte quando as relacionamos com o tempo histórico e o
sistema das artes vigente.
Buscamos nas produções imagéticas do artista as camadas de
uma memória através do tempo. Acreditamos que recuperar parte do passado
é expor lembranças capazes de nos fazer compreender o presente e a
essência de questionamentos e padrões de pensamento acerca da arte no
contexto político brasileiro, com uma produção artística individual, mas capaz
de reverberar construções da memória na historicidade coletiva, assim
entendemos também a relevância da pesquisa dentro de uma micro e macro
história a qual perpassam as imagens.
O objeto desse estudo instiga questionamentos sobre os campos da
Historiografia, Artes Visuais e Memória, possibilitando o desenvolvimento de
uma narrativa imagética do tempo cujo protagonista capta, concebe e
(re)configura. Com o olhar do historiador trabalharemos em busca da
interpretação dos vestígios encontrados nas imagens e que poderem ser
narrados e costurados com o pano de fundo do cenário político, suas
implicações e repercussões na sociedade brasileira, lembrando o processo de
metamorfose que a arte pode sofrer quando documentada através da
fotografia, pois a realidade ganha reforço a partir da imaginação posta na
imagem, como afirma (GINZBURG, 2014). Temos com elas arquivos de
memórias capazes de nos fazer compreender os tempos heterogêneos que
constituem o social.
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1. Delson Uchôa e a construção de uma Arte-política
As influências dos artistas da ‘Geração 80’, de modo geral, foram
oriundas de países como Estados Unidos, Alemanha e Itália, imprescindíveis
na formação brasileira, pois, com elas, além das referências de produções
técnicas, se configurou um fenômeno social com discussões sobre o
modernismo e o capitalismo, como a Documenta 7 em Kassel, na Alemanha,
de 1983, cujo curador Rudi Fuchs utilizou de aportes românticos para uma
alegoria sobre a Europa e os ideais nacionalistas, como um revival fascista,
conforme (CANONGIA, s.d.).
A arte brasileira produzida na década de 80 potencializou uma narrativa
entre híbridos 2 e aprofunda a autonomia histórica e estética presente desde os
anos de 1960 com produções potentes e autênticas. É o caso do grupo
Neoconcreto e seu debate sobre a expansão da cor e da forma no espaço,
vertente de forte influência nas obras do artista Delson Uchôa. São trajetórias e
debates fundamentais as obras de Lygia Clark e Hélio Oiticica, ambos, assim
como a ‘Geração 80’, propuseram um novo tempo no fazer artístico,
tencionaram a História, questionaram a política, o social, o econômico com
embates presentes na arte e ligados à realidade do povo, sendo esta uma
relação de dependência para a sua existência, conforme os desdobramentos
em (DIEGUES; COELHO, 2012).
Uchôa, após um período na França e concluir sua graduação em
Medicina, regressou à Maceió determinado a construir sua identidade na
pintura, pois seu primeiro contato com a arte foi através do ateliê do pintor
Pierre Chalita 3, com um estilo modernista. O artista afirmou, em entrevista
cedida para pesquisas anteriores 4, que recebeu destaque no campo artístico
após a exposição no Parque Lage em 1984, com a curadoria de Marcos Lontra.
O hibridismo na arte é compreendido aqui como o retorno da pintura ao primeiro plano, mas
com uma revisita à História da Arte e seus reconhecidos movimentos do expressionismo
alemão à action painting, do maneirismo ao barroco. Achille Bonito Oliva cunhou em 1919, na
Itália, o termo transvanguarda para designar esse percurso da História da Arte conservadora e
seus estilos de forma transversal e eclética unindo vanguardas e neovanguadas aos ícones de
massa (CANONGIA, s.d.).
3
Foi um artista nascido em Maceió com estudos em escolas de Belas Artes no Brasil, Espanha
e França. Em 1980, criou a Fundação Pierre Chalita, a qual contribuiu para manter o ateliê com
muitos alunos e atuais referências da Arte Alagoana e um museu cujo artista doou cerca de
2300 peças de arte, de sua coleção privada, imagens sacras, pinturas, móveis e porcelanas
antigas (LOUREIRO, 1989).
4
Pesquisa desenvolvida para a escrita dissertativa em (MELO, 2016).
2
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Na ocasião, exibiu um híbrido da Arte Popular com a obra em grande escala e
cores vívidas, essa expressão lhe garantiu notoriedade.
A problemática, nesse contexto, desperta para a análise imagética do
tempo - o do artista, dos acontecimentos no marco histórico e da imagem concebido por ele e empilhado por camadas de memórias acumuladas em uma
temporalidade anacrônica. Constitui em suas telas um híbrido entre parte da
sua aprendizagem tradicionalista e o seu desenvolvimento a partir de
questionamentos sobre a identidade cultural e o posicionamento sociopolítico,
possíveis de serem vistas para além dos espaços institucionalizados quando
leva seu trabalho até as paisagens alagoanas e nos apresenta um espaço para
além das belezas naturais, mas o constituinte de um povo repleto de história e
cultura.
Na primeira metade da década de 1980 foi destacado pela crítica o
nacional-popular, expressão destinada tanto à arte nacionalista da direita
quanto à arte engajada da esquerda. Se insistia na busca da comunicação com
o povo e na idealização da cultura popular, posta entre debates para que não
fosse interpretada como pura ideologia das elites, mas sim, como um projeto
identitário proveniente da sociedade brasileira, após o crescimento de um
despertar ocasionado pelas críticas mediante o projeto civilizador eurocêntrico.
O hibridismo estabelecido desde então na arte brasileira é uma das marcas do
processo de união entre a arte e a política latino-americana, afirma
(NAPOLITANO, 2014).
Em Maceió, os anos 80 foram marcados pela expansão de galerias,
cursos e formação de grupos artísticos com o objetivo de discutir as teorias da
arte e fazer com que cada artista encontrasse a sua marca característica e/ou
estilo. Eram constantes as discussões sobre o dito “atraso” nas produções
artísticas, principalmente porque muitos artistas demoraram para trabalhar com
a pintura da corrente abstrata. Muitas obras comercializadas na época eram
produzidas em torno de um tema determinado, devido às recomendações de
patrocinadores e galeristas, apontou (CAMPOS, 2000).
Delson Uchôa, nesse período, iniciava o processo de sair e voltar para a
sua cidade tal qual a discussão na obra Sobre o fio, a qual Didi-Huberman
(2019) coloca em questão o valor de uma obra-prima, pois recebendo esse
estigma ela não poderia ser alterada. Então, o autor menciona o artista Man
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Ray que se referia à obra, sempre em obras, para defender a ideia de uma arte
em movimento, em todos os sentidos, sendo desterritorializada. Ao nunca
concluir nada, para findar sua obra-prima, o artista reitera o seu ofício, sendo
um homem infinito. Esse processo faz parte das concepções de Uchôa quando
está em produção constante na sua casa-ateliê, denominando-a de autofagia,
quando se alimenta de si mesmo após alimentar-se da efervescência cultural
nas grandes cidades (antropofagia).
Didi-Huberman (2017) na obra Cascas, nos possibilita reflexões sobre a
memória em um dado espaço-tempo reconhecendo-se através de vestígios
encontrados sobre as cascas de árvores, fragmentos de passagens temporais.
A política no Museu de Auschwitz é analisada através das imagens e nesse
relato, o autor aborda o tempo subdividido entre a sua história, o acontecimento
do massacre aos judeus promovido pela tirania nazista e o das imagens.
Assim, acreditamos na possibilidade de captar os vestígios dos acontecimentos
dos anos 80 por meio das imagens, interpretadas como documentos de um ato
político, pois temos nas artes do Delson Uchôa uma manifestação cultural
regional que reivindica o seu espaço no constituinte da Arte Brasileira, além
das suas reverberações em diferentes temporalidades.
Entendemos

a

política

na

arte

tencionando

a

imagem

aos

acontecimentos histórico-sociais, pois embora a arte possua autonomia, a
política está presente em sua essência pelo que ela torna possível sem,
necessariamente, corresponder sempre a um engajamento/ativismo de modo
evidente. Em vista disso, ela não precisa ser obrigatoriamente figurativa, mas
fazer parte de um desdobramento através da palavra, é uma manifestação
silenciada diante dos olhos capazes de atestar a presença do sensível, como
um testemunho. A forma como as imagens são utilizadas no sistema das artes
5

determinam

ações

para

o

seu

conhecimento

crítico

ou

esquecimento/subtração, argumenta Rancière (2012).
Para compreender os vestígios encontrados nas imagens, entendemos o
evento no Parque Lage (RJ), em 1984 e as demais mostras de arte como
Por sistema das artes seguimos a definição encontrada em Bulhões (2014, p. 15-16):
“conjunto de indivíduos e instituições responsáveis pela produção, difusão e consumo de
objetos e eventos por eles mesmos rotulados como artísticos e responsáveis também pela
definição dos padrões e limites da arte para toda uma sociedade, ao longo de um período
histórico”.
5
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manifestações carregadas de expressão e informação. Por isso, em governos
que promovem a repressão, os espaços culturais são perseguidos e/ou
desprezados e cada mudança de cenário, repercute de maneira diferenciada
na História, nos lembra (GINZBURG, 2014). As imagens nos fazem perceber
que há uma incompreensão da ‘Geração 80’ por parte daqueles que os
consideravam apenas um grupo de jovens livres dos dogmas da pintura
modernista.

2. Remontagens e reconfigurações na pintura alagoana
Na intenção de trabalhar a remontagem do tempo nas obras do artista
são tomadas como referências as imagens montadas por Warburg (2010) em
seu Atlas Mnemosyne, por serem organizadas a partir do tempo anacrônico. As
relações polares entre as imagens apontam para modificações sobre os seus
significados e representações. Propomos aqui seguir as pistas conforme o
procedimento metodológico de Ginzburg (1989), através dos vestígios
encontrados nas imagens das artes visuais do artista em questão, fora da
lógica apenas estilística, repletas de expressões que reverberam um dado
momento político na história do país.
A partir da montagem das imagens podemos perceber a dinâmica dos
tempos e a fertilidade desse estudo a partir de um passado e suas
reverberações reconstituídas. O registro desses tempos ocorrem através das
memórias que, como aponta Ginzburg (2014), são constituintes da História. O
seu processo de armazenamento também é encontrado nas imagens, dando
suporte as demais documentações para a escrita historiográfica. Para o
entendimento da Arte-política, temos em Rancière (2005) a raiz do fazer
artístico, por tudo o que a arte torna possível através do ofício e das
possibilidades de experiências capazes de proporcionar à sociedade.
A construção dessa história promove novas memórias e olhares, por
meio dos estudos da forma e do pensamento. Didi-Huberman (2015) considera
a montagem e desmontagem das imagens como um mapa visual do
conhecimento e para essa pesquisa propomos encontrar em um conjunto de
obras um ato político cuja responsabilidade era incluir o nordeste no circuito
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das artes e na identificação da cultura nacional. Para isso, o artista concebeu
obras, exibidas mais adiante nesse estudo, como partes de uma narrativa
através dos elementos culturais que perpassam pela memória coletiva e
individual.
A partir delas realizamos uma leitura histórica do tempo, pois são
compostas por instantes heterogêneos, construindo a narrativa repleta de
anacronismos, sendo a imagem interpretada de modo crítico e não só por meio
da temporalidade do momento no qual foi concebida tomando, assim, o que
Benjamin (2013) apontou como o estudo da História a contrapelo e retomando
o pensamento em Ginzburg (2014) ao trabalhar com as sombras da memória
na imagem, ou seja, aquilo que pode ter sido apagado ou esquecido em um
primeiro contato.
Os ciclos temporais nas obras de Uchôa são como um cultivo de
plantações de memórias das vivências que ele carrega fora do nordeste
brasileiro. Ocorre o que é denominado por ele de antropofagia, alimentando-se
de outros espaços, culturas e de referências artísticas. Durante a década de
1980 sua arte foi mais figurativa (Ver figuras 1, 2, 3, 4 e 5) com a intenção de
apresentar o nordeste e salvar a Arte Brasileira da obscuridade estabelecida
pelos anos de chumbo. Assim a relação entre arte e política vai se modificando
a partir de historicidades específicas. Nas imagens compomos uma breve
história a partir de similaridades, temporalidades e possíveis intencionalidades.
Os caminhos dessa pesquisa perpassam por uma proposta de entender
o tempo e os vestígios de memórias materializadas, e ao longo da trajetória
artística que fornece uma historicidade repleta de elementos culturais de
Alagoas, do Brasil e com o intuito de reafirmar a identidade cultural, por vezes
esquecidas ou intencionalmente apagadas para a ascensão das narrativas
dominantes. Temos na produção desse período, o início da sua documentação
imagética guia de uma narrativa autobiográfica que vai sendo revisitada em
obras posteriores em diferentes propostas e contextos.
Para compreender a imagem no tempo contemporâneo é preciso
aceitar as (re)configurações mutáveis diante do olhar, dentro da construção da
memória.

O

tempo

diante

do

olhar

compõe

planos

perceptíveis

e

imperceptíveis, pois o tempo da criação é renovado através de ciclos com
instantes de lentidão, reflexões sobre o atual com retornos e composições
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utilizando novos meios, estar diante da imagem é estar diante do tempo (DIDIHUBERMAN, 2015).
Acreditamos na imagem como documento pela sua capacidade de
retornar à memória, visto que não se pode voltar ao acontecimento, ela é um
registro, pois “A arte é realidade e vida; ora, a realidade e a vida não são
coerentes. Quando mudam as circunstâncias enquanto o artista está
compondo um quadro, este último registrará a mudança, e será acabado de
uma maneira diferente de como fora iniciado” (MENESES, 2012, p. 252).
Assim, a imagem pode ser considerada um objeto da história, ela cria o vínculo
entre o corpo das massas, ciência e técnica, conforme (RANCIÈRE, 2005).
Acreditamos que Delson Uchôa possui na poética dos seus registros um elo
entre a política social e a sua narrativa autobiográfica.
Figura 1 - Festa no Céu.

Fonte: UCHÔA (1984).

Figura 3 - A mula
.

Fonte: UCHÔA (1984).

Figura 2 - Cobra que não engole sapo.

Fonte: UCHÔA (1984).

Figura 4 - Minotauro e mula sem cabeça.

Fonte: UCHÔA (1984).
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Figura 5 - Minotauro

Fonte: UCHÔA (1984).

As obras, como podem ser observadas, possuem temáticas sobre o
folclore com personagens reconhecidos no nordeste alagoano. Constituem
parte daquilo que Assmann (2011) nos aponta como os signos e símbolos da
memória coletiva, devido a identidade em comum. Cada uma dessas memórias
são formadas por grupos em um tempo e espaço específico. Quando existe a
alteração de um contexto político, pode ocorrer o apagamento de lembranças
moldando grupos a partir de projetos identitários.

3. Empilhando memórias: possíveis considerações
As imagens do artista alagoano Delson Uchôa apresentadas aqui nos
instigam a refletir sobre a política na arte nos anos de 1980 porque a ‘Geração
80’ e todo o conjunto de artistas que fizeram parte do evento na Escola de
Artes Visuais do Parque Lage não compõem um reconhecimento geracional,
conforme afirmou Reinaldim (2012) porque viveram em um mesmo contexto
sociopolítico, mas cada artista tinha a sua particularidade regional/nacional,
suas vivências. A partir de uma narrativa individualizada, cada artista cria e
gera discursos. Encontramos nas imagens feitas por Uchôa uma forma de
apresentar o nordeste não só como arte popular oriundas do artesanato, como
costumava ser propagado pela mídia anteriormente, mas como a arte de um
povo repleta de cultura e que possui histórias constituintes do brasileiro.
Apresentar o nordeste ao Brasil era o principal objetivo do artista nesse
momento histórico, acredita-se que como resquício de um passado capaz de
se desprender dos dogmas acadêmicos, mas ainda em transformação para o
que conhecemos hoje como sistema das artes. É um momento também de
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desdobramentos no campo da midiatização que altera as relações entre
artistas e críticos de arte. Entretanto, mesmo com esse estreitamento no
campo, ainda encontramos nas grandes capitais do país uma espécie de
estrutura dominante para o reconhecimento artístico.
Acreditamos, portanto, que na atitude do artista Delson Uchôa
encontramos a questão da identidade como formas em construção e
reconstrução, por interferências da cultura híbrida. Para sua difusão, a inserção
da obra artística alagoana na paisagem e em diferentes espaços sejam
institucionalizados ou não, nos faz refletir sobre a acessibilidade desses
referenciais estéticos que deveriam estar sob a guarda de todos. Essa é a
provocação da arte no contexto político: manter relações e discursões sobre
estruturas sociais, conflitos políticos e identidades sociais, dentre outros temas
capazes de nos retirar da inércia muitas vezes imposta.
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Mesas biográficas: a trajetória e o processo de criação

Priscila Akimi HAYASHI

1

Introdução
A formação em Artes Visuais costuma se apoiar, grosso modo, em três
pilares principais de estudo, produção e difusão, sendo eles: a educação, a
teoria histórico-crítica da arte e a produção poética. No entanto, em
determinados cursos é possível perceber certo apagamento das fronteiras
entre as três áreas. Isso resulta em trabalhos e pesquisas que integram os três
assuntos, permitindo com que o fazer, ensinar e estudar artístico participem
simultaneamente da trajetória de formação. O curso de Artes Visuais da
Universidade Estadual de Londrina, apesar de se determinar como curso de
licenciatura, oferece também suporte para o desenvolvimento de projetos
poético-visuais, promovendo assim uma atuação tanto no campo teórico e
educacional, quanto na produção de arte. Essas possibilidades contribuem
para a formação de um sujeito professor, pesquisador e artista.
Assumida esta abertura para tais territórios, este trabalho tem como
objetivo fulcral investigar os processos de pesquisa em artes de alunos da
graduação. Através de artifícios como as narrativas biográficas e a
reconstrução das trajetórias formativas, pretendeu-se encontrar os elementos
desencadeadores de uma pesquisa individual, e o modo como esses pontos
atuaram durante os processos de estudos e criação. Neste sentido, os pontos
em questão não são considerados como pontos iniciais, ou pontos de partida,
pois adota-se a concepção de que os caminhos são apontados a partir daquilo
que já foi vivenciado e apropriado até o momento. Assim, os fios
desencadeadores são buscados e localizados na própria trajetória do sujeito
pesquisador. Esta premissa vem ao encontro da decisão de assumir as
narrativas e trajetórias como fontes de materiais de pesquisa. Pois, é a partir do
Estudante de graduação do Curso de Artes Visuais da Universidade Estadual de Londrina
(UEL), bolsista do Programa de Iniciação Científica (PROIC) financiada pela CNPQ. Orientada
pelo prof. Dr. Ronaldo Alexandre de Oliveira, professor adjunto do Departamento de Artes
Visuais da UEL.
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caminho que se trilhou até determinado momento que serão esboçadas as
possíveis continuidades.
A metodologia utilizada para a condução dessa investigação foi a
A/r/tografia, por ser um método que comporta boa parte dos materiais
coletáveis em estudos desse gênero. Isto porque a A/r/tografia considera e
compreende questionamentos subjetivos, sensíveis, estéticos, visuais, poéticos
e performativos que podem surgir durante o processo vivenciado, construindo
um espaço de equivalência entre a produção textual e artística.
Por se tratar de um estudo feito com estudantes de artes, o grupo
investigado foi a turma de terceiro ano da graduação em Artes Visuais da UEL,
do ano de 2019. As ações desenvolvidas com estes alunos aconteceram
durante a disciplina de Fundamentos da Pesquisa em Artes, cujo objetivo geral
é a construção de um pré-projeto de pesquisa para a monografia, elaborada no
quarto ano. Partindo de pontos orientadores da própria A/r/tografia, uma parte
das aulas foi destinada à apresentação dos vestígios biográficos dos
estudantes. Vestígios esses que eram eleitos como importantes ou
significativos para o sujeito ao longo do seu percurso. Os elementos eram
expostos sobre grandes mesas para que todos do grupo pudessem visualizar.
Entre eles havia desde trabalhos realizados em disciplinas e livros da
graduação,

até

objetos

pessoais,

fotografias,

materialidades,

objetos

encontrados, etc.
Com isso, esta pesquisa propõe-se a apresentar esta experiência de
compartilhamentos e percepções através de ensaios visuais feitos durante a
ação, bem como também pretende analisar os elementos desencadeadores
das pesquisas que surgem a partir dessas mesas, e em como estes vestígios
reverberaram ao longo da pesquisa monográfica.
Na

primeira

parte,

logo

após

essa

introdução,

o

assunto

é

contextualizado teoricamente, a partir de autores e leituras que refletem e
argumentam sobre a pesquisa em artes e o processo de criação artístico. Na
sequência, a A/r/tografia é apresentada e explicada enquanto metodologia de
pesquisa, ao passo que as ações que originaram este trabalho são detalhadas.
A quarta parte é destinada aos ensaios visuais gerados durante a disciplina, e
às análises sobre os processos de criação de alguns alunos participantes. A
última parte traz as principais considerações que a pesquisa apontou.
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2. Panorama da pesquisa em artes na universidade
A pesquisa em Artes Visuais muito se difere das pesquisas recorrentes
no meio acadêmico por se tratar de uma investigação que considera aspectos
e materiais distintos daqueles trabalhados tradicionalmente pelas ciências
humanas. Isto porque, este tipo de pesquisa busca articular além de noções
teóricas, as noções sensíveis, experimentais e práticas de uma produção
plástica, que ao longo da investigação produzirão conteúdos tanto de caráter
textual quanto visual. Noções estas que são inerentes ao próprio processo de
criação artístico.
Jean Lancri, ao discorrer sobre o modo como a pesquisa em artes se
firma e se constrói dentro do âmbito acadêmico também ressalta a pertinência
de se compreender tal pesquisa a partir de seu próprio território e de suas
implicações. Segundo o autor, a condução de um estudo sobre e dentro de um
processo de criação artístico muito se difere de uma pesquisa teórica da
História da Arte ou da Estética, assim como, também se distingue de um
processo de criação puramente prático. Invés disso, o pesquisador em artes
encontra-se localizado entre teoria e prática, razão e sonho, ou ainda, entre o
papel do teórico e do poeta, pois lida tanto com a realidade racional quanto
com o ato imaginativo da criação (LANCRI, 2002).
Em relação à teoria, apesar dos conceitos construídos teoricamente pela
literatura não serem necessariamente o eixo principal de interesse do
pesquisador em artes, esse irá se utilizar dessa bagagem conceitual em seus
estudos, a fim de se orientar pelos caminhos percorridos através de
questionamentos, soluções de dúvidas, provocações, reflexões, ou até mesmo
no acolhimento ou na refutação de determinado conceito. Todavia, a assunção
destes conceitos também não funciona como justificativas para o sentido dos
trabalhos práticos, uma vez que a ação prática se dá por diferentes aspectos
sensíveis e subjetivos do próprio pesquisador enquanto artista. Por outro lado,
é equivocado assumir que esta bagagem conceitual seja inócua em relação ao
processo, uma vez que esses mesmos conceitos operam sobre o sujeito artista
que pesquisa, sendo capazes de penetrar e dialogar com a própria percepção
e sensibilidade presentes durante ato criador. Isto sugere que a pesquisa em
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artes possua uma racionalidade própria, regida simultaneamente pelo campo
conceitual e sensível.
Assim, Lancri (2002) define que o estudante de Artes encontra-se
sempre no entre dessas duas vertentes e que é nesta encruzilhada que ele
relacionará teoria à prática: aquilo que lê e fundamenta seu pensamento com
aquilo que absorve e transforma a partir do mundo que o cerca. Este
entrecruzamento é, na verdade, um constante vaivém de teoria e prática, razão
e imaginação. Assim, o estudante que se lança a uma pesquisa plástica, partirá
obrigatoriamente de uma prática, que consequentemente terá que se articular a
um pensamento teórico, isto é, à tese.
A parte prática plástica ou artística, sempre pessoal, deve ter a
mesma importância da parte escrita da tese à qual ela não é
simplesmente justaposta, mas rigorosamente articulada a fim de
constituir um todo indissociável (...) Para nosso pesquisador não se
trata de juntar prática de teoria – tarefa impossível, salvo para um
pesquisador de exceção – mas, antes, de ligá-las, em outras palavras
de instalar-se na postura que consiste em relançar uma ao nível da
outra. Trata-se de refletir sobre as modulações dessa articulação,
imcumbe-lhe inventar as modalidades de uma ligação que bem
poderia não ser só tensão, que bem poderia, às vezes, pôr em cena
somente o mais sútil dos desligamentos (LANCRI, 2002, p. 20-26).

No entanto, apesar desta maior abertura entre o teórico e o prático, esta
premissa é muitas vezes encarada como uma das primeiras dificuldades que o
estudante de artes visuais encontra quando se vê diante do momento de
lançar-se a uma pesquisa. Dada essa peculiaridade deste tipo de investigação
(que não determina a priori um método ou modelo fixo, sendo esses passíveis
de serem transformados de acordo com o raciocínio poético do pesquisador), a
dúvida sobre como iniciar-se é comum nas narrativas de estudantes de artes
que se habilitam à própria investigação. Para Lancri (2002), a dificuldade em
determinar um ponto de partida pode ser solucionada da seguinte forma:
Eis, pois, o que digo a todo estudante que me faz essa pergunta. Por
onde começar? Muito simplesmente pelo meio. É no meio que
convém fazer uma entrada em seu assunto. De onde partir? Do meio
de uma prática, de uma vida, de um saber, de uma ignorância. Do
meio desta ignorância que é bom buscar no âmago do que se crê
saber melhor (LANCRI, 2002, p. 18).
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Com esta sugestão o autor propõe que a concepção da pesquisa
abandone uma perspectiva cardinal, isto é, um primeiro momento, seguido de
um segundo, terceiro, e etc, e passe a ser encarada como um ponto localizado
em meio a um processo já em andamento, ou seja, a uma prática já iniciada,
um interesse preexistente ou a uma curiosidade sobre determinado assunto.
Isto porque, tal qual como ocorre com um artista diante de sua trajetória de
criação, para o pesquisador em artes o projeto inicial dificilmente será
determinante na condução do trabalho uma vez que o próprio trajeto passa a
ser o produto de investigação. Assim, para encontrar um objeto de estudo, o
estudante é orientado a vasculhar os próprios objetos que já o acompanham
enquanto tal, a fim de que estes lhe indiquem um caminho que já vem sendo
trilhado, isto é, um meio. Em uma alusão à Divina Comédia de Dante Alighiere,
Lancri (2002) coloca:
O meio do caminho se acha em conjugar-se aqui ao meio de uma
vida, no meio de uma busca de uma obra que se inicia (...). Por mais
antigo que seja, esse modelo não me parece por isso desusado: a
cada um, pois, à semelhança de Dante (autor e personagem), toca
fazer sua entrada pelo meio que lhe convém no campo da sua
investigação (LANCRI, 2002, p. 24).

Quando a pesquisa em arte é considerada no atual contexto de arte
contemporânea, este envolvimento entre trabalho e autor é fortemente validado
pela relação entre arte e vida que a contemporaneidade acolhe e sustenta. De
acordo com Werneck (2011), a assunção de um processo de criação mais
individual e subjetivo é um desdobramento das relações contemporâneas
diante das lógicas modernistas. Devido ao avanço tecnológico e à consequente
globalização ocorridos no século XX, as relações sociais foram tornando-se
cada vez mais impessoais e profissionais, gerando assim um ambiente de
descontinuidade, fragmentação e desencaixes passíveis de um sentimento de
pouca “intimidade” do sujeito em relação ao mundo. Assim, na busca de um
sentido para a existência, a arte passa a abrir espaço para o narrativo, o
autobiográfico, a autorreferência, a memória, o lugar de origem, à identidade e
ao papel social. Esta é uma tentativa de estabelecer e assimilar a realidade
individual, a fim de perseguir um sentindo global (WERNECK, 2011). No Brasil,

213

este movimento se intensificou principalmente nas décadas de 1980 e 1990,
nas poéticas de artistas como Leda Catunda, Leonilson, José Rufino e Marepe.
É neste sentido que a busca de um objeto de estudo através da própria
trajetória do sujeito em vias de lançar-se à pesquisa se faz coerente. A
reconstrução de sua narrativa a partir de seus próprios vestígios de memória,
vivências e experiências torna-se uma estratégia plausível na detecção dos fios
desencadeadores da pesquisa, pois, a reunião e reorganização dos elementos
coletados e arquivados pelo indivíduo em processo de pesquisa e criação
oferece uma dimensão do universo com o qual ele lida, se relaciona e vivencia
sua realidade.
Neste cenário, como assume Salles (2006), a memória tem um papel
fundamental no processo, uma vez que ela responde pela percepção e pela
abertura do pesquisador artista em relação ao mundo e àquilo que lhe
interessa em seu trajeto de estudo. Este acesso à memória somado à
apropriação das lembranças assegura tanto a permanência e a resistência ao
esquecimento, quanto à possibilidade de transformação dessa realidade
através da arte.
De acordo com a autora, os objetos coletados e arquivados muito
respondem pelo modo como o pensamento que permeia o processo se
desenvolve. Estes documentos concretos funcionam como índices do próprio
pensamento em processo. “É disso que falávamos, quando ressaltamos a
coleta sensível que o artista faz ao longo do processo, recolhendo aquilo que,
sob algum aspecto o atrai. São seus modos de se apropriar do mundo.”
(SALLES, 2006, p. 68)
É através dessas apropriações que o presente trabalho busca acessar o
processo de pesquisa em artes de alunos da graduação de Artes Visuais. A
estratégia de organizar e apresentar mesas biográficas por parte dos
estudantes é tida como um meio de remontar o universo desses sujeitos, para
que estes possam visualizar sua trajetória e os pontos sobressaltantes que
suscitam o engajamento numa determinada investigação.
Além dessas premissas, é importante salientar ainda que nesta ação de
“remontagem”, o sujeito não apenas reorganiza e faz um sobrevoo sobre aquilo
que já trabalha ou que faz parte de sua formação, como também tem a
possibilidade de perceber seus objetos de estudo a partir dos outros, isto é, dos
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olhares externos que recebem e contemplam aquilo que é apresentado por
cada sujeito. Este ato de enxergar-se a partir de uma perspectiva externa (do
outro) revela-se como uma etapa fundamental da pesquisa em artes pois é
através desse olhar que pesquisador poderá enxergar sua pesquisa em sua
máxima totalidade. Como Lancri (2002) coloca:
Sem esquecer o que ensinam as Ciências Humanas em geral e a
Psicanálise em particular, a saber, que o Outro é sempre o que fatal,
ou, para tentar dizer de outro modo, que o Outro é, antes, uma
espécie de lugar, um local bem estranho de onde o sujeito humano
vai tirar algo com que alimentar seu desejo, seja o desejo de saber
(...) seja o desejo de empreender uma pesquisa universitária
(LANCRI, 2002, p. 21).

3. Metodologia: a A/r/tografia
A partir do panorama da pesquisa em artes na universidade apresentado
anteriormente, surge o questionamento a despeito de uma metodologia capaz
de contemplar investigações do gênero. É certo que as metodologias e os
métodos aplicados à pesquisa científica tradicional possuem parâmetros,
regulamentos e diretrizes consolidados pela cultura acadêmica que muito
facilmente dialogam e se combinam com estudos científicos tradicionais. Em
contrapartida, tais modelos, em geral, não comportam as demandas de uma
investigação poética oriunda da Arte e da Arte Educação. Isto porque, dada a
peculiaridade deste tipo de pesquisa e do território onde opera, a produção
acadêmica em artes requer diferentes modos de se pesquisar e produzir
conhecimento. Modos estes que deem margem e ressaltem elementos como a
incerteza, a imaginação, a ilusão, a sensibilidade, a visualização e a
impermanência, desviando da capacidade de assimilação e análise dos
métodos científicos tradicionais.
Devido a esta maior atenção e interesse no modo de se pesquisar arte
no meio acadêmico, alguns países europeus e norte-americanos elaboraram
nos últimos 15 anos metodologias para a pesquisa em artes atualmente aceitas
e bem conceituadas dentro da academia, a saber, arts-based forms research
(ABR)

e arts-based educational research (ABER).

Estas

abordagens

metodológicas buscam deslocar a pesquisa em artes da hegemonia de
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metodologias normalizadas, na intenção de fazê-la acontecer e se difundir num
espaço de maior aceitação, desconstrução e dinamismo que a pesquisa em
artes sugere (DIAS, 2013).
Engajar-se em pesquisas utilizando ABR e ABER é um ato criativo
em si e per si. O convite ao leitor, nessas metodologias, é diferente
do apelo da pesquisa tradicional, pois está baseada no conceito de
que o sentido não é encontrado, mas construído e de que o ato da
interpretação
construtiva
é
um
evento
criativo.
Obviamente, estas novas formas de expressão acadêmica surgiram
da inadequação dos discursos acadêmicos correntes em alcançar as
especificidades na pesquisa em artes. Por meio de formas criativas,
elas estabeleceram oportunidades de ver, experimentar o ordinário,
aprender a compreender as novas e diferentes maneiras de se fazer
pesquisa em artes, e deram especial atenção a forma da sua
circulação e publicação. (...) Desse modo, no contexto de ABER e
ABR é mais importante o conceito de “vivificação” de Patti Lather do
que o da provação e replicação positivistas (DIAS, 2013, p. 25).

Neste sentido, este trabalho (bem como aqueles que serão discutidos na
próxima seção) foi sustentado pela A/r/tografia, como abordagem metodológica
que mais adequa-se a esse tipo de estudo. Tal método é originário da ABER, e
foi elaborado entre os anos de 1970 e 1980 a fim ressaltar a arte como
elemento essencial no desenvolvimento de pesquisas (DIAS, 2013). Sua base
está na convicção de que o conhecimento pode também se estruturar a partir
da experiência, dissolvendo a distância entre o pesquisador e o pesquisado,
para abraçar um processo que incorpora as suas complexas relações por
inteiro. Este método entende na pesquisa os questionamentos visuais,
poéticos, performativos que podem surgir durante a investigação, construindo
um espaço de equivalência entre a produção textual e artística. A relação com
a imagem a partir da A/r/t/ografia possibilita uma abertura para a subjetividade
das situações abstratas no caminhar da investigação, de nenhuma forma
considerada em outros métodos, (OLIVEIRA, 2016).
A A/r/tografia busca o sentido denso e intenso das coisas e formatos
alternativos para evocar ou provocar entendimentos e saberes que os
formatos tradicionais da pesquisa não podem ou conseguem
fornecer. (...) ABER- A/r/tografia começa visualizando uma
abordagem de pesquisa, engajando em uma inquirição (as perguntas
emergem continuamente, ciclicamente no tempo), selecionando
fontes da informação e idéias, e oferecendo então interpretações com
a abertura e a criatividade intelectuais dentro da prática,
representando novos entendimentos textuais visualmente, e/ou
performativamente (DIAS, 2013, p. 26).
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Com base nesta abertura e no maior leque de variantes que a
A/r/tografia assegura ao processo de pesquisa e criação em artes, aqui foram
analisados os processos de formulação e desenvolvimento de pesquisas de
alunos da graduação em Artes Visuais. Os sujeitos da pesquisa fizeram parte
da turma de terceiro ano do curso de Artes Visuais da Universidade Estadual
de Londrina no ano de 2019. Período no qual estes discentes cursaram a
disciplina de Fundamentos da Pesquisa em Artes, cujo intuito das aulas era a
instrução e orientação aos discentes durante a confecção de um pré-projeto
monográfico.
O estudo partiu da observação e dos registros feitos a partir uma ação
desenvolvida ao longo da disciplina, aqui intitulada como Mesas Biográficas.
Nestes encontros os alunos eram solicitados a reunir e apresentar durante as
aulas partes dos elementos que consideravam pertinentes à sua formação em
curso, como trabalhos práticos já desenvolvidos ou em desenvolvimento,
referências visuais, livros, objetos autobiográficos, registros fotográficos, etc.
Esta espécie de inventário era posta sobre grandes mesas a fim de que o
grupo pudesse ter contato com os objetos ali presentes.
A montagem das mesas funcionou como uma estratégia para a reunião
e o compartilhamento destes documentos encarados como índices do
pensamento, mirando assim a reconstrução da trajetória formativa (e
biográfica) do estudante. A partir dessa exposição e dos diálogos que surgiam
no em torno das mesas, delineavam-se os pontos sobressaltantes daquilo que
interessava perseguir numa investigação poética. O compartilhamento com o
grupo era pertinente justamente para que os objetos de cada sujeito pudesse
ser revisto na perspectiva do Outro, tal qual como Lancri (2002) sugere.
Além dos registros fotográficos e do acompanhamento das mesas,
também foram feitas duas entrevistas a posteriori com alguns dos alunos deste
mesmo grupo. Os diálogos foram estabelecidos no momento de término da
graduação desses estudantes, com a pesquisa monográfica já concluída, o que
possibilitou o acesso aos momentos distintos da trajetória de pesquisa de cada
pesquisador.
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4. Os processos de pesquisa
Uma vez abordadas as características e os métodos de condução da
pesquisa

em

artes,

esta

seção

é

destinada

a

apresentar

alguns

desdobramentos práticos deste tipo de investigação. Para tanto, como já
ressaltado na metodologia, as análises aqui presentes partiram das Mesas
Biográficas montadas durante a disciplina de Fundamentos de Pesquisa em
Artes, do curso de graduação de Artes Visuais da UEL.
A construção das mesas propiciou a reunião e a reorganização dos
diversos objetos referenciais que fizeram parte do processo formativo de cada
sujeito até aquele momento, isto é, o terceiro ano da graduação. Junto da
exposição desses documentos, era compartilhada também a narrativa do
estudante sobre sua trajetória formativa, que muitas vezes se fundia à narrativa
autobiográfica. O exercício de fala era complementado pela escuta através dos
diálogos que se estabeleciam com os demais integrantes do grupo. A
visualização destes arquivos em conjuntos funcionava como uma espécie de
mapeamento da trajetória de cada indivíduo, e por consequência, indicava
caminhos passíveis de serem continuados na monografia.
A ação foi registrada através de fotografias tiradas das mesas de cada
estudante. Aqui, serão apresentadas algumas dessas imagens na intenção de
elucidar as narrativas visuais que algumas das mesas comportavam. As
fotografias que se seguem foram feitas a partir das exposições dos(as)
alunos(as): LOB, LUG, JUC e GUR 2.
Assim, esta seção ocupa-se em apresentar ensaios visuais criados a
partir das Mesas Biográficas, datados do ano de 2019, bem como levantar
algumas reflexões a respeito dos arquivos expostos. Para a tecitura destas
reflexões, este estudo contou também com a fala de dois estudantes do grupo
(JUC e GUR) através de entrevistas e compartilhamento de arquivos, ocorridas
no ano de 2021. Estes diálogos foram abertos num momento posterior à
formulação inicial da pesquisa, (isto é, após a disciplina e já durante o processo
de feitura e término da monografia) fato que possibilitou acompanhar o
desdobramento dos objetos de pesquisa definido a priori por cada sujeito.

2

Os nomes originais foram substituídos por codinomes.
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4.1 Mesas Biográficas
Fotografia 01 – Mesa biográfica de LOB.

Fonte: Acervo pessoal da autora.

Quando solicitados a selecionar e apresentar os vestígios que
consideravam pertinentes à sua trajetória, boa parte dos alunos trouxeram
trabalhos práticos já realizados durante o curso, bem como livros, referências
visuais e textuais, além também de objetos pessoais, afetivos e significantes no
processo de formação do sujeito. Estes documentos materiais apontaram para
a influência de diversos elementos que participaram e participam da vivência
do estudante enquanto tal, como por exemplo: o interesse por determinadas
práticas

através

de

algumas

disciplinas,

o

contato

com

referências

bibliográficas adquiridas ao longo do curso, a participação de alguns objetos no
processo de estudo, trabalho, autoreconhecimento e formação de identidade,
ou ainda os resíduos materiais de determinadas experiências estéticas que
foram estimuladas através das proposições do curso.
No caso de LOB, por exemplo, é notável ou no mínimo sugestiva a
correlação entre seus objetos eleitos importantes, as leituras que lhe
interessavam naquele momento e as pinturas que vinha produzindo até então.
Quando LOB, mais tarde, veio a apresentar sua pesquisa já em estágio de
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desenvolvimento durante disciplinas adjacentes à monografia, fica evidente a
relação entre seu processo de criação e seu interesse por questões identitárias
que ressoavam na própria narrativa autobiográfica da estudante
Fotografias 02 – Vestígios objetuais de LOB.

Fonte: Acervo pessoal da autora.
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Fotografias 03 – Vestígios objetuais de LOB.

Fonte: Acervo pessoal da autora.
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Fotografias 04 – Série de pinturas de LOB.

Fonte: Acervo pessoal da autora.

II.

Fotografia 05 – Mesa biográfica de LUG.

Fonte: Acervo pessoal da autora.
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Fotografias 06 – Vestígios objetuais de LUG.

Fonte: Acervo pessoal da autora.

Na mesa de LUG, é notável a influência de leituras feitas durante a
graduação, bem como a prática da gravura, adquirida tanto nas aulas desta
disciplina quanto na participação em projetos de pesquisa que abordavam este
tipo de linguagem. Neste ponto, é interessante ressaltar a relevância do
engajamento em projetos extracurriculares, pois, assim como LUG, outros
estudantes também relatavam ter estabelecido um contato maior com a própria
produção visual a partir de suas experiências em projetos. Nessas ocasiões
tais estudantes tinham a oportunidade de vivenciar este fazer para além das
aulas regulares do curso, o que muito contribuía para o amadurecimento de
suas trajetórias práticas.
Esta

aproximação

possibilitava

uma

maior

familiaridade

com

determinadas linguagens que, unida aos interesses do estudante, permitia que
este já viesse elaborando um raciocínio visual (e até mesmo teórico) a respeito
daquilo para o qual se inclinava no transcorrer da autoformação. Estas
vivências materializadas nas mesas podiam facilmente ser encaradas como
caminhos já percorridos, isto é, como um processo que já em andamento, que
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carregavam consigo potencialidades passíveis de serem formalizadas num
estudo acadêmico em artes.
Além dos elementos inerentes ao curso, as mesas também contavam
com uma série de objetos de cunho pessoal, familiar ou fortemente
relacionados à memória do estudante. Estes eram tidos como os elementos
narrtivos e autobiográficos que se costuravam, validavam e respondiam pelos
interesses perseguidos na graduação.
Fotografia 07 – Livros de LUG.

Fonte: Acervo pessoal da autora.

Fotografias 08 – Vestígios objetuais de LUG.
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Fonte: Acervo pessoal da autora.

III.
Fotografia 09 – Mesa biográfica de JUC.

Fonte: Acervo pessoal da autora.
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Em algumas narrativas é nítida a relevância de determinadas disciplinas
poéticas do curso na jornada formativa. Isto porque, além de contribuírem e
estimularem a condução da produção prática, estas disciplinas também
propiciaram diferentes modos de perceber, observar e se relacionar com o
mundo concreto e visual. Esta ocorrência é bastante perceptível, por exemplo,
nos relatos de JUC e GUR. Em ambos os casos, os estudantes apontaram as
aulas de Desenho (cursadas no primeiro ano da graduação) como uma
abertura expressiva para novas percepções e vivências com o meio material.
JUC é uma das estudantes com a qual foi criado um diálogo posterior à
fase de elaboração do projeto monográfico. Em sua pesquisa atual, a artista
pesquisadora articula a memória à coleta de vestígios objetuais, à produção
escrita, à fotografia, ao bordado e ao desenho. As materialidades coletadas,
neste sentido, parecem ser os elementos fulcrais da investigação de JUC, uma
vez que é a partir delas que ela se lança a discutir a memória (seu principal
assunto de interesse) e a desenvolver suas proposições visuais.
O olhar para os objetos mundanos, inciou-se nas aulas de Desenhos,
através da aproximação com a realidade material que esta disciplina propunha,
mirando sua observação e seu modo de concebê-la no ato de desenhar. A
partir daí, surgiu o interesse por objetos das mais variadas categorias,
sobretudo, àqueles cuja temporalidade era um condicionante perceptível aos
olhos de JUC. Quando convertida em reflexões, estas percepções conduziramna ao território da memória, que então, passou a ser seu principal cenário de
investigação. A memória, neste caso, apesar de assumida como individual, nas
reflexões poéticas de JUC, intenciona a produção de um sentido coletivo a
partir das transmutações desses arquivos através da arte.
Justamente por eleger a memória como um conceito chave em sua
investigação, o caráter autobiográfico é uma constante nas narrativas e nos
vestígios documentados. Isto foi evidente, inclusive, na composição de sua
mesa, visto que além dos trabalhos que já vinha executando e das referências
que já comportava, JUC também apresentou uma série de fotografias
familiares. Mais tarde, no desenvolver de sua pesquisa, estes vestígios
fotográficos reparecem enquanto arquivos: seja na face das próprias
fotografias, ou seja, nas referências direta à casa onde cresceu, aos

226

documentos antigos dos pais, às anotações da mãe e aos objetos envelhecidos
que fizeram parte da trajetória familiar.
Olhar para trás, por vezes, causa um estado muito específico de
atordoamento. Feito uma vertigem. E, por assim dizer, o passado é
mesmo vertiginoso. Diante daqueles registros, percebi que as
variantes presentes na memória divergiam da fotografia. Fui impelida
a refazer versões do quintal. O cachorro não era lá tão grande.
Também não era branco. Ele tinha no pêlo uma cor avermelhada,
própria da terra norte-paranaense. A velha escada do jardim
permanecia na vertical, exposta, nunca guardada. E dos brinquedos,
inventava que eram muitos, infinitos. Um pequeno universo de
bonecas e personagens de novela. (...) É curioso perceber que certas
coisas resistem um tanto mais à prova do tempo. E, se tudo ao tempo
sucumbe, a fotografia é uma ponte possível para passear pela
memória. Ainda que, de longe, ela pareça estrangeira (SILVA, 2020,
p. 44).

Quando JUC é questionada a respeito das relações que encontra entre
sua mesa biográfica e o posterior desenvolvimento de sua pesquisa, responde:
PAH: Você encontra relações entre o que pesquisa atualmente e a
ação que foi desenvolvida (as Mesas Biográficas) na aula de
Fundamentos da Pesquisa em Artes?
JUC: Muitas! Lembro de chegar ao departamento carreando uma
mochila pesada, algumas sacolas e uma pequena caixa contendo
objetos diversos. O professor Ronaldo foi a primeira pessoa a entrar
em contato com minhas tantas quinquilharias. Além dos objetos,
carregava comigo algumas pinturas em aquarela e uma série de
livros e filmes (dvds físicos); neste dia nós conversamos sobre as
referências que me acompanharam pela adolescência. Destas, O
sobrevivente, de Chuck Palahniuk e Biutiful, de Alejandro Iñárritu,
talvez sejam as obras mais latentes em meus processos atuais. A
partir dessa conversa, percebi que a minha pesquisa se iniciou, de
fato, muito antes da minha chegada à UEL, em 2017. Os
atravessamentos que me levaram a escolha do curso e de
determinadas linguagens são muito anteriores ao vínculo institucional
(um pouco da ideia do livro O meio como ponto zero). Além disso, a
leitura atenta dos objetos, feita pelo professor e os demais colegas de
turma, me levou a experienciá-los com mais cuidado. Uma série de
processos, incluindo este, intermediado pelo professor Ronaldo, me
possibilitaram aperceber que ao investigar a memória, seria inevitável
partir de qualquer outro ponto de vista, senão o meu. O processo de
produzir a partir memória foi também o processo de tatear a matéria
que me constitui, elaborá-la, remendá-la. E o grande desafio deste
processo é mesmo o de tornar comunicável a matéria biográfica e
subjetiva que embasa minha produção. O objeto entra justamente
neste lugar, funciona como uma ponte, e pode vir a afetar outros
sujeitos (HAYASHI, 2021, p.3).
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Fotografia 10 – Montagem da mesa biográfica de JUC

Fonte: Acervo pessoal da autora.

Fotografias 11 – Vestígios objetuais de JUC.
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Fonte: SILVA (2021, p. 52-55).

Fotografias 12 – Vestígios objetuais de JUC.

Fonte: SILVA (2021, p. 75-90); Acervo pessoal da autora.
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Fotografias 13 – Vestígios objetuais de JUC.

Fonte: SILVA (2021, p. 106); Acervo pessoal da autora.

IV.
Fotografias 14 – Mesa biográfica de GUR.

Fonte: Acervo pessoal da autora.
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A experiência das aulas de Desenho também se fez presente nos relatos
de GUR diante dos vestígios acumulados em seu trajeto formativo. Segundo o
estudante, o apreço pelo desenho era algo que o acompanhava desde seu
ingresso no curso de Artes Visuais: começava logo na infância e se preservou
durante a adolescência. Apreço este que, inclusive, lhe fez optar pela
graduação em Artes. Quando explica este envolvimento com o desenho no
corpo de sua pesquisa monográfica, conta que desde essa época muito já lhe
interessava a observação no ato de desenhar. Durante a adolescência a
observação era feita a partir de referências de desenhos animados, e só
posteriormente, já como estudante de arte e a partir do contato com a disciplina
de Desenho, é que deslocou esta observação para o universo material, mais
especificamente para os objetos cotidianos.
Uma vez redescobertos, tais objetos passaram a atuar de forma
significativa na trajetória de produção e estudos de GUR, o que foi evidente,
inclusive, em sua mesa biográfica. Nesta ocasião, GUR apresentou uma série
de objetos que vinha coletando e colecionando a partir de seu processo de
criação e reflexão sobre o desenho. O colecionismo foi assumido, então, como
uma ação sobressaltante do processo criativo de GUR enquanto artista
pesquisador. Sua pesquisa atual articula o desenho de observação aos objetos
banais encontrados no cotidiano do estudante.
Ainda na época em que fazia cursinho pré-vestibular, a professora,
que um ano depois se tornaria a minha veterana no curso de Artes
Visuais, aplicou um simulado para a prova de Habilidades
Específicas: a tarefa era desenhar, a partir da observação, um objeto.
Lembro-me que consegui retratar o objeto com muitos detalhes, o
que me deixou muito satisfeito, pois percebi que eu poderia, por meio
do desenho, me relacionar com aquilo que estava ao meu redor.
Talvez seja por isso, por entender essa experiência enquanto um fato
marcante em minha trajetória, que ainda carrego comigo, amarrado
ao meu estojo de lápis, o tal objeto. (RODRIGUES, 2021, p. 23)
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Fotografia 15 – Vestígios objetuais de GUR.

Fonte: Acervo pessoal da autora.

Fotografia 16 – Vestígios objetuais de GUR.
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Fonte: RODRIGUES (2019, p. 148-219).

5. Considerações finais
Uma vez apresentadas as singularidades da pesquisa em artes, assim
como os problemas enfrentados a priori pelo pesquisador na definição e
delimitação de seu objeto de estudo, este trabalho possibilitou uma maior
compreensão dos processos de pesquisa e criação através da aproximação
com trabalhos monográficos em desenvolvimento.
Partindo do pressuposto de que a pesquisa em artes possui condições
de se formular como tal a partir de uma trajetória já em andamento, as Mesas
Biográficas serviram como uma estratégia chave na organização de arquivos
pertencentes aos universos de interesse de cada pesquisador. Esta
organização, por consequência, viabilizou também a visualização das
trajetórias de cada estudante em fase inicial de pesquisa, o que corroborou
para a percepção dos territórios já frequentados e aqueles passíveis de serem
explorados na condução da monografia.
Neste sentido, foi perceptível tanto a influência de aspectos biográficos
nos arquivos apresentados, quanto a própria trajetória de formação constituída
a partir da proposta curricular do curso de Artes Visuais da UEL. As narrativas
biográficas, de um modo geral, apresentaram elementos que se fizeram
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compreender a escolha do curso, bem como os gostos, afinidades e
afetividades que se manifestaram ao longo da graduação. Já as experiências
vivenciadas na formação exerceram influência sobre as práticas adotadas por
cada estudante, sobre as leituras e assuntos de maior interesse, e até mesmo
sobre os modos de reinterpretar e ressignificar o meio, através da racionalidade
da arte.
Todos estes elementos, uma vez materializados nos vestígios formativos
e biográficos, puderam, de alguma forma, indicar caminhos a serem
percorridos durante um processo de pesquisa. Processo este que não se
mantém necessariamente fixo, ou unilateral: ao contrário disso, conta sempre
com a impermanência, o movimento e a possibilidade de transmutação
contínua da realidade. Além disso, os mesmos arquivos apresentados na etapa
inicial das Mesas Biográficas também foram passíveis de serem reassumidos e
reapresentados ao longo do próprio trajeto de pesquisa.
Devido ao presente contexto contemporâneo da arte e as possibilidades
de investigações poéticas no campo da memória, do biográfico e do narrativo
que a contemporaneidade comporta, analisar pesquisas poéticas atuais dentro
do meio universitário abre margem para a reflexão sobre como a Arte
Contemporânea atua e se manifesta no ambiente acadêmico. Assim, este
estudo permitiu compreender outros modos de lidar com a pesquisa
acadêmica, sobretudo no âmbito das Artes Visuais, bem como sugerir
experiências práticas de pesquisas em arte em desenvolvimento.
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Mulheres, urbanização e fotografia: a presença de mulheres
nas fotografias de Alice Brill na década de 1950
Ana Elyze Santos Martins de GOIS

1

Introdução
Durante a década de 1950 às mulheres foram impostos modelos de
comportamento, lazer, consumo e vivências rígidos. As mulheres dos anos
dourados, como ficou conhecida a década em questão, eram associadas ao
espaço privado e doméstico, e o sair e o estar no espaço público, nas cidades,
eram associados a uma perversão, degeneração, um defeito moral. Quando o
sair era permitido, lugares eram tidos como ideais a presença destas, lugares
que eram considerados femininos. Entretanto, as mulheres estavam nas
cidades, nos espaços públicos, e no que me proponho a refletir aqui, eram
vistas e representadas, por uma outra mulher que também estava neste
espaço exterior.
Assim, meu objetivo neste texto é refletir, a partir das fotografias de Alice
Brill, realizadas na década de 1950 em São Paulo, como as mulheres foram
representadas a partir da sua presença na cidade e sua relação com o
processo de urbanização e modernização da cidade. A primeira parte do texto
é dedicada a reflexão da fotografia enquanto fonte de estudo e a sua relação
com a cidade. Na segunda parte, apresento uma narrativa biográfica da
fotógrafa Alice Brill, escrita a partir de fragmentos da sua vida e obra. Na
terceira, e última, parte, reflito sobre a história das mulheres e a representação
que Alice produziu de mulheres em espaços públicos da cidade de São Paulo.

1. Fotografia e Cidade
A fotografia, embora já tenha quase dois séculos de criação, ainda é um
objeto de disputa em relação ao seu significado e sua natureza. Philippe
Licenciada em História pela PUCPR, mestranda no Programa de Pós-Graduação em
Tecnologia e Sociedade da UTFPR, bolsista da UTFPR. Trabalho orientado pelo Dr. Ronaldo
de Oliveira Corrêa, professor permanente UFPR e professor colaborador UTFPR.
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Dubois, em seu livro O Ato Fotográfico (2012), localiza três acepções
recorrentes para a fotografia enquanto objeto cultural. Estas acepções, que são
posições epistemológicas, são identificadas pelo autor dentro das três
categorias de signos de Charles Pierce, se manifestante, portanto, enquanto:
ícone, à medida que a fotografia é compreendida enquanto reprodução
mimética do real, a fotografia é tal qual um espelho do real; símbolo, à medida
que a fotografia é compreendida enquanto transformação e interpretação do
real, pela qual a fotografia está condicionada a códigos culturais, ideológicos,
técnicos, sendo uma espécie de realidade existente apenas no horizonte da
fotografia; e por fim, a posição que é defendida pelo autor como natureza da
fotografia, no qual ela possui a primeira natureza fundante de índice, na qual a
fotografia sempre está em relação com o seu referente, embora não o
reproduza tal qual o foi, mas que atesta a existência de uma realidade em um
determinado momento, e foi registrado pelo fotógrafo. Embora Dubois (2012)
problematize a separação entre a imagem e a fotografia, compreendo que tal
separação se faz necessária para que possamos estudar a fotografia (registro
fotográfico

e

imagem)

enquanto

um

signo

dentro

de

um

sistema

representacional 2.Assim, compreendo que a fotografia pode ser encarada
como índice e como símbolo, e explico sob que perspectivas compreendo tais
naturezas.
Inicialmente, enquanto símbolo, me filio a discussão de Arlindo Machado
(2000) sobre o entendimento da fotografia enquanto símbolo, à medida que a
fotografia é a interpretação científica do mundo, deste traço de luz gravado pela
câmera sob o qual estão escolhas e anos de produção e aprimoramento
científico. Dentro dessa concepção, a fotografia não se forma autonomamente
a partir de um real, há a necessidade de que seja empregados aparatos
técnicos e intenções para que a fotografia exista (MACHADO, 2000). Portanto,
“[...] a fotografia existe numa relação triádica entre: signo (a foto, ou, se
quiserem, o registro), seu objeto (a coisa fotografada) e a interpretação físicoquímica e matemática” (MACHADO, 2000, p. 12, grifos do autor), o que
Aqui, compreendo representação a partir das discussões de Stuart Hall (2016), ou seja,
representação enquanto um conector entre a linguagem e a cultura, ou seja, compõem, de
forma essencial “[...] o processo pelo qual os significados são produzidos e compartilhados
entre os membros de uma cultura” (HALL, 2016, p. 31), enquanto “[...] o processo que relaciona
coisas, conceitos e signos” (HALL, 2016, p. 38). Assim, sistemas representacionais são a
associação entre estas representações que produzem práticas significantes em uma cultura.
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caracteriza a transformação do real a partir desta relação intensamente
mediada. Assim, a fotografia, embora traga o real junto a si em uma
porcentagem de indicialidade, é investida de intenções e saberes, que não são
neutras e não devem ser naturalizadas, uma vez que constituem parte
significativa do sentido atribuído a fotografia enquanto signo dentro do sistema
representacional a qual faz referência.
Entretanto, não é intenção descartar o caráter indicial da fotografia, uma
vez que, assim como aponta José de Souza Martins (2017), a fotografia pode
ser tomada, também, enquanto documento de sociabilidade, impressão de
mentalidades e perspectivas, que são incorporadas a construção da fotografia
enquanto símbolo ao mesmo tempo que se ligam ao seu referente. É a partir
dessa abordagem da fotografia que se pode acessá-la enquanto um
documento de pesquisa sobre o social, e por isso a distinção entre fotografia e
imagem, uma vez que entendo, filiada à Martins (2017) a criação da imagem
como parte do imaginário de uma sociedade, investida de sentido por este
mesmo social, e que revela a natureza da visualidade de um período, uma vez
que se relaciona com a produção do ver e do olhar, e em última instância se
relaciona com a própria identidade e identificação dos indivíduos em uma
época ou contexto. Martins (2017) ainda considera, em contraposição a
Dubois, que a fotografia é na verdade o indício do irreal, e não do real, uma vez
que no registro, perpassado por estes imaginários e intenções, fotografa-se a
ficção que se pretende dar visibilidade, ou seja, o fotógrafo registra o que ele
imagina estar lá, o que ele vê além do que está, esse ver que é permeado de
intenções e possibilitado pelo aparato técnico, que é posto frente a um dos
olhos.
Entretanto, a relação que se estabeleceu entre fotografia e cidade é
perpassada pela consideração da fotografia enquanto documento do momento
presente, do real, e, portanto, nos processos de urbanização e modernização
das cidades, foi utilizada enquanto registro destas transformações. Fotógrafos,
e, em menor número, fotógrafas, eram contratados e contratadas pelos
governos

para

registrar

estas

mudanças

e

transformações

urbanas

(POSSAMAI, 2008). A relação entre o cotidiano, a cidade e a fotografia, se deu
dentro dessa chave de registro do real, mas que constrói uma representação
visual do urbano e da cidade, bem como dos processos de modernização que
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são constituídos nestes espaços. Assim, a fotografia reduz o imaginário sobre o
espaço da cidade a um papel bidimensional, simbólico, que está ao alcance
das mãos e que abre espaço para a coleção do mundo nestas mesmas mãos
(POSSAMAI, 2008).
Alice Brill, uma das primeiras fotojornalistas que atuou no Brasil,
registrou a cidade de São Paulo na década de 1950, década na qual a cidade
se modernizava, urbanizava e completava 400 anos de fundação. A construção
visual desta cidade pelo olhar de Alice foi perpassado por muitos recortes e
contextos, alguns que eram identificados como ideais e outros que eram tidos
como indesejados e não representavam a moderna cidade de São Paulo. A
seguir, apresento uma narrativa biográfica de Alice Brill, elaborado com os
fragmentos e rastros da vida da fotógrafa.

2. Vida e obra de Alice Brill
A vida de Alice Brill, assim como a de muitos judeus durante o século
XX, foi marcada pelas rupturas, familiares, culturais, ou ainda, nacionais, uma
vez que o exílio se tornou uma forma de sobrevivência as/das perseguições
empreendidas contra os judeus em várias regiões do mundo a partir da década
de 1930. Tais questões marcaram a vida de Alice Brill, bem como de seus pais.
Alice era filha de uma jornalista e economista judia, advinda da pequena
burguesia alemã, Martha Leiser, e de um artista plástico judeu, que pertencia a
alta burguesia alemã, Erich Brill; nasceu em 13 de dezembro de 1920, na
cidade de Colônia, Alemanha. O relacionamento dos pais durou menos de um
ano após o seu nascimento, uma vez que Erich Brill levava uma vida boêmia e
não conseguia se realizar dentro dos compromissos que o casamento requeria
(OGAWA, 2008). Assim, Alice passou a maior parte de sua vida apenas com a
mãe, sendo a presença do pai esporádica.
Marte Brill, como passou a assinar após o casamento com Erich,
trabalhou inicialmente no Arquivo de Economia Mundial de Hamburgo,
posteriormente passou a atuar como jornalista na rádio da cidade de Hamburgo
e na revista da companhia de navegação Hamburg Süd, para a qual realizava
diversas reportagens e viagens pela Europa. Foi através de Marte que as
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restrições aos judeus começaram a afetar a vida de Alice, uma vez que ao ser
demitida das empresas onde trabalhava, devido a sua etnicidade, Marte
começou a enfrentar dificuldades para sustentar a si e a filha, além de ter
percebido a ascensão do Nazismo no país e ser incentivada por amigos a
deixá-lo (ALARCON, 2008). Assim, em março de 1933, Alice e Marte Brill
deixam Hamburgo e vão em direção a ilha de Maiorca 3, na Espanha, como
destaca Alarcon (2008), a saída de ambas da Alemanha ocorreu antes dos dois
primeiros grandes fluxos de exilados, que se dariam ainda em 1933, após a
imposição de restrições aos comércios e empreendimentos de judeus em
março e abril, e as queimadas de livros em praças públicas que ocorreram
entre maio e julho.
Para a viagem, Alice ganhara de seu pai sua primeira câmera
fotográfica, uma Bela Box que realizava registros 3x4, com a qual registrou
suas impressões sobre as cidades pelas quais passou com a mãe, bem como
de suas atividades nestes locais, constituindo um diário fotográfico (ALARCON,
2008). Sem conseguirem se estabelecer e sem perspectiva de mudanças,
Marte e Alice mudam-se para a Itália, passando por Gênova e posteriormente
Florença. Entretanto, assim como a Alemanha, a Itália vivia a ascensão de um
regime totalitário e as condições de vida para as pessoas nas condições de
exilados não eram boas. Sendo assim, Alice e a mãe enfrentaram maiores
dificuldades do que em Maiorca, tendo Alice ido morar por um período em um
orfanato para meninas judias, lugar que oferecia melhores condições de vida
para ela do que a mãe (FEDER, 2018), naquele momento.
A imigração para o Brasil surge como oportunidade para ambas através
do contato do antigo chefe de Marte na Hamburg Süd-Zeitung, que lhes
oferece duas passagens para o Brasil, ao que Marte aceita, entretanto decide
não levar Alice junto a ela de imediato. Assim, Marte volta a Hamburgo a fim de
embarcar para a América do Sul e Alice foi entregue ao pai, com quem passou
a morar em Amsterdam, onde esse residia com um dos irmãos. Em menos de
um ano Alice Brill passou por mais países do que em seus últimos treze anos,
mas como destacou Marte Brill em seu livro autobiográfico: “ela [Alice] ainda
A ilha de Maiorca foi utilizada como refúgio para muitos perseguidos pelo regime nazista entre
os anos de 1930 e 1936. O fluxo de migrações para a ilha diminuiu apenas com a derrocada da
Guerra Civil Espanhola em 1936 (ALARCON, 2008).
3
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não sabia que perdera sua pátria para sempre” (BRILL apud ALARCON, 2008,
p. 53).
A mudança em definitivo de Alice para o Brasil se deu em 1934, quando
ela partiu do porto de Le Havre na França em companhia do pai. Ambos
fizeram a travessia do Atlântico no navio Alcantara e aportam no Rio de Janeiro
em 24 de agosto de 1934 (FEDER, 2018) e estabeleceram-se na ilha de
Paquetá. Durante a estadia na ilha, pai e filha dedicaram-se a pintura, sendo a
atividade algo que os aproximava e aprofundava sua relação, tendo Alice
considerado o pai como seu primeiro professor de artes plásticas (ALARCON,
2008). Em março de 1935, ambos se mudam para São Paulo, a fim de
encontrar Marte, que há quase um ano havia se estabelecido na cidade e
trabalhava em uma instituição judia de ajuda a refugiados, a Caria - Comissão
de Assistência aos Refugiados Israelitas da Alemanha. Alice e Marte Brill
residiram em um apartamento no Largo do Arouche em São Paulo, enquanto
Erich Brill hospedava-se em hotéis os quais pegava com seus quadros. Após
um ano nessa situação e desmotivado com o círculo cultural de São Paulo,
Erich Brill decide retornar a Alemanha, embora Marte o tivesse alertado sobre
os perigos do retorno, deixando Alice e Marte definitivamente em São Paulo
(OGAWA, 2008).
Tanto Marte quanto Alice tiveram dificuldades em se estabelecer no
país, ora por serem interditadas, ora por não conseguirem as qualificações
necessárias para exercerem atividades remuneradas no país. Alice, que havia
interrompido os estudos ao sair de Hamburgo, estudou na Granded School,
entre 1936 e 1937, com o auxílio de sua família paterna, que imigrou para os
EUA, entretanto, acabou abandonando a escola para trabalhar. Entre 1936 e
1939, Alice trabalhou como atendente na livraria Guatapará, que pertencia a
um judeu alemão conhecido da mãe. O acervo da livraria dedicava-se a arte,
história, literatura, filosofia e política, e foi devido a essa característica do
acervo que Alice entrou em contato com vários artistas de São Paulo que
frequentavam a livraria. Dentre estes estavam o pintor e arquiteto Paulo Rossi
Osir, que viria a convidar-lhe a frequentar seu ateliê – e o seu grupo Osirarte –
e posteriormente a iniciou no grupo artístico Santa Helena (ALARCON, 2008).
Durante os anos que se seguiram Alice, intensificando-se na década de 1940,
passou a se dedicar à pintura nos períodos de folga e a frequentar os círculos
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artísticos de São Paulo, que assim como ela, em sua maioria eram
estrangeiros.
Em 1939, deixou a livraria e começou a trabalhar como secretária para
uma companhia inglesa, entretanto logo foi demitida devido sua origem alemã.
O mesmo ocorreu em outra empresa no mesmo ano. Tais situações revelavam
como a eminência da Segunda Guerra Mundial, e em seguida sua eclosão,
influenciava a vida de judeus e originários dos países do Eixo 4. Juljan Czapski
relata suas viagens com Alice nas quais ele precisava assumir a
responsabilidade por ela junto ao DEOPS, ou ainda, quando ela era impedida
de realizar viagens ou “repousar” em alguma cidade, pois seus documentos
eram indeferidos (CZAPSKI apud ALARCON, 2008, p. 112-115). Ou seja, por
vários anos, a vida de Alice Brill foi interpelada pelas decorrências
sociopolíticas dos acontecimentos relacionadas a Segunda Guerra Mundial e
ao regime Nazifascista, fosse diretamente ou indiretamente.
A sua ida aos Estados Unidos da América também é uma das
decorrências do conflito beligerante que havia acabado há pouco. Em 1946,
devido às suas origens judias e parte de sua família paterna ter imigrado para
os EUA, Alice recebeu uma bolsa de estudos da Fundação Hillel 5 , e foi ao país
norte-americano estudar artes na Universidade do Novo México, em
Albuquerque. A escolha da universidade se deu devido à possibilidade de
realizar pesquisas pessoais sobre a arte indígena, e, devido ao território do
Novo México ter sido incorporado aos EUA apenas no século XIX, havia ainda
forte influência cultural indígena, além de comunidades indígenas próxima a
cidade de Albuquerque (HURD, 2011). Após um semestre em Albuquerque,
Alice pediu transferência para a Art Student League, em Nova Iorque, onde se
dedicou ao estudo da fotografia e da xilogravura. Foi nesse período em Nova
Iorque que Alice decidiu trabalhar como fotógrafa profissional ao retornar ao
Brasil, uma vez que via nessa atividade uma forma de “sobreviver de arte”
(ALARCON, 2008, p. 139). Assim, além das aulas, Alice trabalha como
4
Os principais países do Eixo eram Alemanha, Itália e Japão, que lutaram contra os Aliados
(França, Inglaterra, EUA e URSS), durante a Segunda Guerra Mundial.
5
A Fundação Hillel é uma instituição judaica criada em 1924 que tem como objetivo o
acompanhamento e a inserção de estudantes judeus em instituições e ensino superior, bem
como a conexão entre os estudantes judeus em âmbito global e as tradições judaicas.
Atualmente, possui abrangência internacional, tendo sua predominância nos países da América
do Norte, local onde teve início (HILLEL INTERNATIONAL, 2021).
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assistente de um fotógrafo francês, com o qual aprendeu sobre a técnica, e a
realizar retratos e fotografias de paisagem (HURD, 2011).
A dedicação de Alice à fotografia se deu com o seu retorno ao Brasil e
se concentrou nas décadas de 1950 e 1960, período no qual a fotografia
profissional foi sua principal atuação 6. Sua perspectiva era retornar ao país e
realizar fotorreportagens sobre o interior do mesmo e submetê-las às revistas
ilustradas estadunidense, como a Life e a Time, que estavam em alta em seus
países de origem. Entre os anos de 1948 e 1950, a fotógrafa realizou algumas
expedições em várias regiões do interior do país, como a organizada pela
Fundação Brasil Central na região de Aragarças (Goiás) e Nova Xavantina
(Mato Grosso), a fim de retratar as comunidades indígenas da região do
Parque Indígena do Xingu; outra expedição foi no norte do Paraná, em uma
mina de carvão Embora Alice tenha oferecido as fotorreportagens aos
expedientes das revistas nos EUA, não conseguiu que elas fossem publicadas
na imprensa internacional. Dessa forma, suas produções foram diluídas em
revistas nacionais, sendo a Habitat a principal delas e com a qual viria a
desenvolver uma relação duradoura. Além das fotorreportagens, após o
casamento com Juljan Czapski, em 1949, Alice passou a realizar retratos
familiares em um dos cômodos de sua casa, a fim de complementar a renda do
casal (ALARCON, 2008).
A fotografia surgia como uma possibilidade de profissão para as “novas
mulheres” modernas, que eram aquelas que de alguma forma haviam tido
acesso ao estudo formal, lutavam pelo acesso ao mercado de trabalho e
podiam realizar a escolha de seus próprios amores (COSTA, 2018). Ainda
segundo Helouise Costa (2018), a fotografia era de fácil acesso a estas
mulheres, e proporcionava o rápido aprendizado, a ampliação do mercado de
trabalho e uma circulação pelos espaços públicos. Tais vivências foram
experenciadas por Alice Brill, uma vez que a fotografia surgiu para ela em
decorrência de seus estudos e da possibilidade de sustento financeiro.
Assim, a década de 1950 foi o período de maior atividade fotográfica de
Alice, tendo se relacionado com várias instituições, a fim de produzir
Em 1949, Alice muda sua profissão no seu pedido de cidadania brasileira, de comerciante
para fotógrafa. A cidadania é expedida a Alice Brill apenas em 1949, após quinze anos de sua
chegada ao Brasil (HURD, 2011, p. 41).
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fotorreportagens, principalmente, sobre temáticas que circundavam o processo
de urbanização e modernização da cidade de São Paulo e a reprodução de
obras de arte para o consumo de instituições artísticas como o Museu de Arte
de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), Bienal de São Paulo e o Museu de
Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP), do qual Alice foi uma das signatárias
da ata de criação. Grande parte de seus trabalhos nesse período se deram
devido à proximidade de Alice com o casal italiano Lina Bo Bardi e Pietro Maria
Bardi, que além de estarem ligados a direção do recém-inaugurado MASP,
editavam a revista Habitat, que se dedicava a discussão sobre a arquitetura
moderna, bem como outros elementos culturais considerados modernos, como
fotografia, arte, cinema, teatro (ALARCON, 2008). As páginas da Habitat se
inspiravam nas revistas ilustradas europeias e estadunidenses, e priorizavam a
diagramação que valorizasse e integrasse textos e imagens. As reportagens
veiculadas na Habitat buscavam articular a cidade com a vivência das pessoas
na cidade, identificando-as como “criadoras e moradoras” (HURD, 2011, p. 33)
destes espaços, uma vez que consideravam que “a história da arquitetura de
São Paulo ainda esta[va] sendo escrita 7 ” (HURD, 2011, p. 33).
Dentro do escopo da produção da Habitat com a qual Alice colaborou
com fotografias e textos até o ano de 1962, e do quarto centenário de fundação
da cidade de São Paulo, Pietro Maria Bardi encomendou de Alice Brill uma
série fotográfica sobre a cidade de São Paulo, a fim de que esta compusesse
um livro fotográfico, que seria editado pelo italiano em comemoração ao
aniversário da cidade. A série em questão, que ficou conhecida como Projeto
São Paulo, buscava retratar a cidade de São Paulo como uma cidade
multicultural e em processo de modernização, mas que a modernização não se
limitasse a processos industriais e tecnológicos desumanizados, mas que
fossem compreendidos pela utilização que os indivíduos faziam desses
(HURD, 2011) e do espaço que se delineava junto a tais transformações.
Assim, Alice fotografou tanto os grandes arranha-céus que
estavam sendo erguidos na cidade, como as vilas aos arredores de São Paulo
que se chocavam com a expansão do centro; fotografou os paulistanos
quatrocentões e os emigrantes que chegavam à cidade em busca de emprego.
“The history of São Paulo’s architecture is still being written”. (HURD, 2011, p. 33, tradução
nossa).
7
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Nessa série Alice Brill retratou a cidade de São Paulo diferentemente do que
esperavam para a comemoração dos quatrocentos anos da cidade (HURD,
2011), fotografou uma cidade que até então era considerada invisível e que
estavam em constante embate com sua expansão. Se o centro crescia, a fim
de que fosse modernizado e suprisse as necessidades de seus moradores,
uma outra parcela da população era relegada as bordas da cidade, local aonde
o Estado não chega se não na forma de repressão e os moradores eram
alienados de seus diretos e possibilidades de acessos (HURD, 2011). Alice Brill
buscou

retratar

estás

dicotomias

que

perpassavam

o

processo

de

modernização da cidade de São Paulo às vésperas de seu quarto centenário
de fundação. Entretanto, o livro idealizado por Pietro Maria Bardi nunca chegou
a ser publicado, da forma como havia sido pensado, por falta de recursos. As
fotografias de Alice Brill foram dispersadas em outras publicações que o
italiano realizou sob o escopo da modernização da cidade de São Paulo, como:
The Arts in Brazil, a New Museum at São Paulo (1956) e Em Torno da
Fotografia no Brasil (1987).
Alice abandonou a fotografia na década de 1960, quando já não
necessitava dela para sustentar a família. Como destaca Juljan Czapski (apud
ALARCON, 2008, p. 231): “Ela [Alice] não se considerava fotógrafa, se
considerava pintora. Com pintura não se podia viver, com a fotografia de podia.
A fotografia foi um meio de vida.” Assim, quando o marido se estabilizou como
médico e pôde sustentar a família, Alice voltou a dedicar-se às artes plásticas,
sem a necessidade de vender suas telas com a urgência financeira. Entretanto,
a prática fotográfica surgiu como uma forma de ver a sociedade, e a pintura
tinha esse mesmo propósito, tendo a passagem pela fotografia contribuído com
a pintura de Alice, sendo aprimorada pelos saberes e noções que adquiriu com
a fotografia (ALARCON, 2008). Alice destacou tal relação entre as modalidades
artísticas, em entrevista a Ana Cecilia Martins (2001, p. 32) relata:
[...] para mim não há diferença entre essas atividades [fotografia e
pintura]. As duas são artes e revelam a [sic] minha maneira de ver o
mundo. Meu trabalho fotográfico acabou se transformando em um
registro documental, mas não foi intencional.

Nas décadas que se seguiram, Alice Brill se dividiu entre a pintura, os
estudos acadêmicos, o ensino e a crítica artística. Formou-se em Filosofia pela
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PUC-SP em 1974 e obteve os títulos de mestre em estética e doutora em artes
pela USP, em 1982 e 1994, respectivamente. Tendo estudado a técnica do
batik 8 no seu doutoramento, técnica que vinha aplicando em suas
experimentações artísticas desde 1959, a qual até a década de 1950
permanecia inédita no Brasil (ALARCON, 2008). A partir da década de 1970,
tornou-se colunista do Suplemento de Cultura do O Estado de S. Paulo, tendo
parte de suas colunas condensadas e publicadas no livro Da Arte e da
Linguagem (1988). Durante esse período participou de várias exposições
individuais e coletivas e recebeu várias premiações por suas obras, dentre eles
medalhas nos 11º, 12º e 13º Salões de Arte Moderna de São Paulo. Em 1990,
publicou o livro Samson Flexor – Do Figuratismo ao Abstracionismo, pelo qual
recebeu o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, de melhor livro
de artes visuais do ano.
Alice faleceu em 29 de junho de 2013 no sítio da família em Itu, São
Paulo. E, como argumenta Alarcon (2008), embora a obra fotográfica de Alice
tenha chegado à circulação anos após a sua produção, suas fotografias
possibilitam um olhar crítico para os processos de modernização que passaram
tanto a arte quanto a sociedade brasileira, e também, qual eram os efeitos
dessa modernização na vida dos indivíduos

3. As mulheres na cidade de Alice Brill
As discussões e pesquisas sobre as mulheres em vários ambientes,
práticas, fazeres e saberes tem se multiplicado com o passar dos anos e temse delineado cada dia mais as possibilidades para a escrita de histórias e
historiografias das disciplinas e áreas de conhecimento que tenham a
problematização do gênero enquanto uma categoria de análise e de
entendimento sobre as áreas. As mulheres, mas também outras minorias

Batik consiste em uma técnica de tingimento de tecidos de forma artesanal originária da
Indonésia. Para a técnica utiliza-se cera derretida para a criação de desenhos ou padronagens
e após o endurecimento da cera são realizados tingimentos no restante tecido, ficando apenas
a área com a cera na cor inicial. A técnica foi registrada como patrimônio imaterial da
humanidade pela UNESCO, em 2009.
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dentro do entendimento deleuziano de minoria 9, não estavam a par dos
processos sociais enquanto do seu acontecimento, então não é o objetivo
construir uma história das mulheres que sobreponha ou que ocorra em paralelo
a História tida como tradicional, como alerta Michelle Perrot (2007). Outra
situação a que se deve estar atenta é a de não cair na tentação de responder à
pergunta que funda o clássico de Linda Nochlin - Por que não houve grandes
mulheres artistas? (2016 [1971]) - aqui extrapolando a profissão artista para as
demais, e elencar os nomes e ações das mulheres, a fim de demostrar que
elas existiram e fizeram grandes ações, mas sim problematizar quais foram os
entraves e as circunstâncias que as impediram, ou as desfavoreceram, para
que fossem conhecidas e pudessem atuar de forma livre, como foi possibilitado
aos homens. O que as autoras destacam é que além de perceber a presença
das mulheres, é necessário que se compreenda a natureza sexuada da
sociedade, das relações que se desenvolvem nestas e do conhecimento
produzido sobre estas.
Tal discussão é um dos fundamentos para os estudos de gênero, em
uma ampliação dos estudos das mulheres. Embora existam várias vertentes
dos estudos de gênero, e estes têm se multiplicado com o passar dos anos,
parto da compreensão de gênero filiada a definição de Joan Scott (1995), que
compreendo gênero enquanto constitutivo das relações sociais, que são
fundadas sobre a prerrogativa entre as diferenças entre os sexos, sendo,
portanto, o gênero uma forma de estabelecimento de relações de poder entre
os indivíduos. Assim, o gênero é constituído no social e produz efeitos nas
relações que emanam desse, de forma que
[...] os conceitos de gênero estruturam a percepção e a organização
concreta e simbólica de toda a vida social. Na medida em que essas
referências estabelecem distribuições de poder (um controle ou um
acesso diferencial aos recursos materiais e simbólicos), o gênero
torna-se implicado na concepção e na construção do próprio poder
(SCOTT, 1995, p. 88).

A saber, o autor, Gilles Deleuze (apud ZERWES, 2021, p. 23), considera enquanto minoria
todo o grupo que não possui um modelo estabelecido de conformidade, está em processo, em
devir. Assim, minoria não se relaciona com o quantitativo do grupo, mas sim a sua identidade
em relação a um modelo uniforme e estabelecido.
9
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Guacira Lopes Louro (1997) destaca a importância da definição de
gênero que Joan Scott apresentou e identifica-o como um conceito que além
de ferramenta analítica para os estudos das relações sociais, das identidades e
do poder, opera também enquanto ferramenta política, se relacionando com as
origens dentro do movimento social que possibilitam sua emergência, bem
como devido a identificação do poder enquanto a noção que generifica as
relações e os corpos. Ainda em consonância com Scott, Louro (1997) explicita
que o gênero não deve ser entendido enquanto uma categoria que define
papeis aos homens ou às mulheres, nem procura definir o que seriam estas
categorias a priori. Devem ser entendidas enquanto processos múltiplos e em
construção, e não conceitos arbitrários que estipulam prerrogativas de
comportamento e identidade. É ampliando essa discussão, sobre a ampliação
do gênero e a não compreensão deste enquanto o estudo de identidades
estipuladas, que a autora, a partir de Jacques Derrida, questiona as dicotomias
que estão colocadas ainda na noção de gênero. Louro defende que a partir da
superação das dicotomias, em todas as formas de relações sociais, pode-se
constituir estratégias de subversão as normas que estabelecem as relações de
poder e, também, amplia as possibilidades de pensamento. Assim, Louro
(1997) defende a necessidade de
Descontruir a polaridade rígida dos gêneros, então, significa
problematizar a oposição entre eles quanto a unidade interna de cada
um. Implicaria observar que o polo masculino contém o feminino (de
modo desviado, postergado, reprimido) e vice-versa; implicaria
também perceber que cada um desses polos é internamente
fragmentado e dividido (afinal não existe a mulher, mas várias e
diferentes mulheres que não são idênticas entre si, que podem ou
não ser solidarias, cumplices ou opositoras) (LOURO, 1997, p. 34).

É tendo a necessidade de quebra com tais dicotomias e com o
estabelecimento de papeis, que Erika Zerwes (2021, p. 26) alerta sobre o risco
de tentar se identificar características fundamentadas no gênero que unam
mulheres dentro de produções artísticas, no caso a produção da fotografia,
com olhares e estéticas femininas ou de mulheres a fim de afirmá-las dentro de
um campo. Assim, a autora destaca, em consonância com o que destaquei
acima sobre a história das mulheres, “[...] que a questão do gênero na história
da fotografia ultrapassa o ato de elencar vida e obra de fotografas
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“excepcionais” [...]” (ZERWES, 2021, p. 26). O primeiro destaque a autora faz
em relação a isso, é que, embora as mulheres não sejam referenciadas na
historiografia da fotografia, elas estavam presente de forma ativa na produção
da fotografia desde o seu início, entretanto atribuía-se a elas o caráter de
feitura da fotografia e não necessariamente a elaboração poética das imagens
(ZERWES, 2021). Elas atuavam enquanto ajudantes, revelavam, ampliavam os
negativos, fotografavam, entretanto na maioria das vezes, isso ocorria junto ao
estúdio que levava o nome do pai, do esposo ou de algum familiar homem.
Assim, a possibilidade da fotografia enquanto atividade profissional, começa a
ser possível às mulheres, na passagem do século XIX para o XX, uma vez que
com a fotografia havia a possibilidade de continuidade nos estudos e, também
da atuação na área. Entretanto, Zerwes (2021) destaca que é com o
surgimento de uma nova mulher, que possui acesso ao estudo, ao mercado de
trabalho e, principalmente, ao espaço público, que tal atividade ganha força e é
impulsionada a partir da Primeira Guerra Mundial.
As mulheres estavam no espaço público antes da necessidade de serem
associadas a essa noção de nova mulher, as trabalhadoras, camponesas,
mulheres de classes baixas, estiveram nestes locais antes dessa presença ser
uma questão para as mulheres das classes altas. Entretanto, o estar no espaço
público não tornava as mulheres necessariamente participantes desde espaço
a partir da sua prerrogativa política e ideológica. O estar público era destinado
aos homens e as mulheres que ocupavam esse espaço eram, na maioria das
vezes, atribuídas ao horror e a depravação (PERROT, 2005). Entretanto, como
Michelle Perrot (2005) aponta e descreve como as mulheres encontraram
maneiras de sair e estar nas ruas, maneiras de ocupar estes espaços e
gradativamente torná-los mais abertos a presença destas. Tal processo se
delineava na Europa desde a segunda metade do século XIX, mas passa a
ganhar novos contornos com as necessidades que a emergência das Guerras
Mundial produzem, podendo ser identificado como um período de facilitação
dos acessos, que será duramente reprimido já na década de 1950 (FONSECA,
2019).
Dessa forma, as fotografias realizadas por Alice Brill na cidade de São
Paulo, na década de 1950, são um rastro dessas práticas significantes

249

empreendidas pelas mulheres nos espaços públicos urbanos e em processo de
urbanização. As seguir me debruço sobre algumas destas imagens.
Figura 4 – Alice Brill. Feira livre, São Paulo, 1950.

Fonte: HURD (2011).

O sair das mulheres é identificado por Michelle Perrot (1998) enquanto
relacionado a atividades de subsistência, pessoal e familiar, e de consumo em
grandes lojas de departamento, ou seja, o sair que se dava em extensão as
atividades do espaço privado, considerado o espaço das mulheres. A figura 1,
produzida por Alice na década de 1950, representa uma mulher negra, de
roupas cotidianas, realizando compras de alimentos em uma feira livre, em
meio a uma rua. Ou seja, a representação que Alice Brill fez desta mulher, e
das demais que estão no plano de fundo da imagem, é de uma mulher que
usufrui da cidade através do consumo de bens de subsistência, alimento,
dialogando com o sair indicado por Perrot acima.
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Figura 5 – Alice Brill. Procissão, São Paulo, 1950.

Fonte: INSTITUTO MOREIRA SALLES (s.d.).

Ainda em diálogo com Perrot (2005), outras modalidades de sair e de
estar no espaço público, uma delas é relacionada as atividades de fé e de
caridade, atividades assumidas como dignas para as mulheres. O registro da fé
realizado por Alice está em meio ao crescimento das cidades, do
desenvolvimento técnico, que poderia ser encarada enquanto prática em
oposição as crenças, entretanto, são colocadas em diálogo no registro de Alice
em dois movimentos que se mostram enquanto processos. A cidade cresce
verticalmente, mas as mulheres em procissão constroem o espaço em um
movimento contínuo e uniforme, na horizontal. Como destaca Michel de
Certeau:
Mas “embaixo” (down), a partir dos limiares onde cessa a visibilidade,
vivem os praticantes ordinários da cidade. Forma elementar dessa
experiencia, eles são caminhantes, pedestres, Wandersmänner, cujo
corpo obedece aos cheios e vazios de um “texto” urbano que
escrevem sem poder lê-lo. Esses praticantes jogam com espaços que
não se vêem [sic]; [...]. Tudo se passa como se uma espécie de
cegueira caracterizasse as práticas organizadoras da cidade
habitada. As redes dessas escrituras avançando e entrecruzando-se
compõem uma história múltipla, sem autor, nem espectador, formada
em fragmentos de trajetórias e em alterações de espaços [...] (DE
CERTEAU, 1994, p.171, destaques do autor).
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Figura 6 – Alice Brill. Fila em ponto de ônibus no vale do Anhangabaú, São
Paulo, 1953.

Fonte: INSTITUTO MOREIRA SALLES (s.d.).

Uma terceira representação das mulheres na cidade é a da figura 3, na
qual pode-se ver uma mulher em uma fila de ônibus, lendo algum material
impresso. O ato de ler, e muito provavelmente, de trabalho fora de casa, são
práticas que se tornam possíveis com a modernização das cidades e do
surgimento da nova mulher, como apresentei acima. A educação e a circulação
em forma de emprego torna-se possível. Embora não tenha se retratado, a
própria Alice pode ser pensada a partir desta lógica, uma vez que esta teve
acesso ao estudo de artes, a atuação profissional em espaço público e a
circulação na cidade. As possibilidades de estar na cidade para as mulheres se
modificaram e lhe foram atribuídos outros significados e significantes, com os
anos e as transformações urbanas e de costumes
Assim, visando uma conclusão, a representação de mulheres realizadas
por Alice Brill não é única e homogênea, uma vez que as vivências das

252

mulheres também não o são. A quebra com a dicotomia e com a produção de
papeis esperados para as mulheres, conforme defendido por Guacira Lopes
Louro, é uma das possibilidades de ampliação e multiplicação para os estudos
de gênero e, também, para o estudo das práticas do cotidiano. É nesse
sentido, e com estas problematizações, que se deve compreender as
fotografias de mulheres produzidas por Alice Brill.
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Narrativas de horror e a lógica manicomial em jogos de terror:
o exemplo de Outlast.
Maria Vitória Miron DULEBA
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Introdução
O horror, quando midializado e espetaculariazado, pode se apresentar
de duas formas aparentemente contraditórias: o catastrófico - inesperado,
assustador, único - cuja finalidade é despertar interesse e sensibilidade no
espectador, através do terrorismo, violência, transgressão, excesso; E o banal,
o comum sem glamourização, porém, a banalidade também é repleta de
violência e impotência, o que deixa o indivíduo se sentir inútil e impotente
perante sua realidade (GONDAR, 2013).
Podemos

definir

que,

independente

de

qual

abordagem

de

espetacularização escolhida, o horror artístico é todo membro do gênero horror
que se identifica ou é identificado como narrativa e/ou imagens, e tem como
base e motivo provocar o sentimento de horror no público. E consegue atrair
consumidores, apesar de fazer isso através do que há de mais repulsivo,
sendo apesar de tudo prazeroso para seu público, oferecendo a eles
elementos que causam inquietação, aflição e desprazer (CARROLL, 1990).
Em um jogo virtual, as narrativas possuem a função de transportar o
jogador para o mundo virtual onde ocorre a espetacularização do horror, se
desenvolvem as ações do seu personagem e são transmitidas as sensações
incômodas. “Dentro” do jogo é onde ocorre o processo de imersão, e são
fornecidos dados dramáticos para o início e ampliação da experiência lúdica ou aterrorizante - com base na interação com aquele universo e suas
regras/limitações (DUBIELA; BATTAIOLA, 2007). Nesse momento começa o
que Maia (2014) denomina como “produção de presença”, e nela o jogador
sente a experiência vivida - ou a “experiência estética”.
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Outlast, objeto desta pesquisa, é um jogo survival horror - horror de
sobrevivência -, lançado pela empresa Red Barrels em 2013 para as
plataformas PC, e posteriormente para PlayStation 4 e Xbox One; apresenta
uma narrativa em primeira pessoa que se passa em um hospital psiquiátrico
abandonado, o Mount Massive Asylum, pertencente à corporação fictícia
Murkoff. O personagem principal, Miles Upshur, jornalista autônomo, decide
investigar o manicômio após receber um email anônimo informando sobre
atividades estranhas no local. Durante sua investigação, Upshur encontra
cenas horripilantes de corpos mutilados espalhados pelo complexo; é atacado
por pacientes e impedido de sair do prédio, sendo também perseguido por uma
entidade aparentemente sobrenatural que perturba os internos, chamada de
Walrider.
Para mover o enredo de Outlast com suspense, os desenvolvedores
escolheram utilizar uma narrativa do tipo “narrativa embutida”, onde o acesso a
história e a informações pré-determinadas estão inseridas em objetos,
artefatos, ambientes configurados para que o jogador os encontre em sua
exploração durante a gameplay. Nesse formato, a história é narrada através
desses fragmentos, e são conectados por meio de dedução, interpretação e
reconhecimento do jogador (DUBIELA; BATTAIOLA, 2007).
Imagem 1 – Mount Massive Asylum, onde se desenrola toda história de
Outlast.

Fonte: Acervo pessoal dos autores.
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O desenvolvimento e compreensão da narrativa embutida no jogo ocorre
através de cartas, e mails, registros e documentos encontrados por Upshur ao
passo que explora o hospital, dando oportunidade para o jogador compreender
aos poucos o que, como e porque ocorrem fenômenos horrendos nas
dependências do manicômio coordenado pela Murkoff.
Os pacientes com os quais o personagem se encontra apresentam
comportamentos que variam entre catatônicos, confusos e violentos; sem
desconsiderar a estranha aparência de seus corpos mutilados e sujos envoltos
em roupas hospitalares - ou nus -, que revelam o tratamento desumano (e
desumanizador) recebidos na instituição; abrindo espaço para reflexões sobre
o tratamento manicomial, o conceito de loucura e a abordagem destes
assuntos nas narrativas de horror e na própria obra Outlast, a partir do estudo
das cartas e documentos contidos no jogo e da revisão bibliográfica externa
sobre assuntos relacionados aos elementos do jogo.

2. Procedimentos metodológicos
Para realizar essa pesquisa exploratória, onde os pesquisadores visam
explorar o objeto em seus detalhes, foi feita uma análise documental dos
elementos inseridos no jogo através de sua narrativa embutida, como
documentos, arquivos e notícias ficcionais que contam sua história
fragmentada (DUBIELA; BATTAIOLA, 2007). A partir da interpretação desses
documentos, em conjunto a uma revisão bibliográfica e análise dos aspectos
visuais e narrativos da obra, se discute quais características do jogo causam
estranhamento e horror ao jogador, bem como quais elementos do jogo o
caracterizam como uma obra que aborda a lógica manicomial e as possíveis
críticas e reflexões sobre esse sistema.

3. O medo e a imersão do jogador
Para começar a falar do terror em um jogo, é necessário primeiramente
explicar o que é o terror, e as razões que levam o jogador a atingir tal
sentimento dentro da experiência da gameplay.
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De maneira objetiva, o terror é um estado de fascínio e paralisia
causado por um amedrontamento, como na analogia clássica da presa
indefesa diante de um predador voraz. Esse estágio da paralisia é entendido
como uma defesa da vítima, simulando sua morte ou ficando imóvel para na
esperança de não ser detectada (GONDAR, 2013).
Apesar desta definição ser relevante para nossa compreensão, e a
analogia da relação presa-predador simular perfeitamente muitas situações
observadas em jogos que causam medo, o terror nesses casos deve ser
ampliado e entendido como a necessidade de se tomar atitudes inesperadas
de vida ou morte do jogador. Isso é comum no exemplo do survival horror de
Outlast, onde incorporamos o protagonista “presa” e não temos possibilidade
de confrontar ou lutar, onde a morte é certa, a nossa única escolha é fugir e
nos esconder dos perseguidores “predadores”. Essas perseguições e
constante necessidade de fuga são elementos narrativos que movem a
jogatina adiante, os momentos de horror máximo pela sua vida acontecem
quando o jogador é obrigado a sair de seu esconderijo e correr até o próximo
lugar seguro, ou despistar um perseguidor para continuar vivo dentro daquele
universo.
Este formato de terror entende que o jogador lê a narrativa e os
acontecimentos do jogo, mas mais relevante do que isso, que esse é produtor
de eventos naquela experiência. O terror só vai se desenrolar conforme a
interações do jogador gerarem novas informações e consequências a serem
assimiladas e compreendidas (MAIA, 2014a). Ele necessita das ações
diegéticas, ou seja, de ações que influenciam diretamente na narrativa e
desenrolar da gameplay.
Toda vez que o jogador, encarnado na pele digital de Miles Upshur,
precisa se deslocar até outra parte do decrépito Mount Massive Asylum, seja
para pegar uma chave ou simplesmente para avançar na busca por uma saída,
existe uma probabilidade da programação do jogo enviar algum antagonista
para tentar matar o protagonista. E quando não manda, a tensão construída
pelos cenários, sons, iluminação e estética da ambientação se encarrega de
manter o jogador esperando o pior acontecer a qualquer momento.
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Mas, por que o jogador continua a produzir ações se isso vai
desencadear novas situações de medo e temor? Ele compreende isso?
Primeiramente, devemos entender que jogos eletrônicos são classificados
como experiências escapistas, e requerem: participação ativa; O entendimento
do jogador que ele tem poder para se retirar da experiência a qualquer
momento; E a imersão.
Uma das classificações de imersão diz que esta pode ser sensorial,
baseada em desafios, ou imaginativa. A primeira consiste em “silenciar” os
estímulos externos do jogador em seu ambiente de gameplay. A baseada em
desafios exige um equilíbrio entre os desafios do jogo e as habilidades mentais
e motoras do jogador. E a imaginativa dá oportunidades do jogador criar
afeição pelo personagem e utilizar sua imaginação.
Existe outra forma de classificação que divide a imersão em duas
formas: a lúdica, essa implica na participação ativa e corporal do jogador; e a
narrativa, que requer apenas o exercício da imaginação para o consumo da
obra (MAIA; MEDEIROS; SILVA, 2016).
A imersão em Outlast começa quando recebemos informações acerca
da história - você é um jornalista independente e recebe um e-mail anônimo
denunciando tratamentos desumanos em pesquisas conduzidas no Mount
Massive Asylum pela fictícia Corporação Murkoff - e começamos a enxergar
aquela narrativa pelo ponto de vista do protagonista Miles Upshur. Assim,
podemos classificar a imersão do jogo como: sensorial e narrativa, pois, é
necessário o jogador se sentir dentro daquele universo para que a tensão e o
medo pela vida do personagem (ou sua vida, quando você se coloca nesse
lugar), ele precisa se isolar de todo o restante e usar a imaginação para
assumir o ponto de vista e as angústias vividas pelo protagonista e
compreender a história.
A forma de imersão é essencial para definir como será a compreensão
do enredo de um jogo, como explicam Dubiela e Battaiola (2007), uma
narrativa não se resume a uma simples série de eventos, mas também a
personificação desses eventos por um mediador - o protagonista, outros
personagens, etc - e os eventos vividos por ele formam uma narrativa
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estruturada, uma experiência linear e coerente, e interpretado por um ponto de
vista (o do jogador/personagem).
Na imersão se trabalha a criação da crença, o jogador tem o desejo de
se inserir naquele universo como se acreditasse nele, assim nos concentramos
em compreender aquela realidade fictícia e suas regras. Como explica Carroll
(1990): “O medo requer a crença por parte do sujeito de que ele próprio esteja
em perigo.” Como jogo de survival, Outlast exige que o jogador seja furtivo,
que consiga recolher documentos e informações sem ser notado, e caso
notado suas únicas opções são: correr, se esconder ou morrer, sem
possibilidade de confronto, e sentir perigo constantemente influencia o jogador
a seguir esse estilo de gameplay.
Isso ocorre porque qualquer obra de terror impele o leitor a ficar alerta,
em um clima de nervosismo quase constante. Tais sensações são
potencializadas por presenciarmos seres estranhos ou pessoas estranhas
realizando atividades unusuais do que estamos habituados (MAIA, 2014b).
Quando o jogador é colocado frente a frente aos horrores praticados dentro do
manicômio do jogo, o choque e a repulsa sentidos deixam os nervos
fragilizados e alertas, tamanho é o estranhamento.

4. Narrativa e elementos de horror
Na sessão anterior foi destacado o processo de imersão do jogador
dentro de um jogo de terror, e abordado brevemente sobre o conceito narrativo
nesse tipo de experiência. Agora será discutido as formas narrativas presentes
em Outlast e como elas mantêm ou potencializam os efeitos da imersão
citados.
A mídia, ou meio, de se contar a narrativa não oferece um real. O meio
fornece uma perspectiva imagética da realidade (GONDAR, 2013). Em Outlast,
a realidade se molda através do método Extrapolador, que Carroll (1999)
define como o conhecimento proibido, resultado de testes/experiências. No
jogo observamos isso logo de início, sabemos pelo e-mail de fonte anônima
que são realizados experimentos antiéticos em pacientes e, conforme a
narrativa se desenrola, vemos os resultados dessas experiências e
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entendemos o que é buscado: aprimorar técnicas de manipulação durante o
sono para se atingir dimensões além da inconsciente através de uma
tecnologia fictícia denominada “Motor Morfogênico”.
A forma Extrapoladora apresenta 4 etapas, que serão detalhadas em
como estão situadas no jogo: (1ª) a explicação, essa parte corresponde aos
documentos e relatos dos pacientes e funcionários do Mount Massive Asylum
(esse formato será comentado com mais profundidade adiante), e nela se
debatem as questões morais, éticas e científicas de todas essas experiências;
(2ª) a experiência em si, é realizada e dá errado. No jogo, isso ocorre pouco
antes de nós chegarmos, e por isso encontramos tudo destruído e em
agitação. Com essa, o monstro da experiência (Walrider) é solto em nossa
dimensão; (3º) o acúmulo de provas da experiência, seus erros e como tentar
resolver o problema. Em Outlast, através de uma busca documental por Mount
Massive, e pelas gravações que fazemos com a câmera de Miles, acontece
simultaneamente à primeira etapa; (4ª) A confrontação, quando Miles recria o
experimento da Murkoff para poder acabar com a ameaça do Walrider e fugir
de Mount Massive.
A narrativa do jogo corresponde a essas etapas, além de ser parte de
uma narrativa de suspense com um final do tipo “mau/desfecho improvável”
(CARROLL, 1990), uma vez que o protagonista morre, sendo possuído pela
entidade Walrider e fuzilado por soldados que o encontram.
Porém, a principal característica da narrativa de Outlast é ela ser do tipo
“embutida”, classificada por Dubiela e Battaiola (2007) como o modelo de
narração onde o jogador tem acesso aos detalhes e informações da história
através de fragmentos inseridos em objetos, artefatos ou espaços físicos
acessados pelo usuário. No jogo, estamos em constante movimentação,
andando pra lá e pra cá nos diferentes setores do manicômio, a procura de
chaves, cartões de acesso, itens que podem nos ajudar a fugir dali, e com esse
modelo de gameplay somos forçados a explorar o ambiente incansavelmente,
e com isso nos deparamos com documentos encontrados em pastas
espalhadas em Mount Massive, e descobrimos a identidade dos pacientes que
tentam nos matar, dos responsáveis pelos experimentos e como estes
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funcionam, quais seus planos, e como Miles pode resolver toda essa situação
insana e fugir.
Por esses arquivos, documentos, papéis, anotações, fichas médicas,
alguns diálogos com pacientes e ex-funcionários, e das próprias gravações
com a câmera de Miles, o jogador encontra fragmentos da trama, e os liga por
meio da interpretação, dedução e reconhecimento, características de uma
narrativa embutida (DUBIELA; BATTAIOLA, 2007). Com essa estrutura,
percebemos que o “desconhecido” do jogo é conhecido por diversos
personagens envolvidos, mas esse conhecimento é separado em várias partes
(MAIA, 2014) e nossa atenção é fragmentada em vários objetivos e
perseguições, por isso temos que tentar entender o todo através de elementos
separados (MAIA; ALTIERI, 2012).
Imagem – Exemplo de arquivo, um dos muitos documentos encontrados na
gameplay.

Fonte: Acervo pessoal dos autores.

5. O conceito de loucura
Uma das temáticas centrais do horror em Outlast relaciona-se com o
mistério e potencial perigo existente no contato do protagonista com pacientes
insanos de um manicômio em ruínas; o jogador explora o local enquanto deve
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manter-se alerta para perseguições e ataques de indivíduos tomados pela
insanidade e irracionalidade.
O conceito de sanidade/loucura é um aspecto que intriga a humanidade
historicamente, seja na medicina, psicologia, literatura ou cinema; colocando
como exemplo narrativas como Psicose (Alfred Hitchcock 1986) , O Iluminado
(Stanley Kubrick, 1980) ou contos como A casa dos Loucos, de Edgar Alan
Poe (1928) retratam a loucura; e a função e importância dos manicômios
muitas vezes atrelada a esse conceito, determinado pelo momento ou
sociedade sobre a qual se fala. Foucault (1972) destaca que a loucura foi
historicamente associada à discordância entre condutas e ações de um sujeito
e de outros homens; da mesma forma como não sabemos delimitar onde
começa a loucura, compreendemos, por um saber quase incontestável, quem
são os "loucos", desviantes da norma, que devem receber algum tipo de
correção, tratamento ou controle.
Os manicômios possuem suas raízes na Europa do século XVII, em que
inicia-se o período conhecido como A Grande Internação; caracterizado pelo
exílio dos indivíduos considerados loucos em instituições isoladas, antes
conhecidas como Leprosários, utilizadas para asilar, e exilar, os infectados
pela lepra (Hanseníase) quando a doença encontrava-se em seu auge. Os
manicômios não tinham o intuito de tratar, curar ou cuidar, mas sim uma
política de controle daqueles que devem ser excluídos, incapazes de produzir
no mundo do trabalho; mendigos, libertinos, feiticeiros (LOBOSQUE, 2018),
prostitutas, sifilíticos e os loucos.
A partir da Era Clássica, a medicina denomina o antes "louco" como
doente mental, e passa a classificá-lo a partir de nosologias, continuando a
estigmatizar e separar aqueles que fogem da norma social de comportamentos
"sãos"; mantendo o confuso limiar entre sanidade e loucura que legitimiza a
inferiorização, desvalorização e patologização dos sujeitos dissidentes.

Os

internamentos manicomiais passaram a ter caráter supostamente terapêutico,
médico, porém com a aplicação de punições, correções e experimentações,
colocando contato e o saber absoluto sobre o "louco" apenas na figura dos
psiquiatras (FOUCAULT, 1997).
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Na idade contemporânea, após décadas de lutas por reformas e
constantes questionamentos do modelo manicomial, são assegurados
legalmente os direitos e a proteção de pessoas acometidas por transtornos
mentais; há disposições legais sobre a necessidade de tratamento com
humanidade, respeito e interesse exclusivo de recuperação e benefício da
saúde do indivíduo, devendo a pessoa em sofrimento psíquico estar inserida
na família, trabalho e comunidade; ser tratado em ambiente terapêutico pelos
meios menos invasivos possíveis; além de ter livre acesso aos meios de
comunicação disponíveis (BRASIL, 2001).
Ainda que haja uma crescente tendência à desinstitucionalização e a
ampliação de direitos de pacientes psiquiátricos desde a Reforma Psiquiátrica,
as instituições de internamento e a lógica manicomial ainda estão presentes;
seja por meio da hipermedicalização psiquiátrica ou pela manutenção de
tratamentos integrais em clínicas psiquiátricas e residências terapêuticas;
revelando o ainda presente caráter tutelar e excludente voltado àqueles em
sofrimento psíquico.
Outlast apresenta uma realidade ainda presente de negligência e
exclusão da população em sofrimento psíquico; em uma das cartas
descobertas pelo protagonista do jogo, é possível comprovar a presença desta
lógica manicomial desumanizante e relapsa em relação aos pacientes; a carta
escrita por um dos responsáveis pelo manicômio afirma que "[...] o interesse
das famílias e governo nos pacientes é tão baixo que provavelmente não serão
realizados processos legais sobre aqueles que podem sofrer danos ou morrer
durante experimentos realizados no manicômio" (OUTLAST, 2013), algo
infelizmente não tão distante da realidade e da história.

6. Loucura e horror
Em Outlast, a maioria dos internos da instituição psiquiátrica Mount
Massive

Asylum

movem-se

letargicamente,

em

vestimentas

sujas

e

danificadas, e possuem diversas marcas de mutilação no corpo, alguns
inclusive

apresentam

membros

decepados

ou

deformados,

além

de

comportamento catatônico e confuso, e em alguns casos agressivo e
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persecutório em relação ao jornalista Miles Upshur, dando um tom macabro,
misterioso e inquietante aos pacientes.
A teoria conhecida como Uncanny Valley, de Mori (1970), demonstra
que há uma correlação entre a falta de expressão facial ou expressão facial
exagerada, membros protéticos, movimentos do rosto dessincronizados com a
fala, aspectos que lembram cadáveres e movimentos mecânicos com os
sentimentos de medo, "estranheza", antipatia e não familiaridade. Tais
características apresentam-se fortemente nos personagens residentes do
manicômio em Outlast, demonstrando o intuito de provocar sentimentos
"inquietantes" no jogador a partir do encontro com estes, podendo também
relacionar tais fatores com a lógica de "desumanização" do paciente
psiquiátrico, visto como algo "quase humano", causador de estranheza.
O sentimento de inquietação e aversão causado pelos personagens
internados pode ser explicado pelo fato de a loucura ser vista como
manifestação inesperada quando vistas em outros, mas que obscuramente
move-se em cantos remotos da própria personalidade do indivíduo
considerado "são". A representação da loucura e do inquietante na ficção pode
produzir uma proximidade com o mundo que nos é familiar momentaneamente
e em seguida ultrapassá-lo, tornando possíveis inquietações e terrores
inesperados (FREUD, 1996).
A loucura no videogame, ao ser apresentada ao jogador por meio dos
personagens como ameaçadora, possui características que desafiam a
compreensão da espécie humana, e a sensação de pouco ou nenhum controle
sobre a situação, inquietação sobre a perspectiva de "perda da humanidade".
Segundo Tinwell, Grimshaw e Williams (2010), a aparência e qualidade de
movimento influenciam como os indivíduos se se sentem sobre androides,
robôs e personagens; tais fatores podem ser propositalmente utilizados para
evocar sentimentos de horror, estranheza, não familiaridade e desumanização,
gerando uma visão negativa e menos empática do personagem para o
expectador.
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7. O monstro no horror - a loucura como "o monstro"
Os monstros, em narrativas de horror como Outlast, são representados
como impuros, sujos, pútridos ou em desintegração, são criaturas anormais e
repugnantes em relação aos humanos; suas origens podem ser de lugares
lamacentos, ou são feitos de carne morta ou podre, resíduo químico, ou podem
estar associados a animais nocivos ou doenças. A reação provocada no
personagem que os vê não é apenas medo, mas nojo, repulsa, esquivando-se
dos monstros, para evitar as garras da criatura, mas também um contato
acidental com o ser repulsivo. (MAIA; MEDEIROS; SILVA, 2016)
Ainda segundo Maia, Medeiros & Silva (2016), os romances e histórias
de terror tendem a descrever os monstros com termos relacionados à
degeneração, deterioração, relacionando-os a estas características. É
importante ressaltar a relação existente na ficção entre os seres monstruosos e
a contaminação por doenças, peste, infecções, podendo a loucura ser incluída
nesta classificação. Os monstros não são apenas uma ameaça física, mas
uma ameaça mental, cognitiva, e até social; perturbam crenças e
pensamentos, ameaçam o saber comum e a sanidade daqueles com os quais
se encontram.
Assim, os “monstros” são entendidos como seres extraordinários num
mundo ordinário (CARROLL, 1999). Isso é bem visível em Outlast quando o
jogador se depara com o caos de Mount Massive, e é aprofundado quando
descobre-se

os

experimentos

utilizando

o

Motor

Morfogênico

e

as

consequências interpretadas como “sobrenaturais” resultadas de uma
experiência científica.
O monstro do horror envolve muitas vezes o evento de possessão,
sendo o possuidor usualmente um demônio. Porém, aplicando a conceituação
de loucura e lógica manicomial exploradas anteriormente, a sociedade também
encara o louco como um possuído, dominado por uma força metafísica, e não
um ser humano com doenças mentais que necessitam de cuidados e
tratamentos adequados.
Estes

“monstros”

doentes

mentais

representam

esta

ameaça

psicológica, moral e social, pois suas lógicas e identidades são diferentes das
pessoas “normais”, e sua ordem social e forma de encarar a sociedade é
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alternativa. Outlast vai além, quando alguns dos pacientes, comandados pelo
Padre Martin Archimbaud, auxiliam

Miles, pois acreditam que são

mensageiros da entidade Walrider e que a missão do protagonista é o
cumprimento de uma profecia. Ou seja, além de serem contrários à ordem
social, e até religiosa, eles propõem uma sociedade alternativa através de sua
seita.
Imagem 4 – um dos muitos pacientes desfigurados pelas experiências e
tratamentos realizados em Mount Massive.

Fonte: Acervo pessoal dos autores.

Outra perspectiva que se deve ter em mente nas narrativas de horror é a
motivação do monstro. O “porque” é parte fundamental para se compreender
as ações, ambientação e ações que se desenrolam pelos objetivos do que
seria antagonista. Como já foi repetido, os pacientes seriam os antagonistas
em boa parte de Outlast, até Walrider ficar mais presente. E boa parte dos
personagens que perseguem o jogador ao longo da narrativa possuem algo em
comum: o trauma, um evento catastrófico em suas vidas. E como exemplos
maiores temos: Chris Walker, um paciente de Mount Massive que persegue o
protagonista até o final do jogo, possui uma grande força física e está internado
devido aos seus traumas sofridos na guerra no Afeganistão, onde serviu no
exército; e Dr. Richard "Rick" Trager, ex-executivo da Corporação Murkoff,
enlouqueceu pelos efeitos colaterais que o Motor Morfogênico causa aos que
estão ao redor do experimento, e começou a atuar como “médico” - do jeito
mais sanguinário possível - no hospital depois da rebelião total dos pacientes.

268

Imagem 5 – Walrider, entidade de outra dimensão que se transporta através
do Motor Morfogênico.

Fonte: Acervo pessoal dos autores.

O próprio protagonista demonstra pequenos sinais de delírio e
perturbação mental ao longo da trama, podemos perceber isso através de suas
anotações. Os eventos presenciados por Miles são mais do que suficientes
para resultar em traumas, por conterem, em um curto período de tempo,
estímulos muito fortes para serem trabalhados psicologicamente com cuidado
para lhes dar sentido (GONDAR, 2013).
A resposta afetiva ao monstro é normalmente a repulsa. No horror
artístico, o consumidor, espectador, leitor, jogador, etc, busca se esquivar dos
monstros, seja no momento de encontro e contemplação com o ser, ou em
evitar até o contato acidental. Pois a simplesmente ideia da existência daquela
criatura já é repulsiva. Podemos entender que um monstro na ficção de horror
não é só letal, como também repugnante (CARROLL, 1990).
Carroll (1999) aponta os objetos do horror artístico como realidades
objetivas, mas não realidades formais. Nesse aspecto questionamos a
definição do autor pois, no exemplo de Outlast encontramos elementos da
realidade formal ao apresentar, ainda que de maneira artística/ficcional, uma
lógica manicomial comum ao longo da história dos cuidados à saúde mental e
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retrata isso como crítica a esse sistema. Outlast quebra esse conceito, ou pelo
menos o deixa com rachaduras profundas.
Gondar (2013) aponta que criaturas monstruosas ficcionais muitas
vezes vêm de lugares marginais, ocultos ou abandonados; cemitérios, torres e
castelos abandonados, esgotos ou casas assombradas; vivem em locais fora
do convívio social comum, apontando para a noção de que o que horroriza o
sujeito "normal" é o que se encontra fora do cotidiano social ordinário, que está
mergulhado no desconhecido. O monstro pode ter o poder de ameaça moral
ou social;

podendo destruir a identidade das pessoas, a ordem moral ou

propor uma sociedade alternativa. Na narrativa de Outlast , os "monstros"
vivem no asilo psiquiátrico, mais uma vez indicando o terror advindo de locais
que fogem do convívio social cotidiano, e o fenômeno histórico do exílio e
marginalização da loucura.

8. Discussão e considerações finais
8.1

Possibilidades a partir de representações da imagem da loucura no

horror
As representações midiáticas influenciam e são influenciadas pela
historicidade, podendo trazer uma reflexão sobre a narrativa abordada e seu
contraste/semelhança com a realidade no público ao qual se direciona. Ao
representar a realidade manicomial em forma de narrativa de horror; de modo
a escancarar o descaso e sofrimento dos pacientes, é possível gerar uma
reflexão no público sobre este sistema, questionando-se sobre a validade e
dignidade destas formas de tratamento a pessoas em sofrimento psíquico, ao
promover um pensamento crítico sobre a realidade. Ao mesmo tempo, é
possível que as narrativas nas quais a loucura é vista como o "monstro", a
exemplo de Outlast, no qual a loucura é retratada como perigosa ou
contagiosa, levem a possibilidade de estigmatizar ainda mais a visão das
pessoas sobre o fenômeno do sofrimento psíquico, transformando-o em algo
místico e misterioso, que deve ser, novamente, excluído.
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8.2

Alternativas para a lógica manicomial
Como foi possível perceber, no manicômio fictício do jogo, há uma

lógica que não relaciona-se com a "cura" ou tratamento, mas uma lógica de
desumanização, isolamento e castigo, o que aponta para o pensamento de que
sem a presença da "razão" a liberdade há de ser coagida, legitimando
juridicamente a perda da liberdade espiritual do sujeito, de forma a considerar
terapêutica a internação como condição de tratamento (FOUCAULT, 1972).
Contrária a esta lógica, movimento de luta antimanicomial, surgido após
a Segunda Guerra Mundial, vêm como uma forma de repensar os tratamentos
em saúde mental e os direitos dos indivíduos em sofrimento psíquico; tendo
como figura importante o psiquiatra italiano Franco Basaglia (1924-1980),
idealizador da Reforma Psiquiátrica italiana, que teve grande influência no
contexto da luta antimanicomial brasileira. Este movimento tem como principais
objetivos questionar o modelo manicomial clássico, excludente e patologizante;
e a propôr um modelo de atenção humanizado e que considere os direitos e
liberdades do indivíduo em sofrimento psíquico, além de possibilitar um modelo
de assistência ético (BRASIL, 2018).
A partir dos princípios da Reforma Psiquiátrica, um novo modelo de
tratamento e cuidado em saúde mental deve substituir a rede asilar
(manicomial), que favoreça a reconstrua a autonomia e liberdade dos
indivíduos; organizado no Brasil pela Rede de Atenção Psicossocial (RAPS),
que cria, amplia e articula os pontos de atenção à saúde de pessoas com
sofrimento ou transtorno mental, além daqueles com necessidades especiais
devido ao uso de álcool e outras drogas, como os Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL,
2020).
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O encantamento como sedução: uma análise na exposição de
longa duração do Museu Imperial de Petrópolis
Isabela CURVO

1

Introdução
O Museu Imperial, localizado em Petrópolis – Rio de Janeiro, também
conhecido popularmente como Palácio Imperial, é sediado no antigo palácio
de verão de D. Pedro II. Em 15 de novembro de 1889, devido à proclamação
da República, a família imperial se exila na Europa. Em 1893, com o
falecimento de D. Pedro II, a princesa Isabel, sua filha e única herdeira viva,
aluga o Palácio de Petrópolis ao Educandário Notre Dame de Sion, o qual
funcionou entre 1909 e 1939. Em 1940, durante o Governo Vargas, com a
proposta do ex-estudante Alcindo de Azevedo Sodré, o presidente criou pelo
Decreto-Lei n° 2.096, o MI (Museu Imperial).
Um estudo técnico, realizado por equipe especializada e liderado por
Sodré, buscou retratar o cotidiano da família imperial do século XIX. O museu
foi inaugurado em 16 de março de 1943 e se encontra em pleno
funcionamento atualmente no centro da cidade, com cerca de 300 mil itens
museológicos, arquivísticos e bibliográficos. O MI foi idealizado em um
momento em que era propício ao Governo a criação de um museu histórico a
fim de fortalecer o conceito de nação e a criação de uma identidade nacional,
tomando a premissa do patrimônio cultural possuir função de representar
simbolicamente a identidade e a memória de uma nação.
Lúcia Lippi (2008), aponta o aspecto particular dos museus como
espaços privilegiados de poder e memória, que operam na construção da
memória coletiva e na relação de poder: esquecimento – lembrança.
Conferem valor e definem autenticidade, além de serem locais de lazer,
estudo, pesquisa, consumo e de estetização do cotidiano.

Doutoranda do Curso de Doutoramento de História da Universidade do Minho e investigadora
e colaboradora do Lab2PT/Uminho.
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É indissociável o patrimônio cultural e o simbolismo nacional que ele
remete. Evidentemente, o patrimônio cultural somente atingirá o seu
propósito de ser quando este representa valor significativo para a
sociedade. A exposição museológica pressupõe, forçosamente, uma
concepção de sociedade, de cultura, de dinâmica cultural, de tempo,
de espaço, de agentes sociais e assim por diante (SHANKS;
TILLEY, 1987, p. 54).

Faz-se necessário, também, destacar os museus enquanto produtos
culturais da sociedade do consumo, uma vez que esses são do mesmo modo
pautados no espetáculo. Guy Derbord (1997) critica a sociedade capitalista
por ser arrolada no acúmulo de espetáculos, uma vez que, na sociedade
moderna, tudo é pautado em lucro, até mesmo o lazer. Nesse ponto, nos cabe
a crítica de quando os museus privilegiam a função lucrativa ao interesse
sociocultural. Tratando-se do Museu Imperial, vemos a construção de uma
narrativa museológica, irrefutavelmente de forma intencional, parecer aquém
de uma narrativa crítica sobre o império brasileiro, mas um local que,
notoriamente, agrada ao turismo cultural, visto o número de visitantes
constantemente elevado de visitantes desde sua inauguração. Como destaca
Walter Benjamin (1975), a aura no acervo autêntico está sempre presente ao
espectador, seu fundamento está ligado ao valor de culto, à sacralização.
Este estudo discute a relação entre os museus e o público, tendo como
embasamento central o fetichismo imagético, tomando como objeto de análise
a exposição de longa duração do Museu Imperial. Os museus são espaços
privilegiados de poder na medida em que operam na construção e perpetuação
da chamada memória coletiva. Uma exposição museológica exerce papel
mediador entre o público e o acervo exposto e são, portanto, elementos
fundamentais da relação entre museu e sociedade. Todavia, sua percepção por
parte do público envolve questões intangíveis e imensuráveis, tal qual o
simbólico e o afetivo, o fetichismo e o espetáculo. Na contemporaneidade, urge
a necessidade de descolonizar os discursos apresentados, de forma a
democratizá-lo e que este passe a ser de fato apropriado pelo corpo social,
rompendo

hierarquias

e

desconstruindo

mitos.

O

panorama

de

desenvolvimento da pesquisa aponta para uma reflexão crítica, de natureza
qualitativa, com foco teórico discursivo sobre formas de construção dos
discursos presentes na exposição de longa-duração do MI.
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2. O museu imperial
O Museu Imperial foi fundado em 1940 e encontra-se instalado no antigo
palácio de verão de D. Pedro II. É importante referir, no entanto, que devido à
história da casa, a sua trajetória está intimamente ligada à construção da
cidade de Petrópolis. Petrópolis foi dividida em sesmarias, lotes que foram
distribuídos a um beneficiário em nome da coroa portuguesa com o objetivo de
cultivar terras virgens.
A abertura do atalho do Caminho Novo, que ocasionou a descoberta
das terras que viriam a ser a cidade de Petrópolis, proporcionou o
surgimento de sesmarias localizadas ao longo do mesmo no vale do
rio Piabanha e seus afluentes. Ao todo, foram oito sesmarias que
corresponderiam à atual área da cidade de Petrópolis (ARAUJO,
2015, p. 26).

O Caminho Novo fora construído para encurtar o trajeto entre o Rio de
Janeiro, capital do Império à época, e Minas Gerais. Após se interessar no
clima serrano ameno que conhecera no trajeto que levava a Minas, D. Pedro I
adquire, em 1830, a Fazenda do Córrego Seco com o intuito de erguer o
Palácio da Concórdia. Todavia, tal objetivo fora frustrado.
Após a abdicação em 1832 e sua morte em 1834, pessoas a quem D.
Pedro I devia entraram na justiça europeia e brasileira para defender
seus créditos. Assim, a fazenda da serra fluminense avaliada em
13:974$000, foi destinada a credores do monarca falecido, para cobrir
suas dívidas assumidas em testamento (SCHWARCZ, 1998, p. 231).

Em 1840, em razão da maioridade de D. Pedro II, e com as ações ainda
correndo na justiça, a Assembleia Geral autoriza o governo brasileiro a quitar a
dívida e, mesmo sendo incorporado ao patrimônio nacional, o terreno passa a
pertencer a D. Pedro II e seus sucessores.
Recuperada a fazenda do Córrego Seco, foi dada a largada para a
administração da propriedade. A Casa Imperial, coordenada pelo
mordomomor Paulo Barbosa, tinha a obrigação de administrar os
palácios do imperador. Em 1843, por meio da assinatura do Decretolei 155, de 16 de março, d. Pedro II concedeu ao major Frederico
Köeler o arrendamento da fazenda, com a condição de ele construir
um palácio, uma igreja e uma colônia de povoamento. É nesse
ínterim que se dá a fundação da cidade de Petrópolis (ARAÚJO,
2015, p. 29).
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Em 1844 deu-se início a demarcação do terreno, tendo como engenheiro
responsável Fedrerico Köeler, alemão naturalizado brasileiro. Cerca de dois mil
colonos alemães foram contratados pela Província do Rio de Janeiro para
realização de determinados trabalhos como o aterramento de pântanos e a
edificação da cidade, assim como de uma igreja e do Palácio de Verão
(LACOMBE; COTRIM, 1987).
A construção do Palácio de Petrópolis serve, portanto, como ponto de
referência para o estudo da criação da cidade de Petrópolis. [...] O
Decreto Imperial n° 155, de 1843, estabeleceu, além da construção
do Palácio, com suas dependências e jardins, o aforamento da terra,
a edificação de uma igreja sob a invocação de São Pedro de
Alcântara, padroeiro do Império e do imperador, e o loteamento de
terrenos em torno do Palácio, destinados à povoação (SANTOS,
2006, p. 91).

D. Pedro II doou lotes que circundavam o palácio a “certos homens
notáveis pelos serviços prestados ao Estado” (LACOMBE, 1939, p. 58) a fim de
se certificar que a vizinhança era de seu agrado. Estes, então, construíram
suas residências, sendo algumas mansões verdadeiramente luxuosas, e
transformaram o cenário natural em um agora urbanizado. Havia também, por
consequência da construção da nova cidade, residências populares ocupadas
por operários e trabalhadores, essas mais distantes do palácio de verão.
(ARAÚJO, 2015).
Diversas famílias, então, passaram a frequentar a região serrana
durante o verão por conta da presença da Família Imperial. Ao longo de suas
estadias em Petrópolis, em geral de dezembro a maio, D. Pedro II “[…]
dedicava-se a estudos, visitas a educandários e longos passeios a pé ou a
cavalo. O perfil do soberano filósofo, amigo do povo, de costumes singelos,
que desdenhava a vaidade, mas governava com pulso forte aparece em sua
casa” (SANTOS, 2006, p. 93). A Proclamação da República, em 15 de
novembro de 1889, deu fim a uma era de prestígio e regalias usufruídas pela
Família Imperial e pela nobreza. O discurso transcrito abaixo trata-se da
despedida de D. Pedro II aos brasileiros:
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À visita da representação que me foi entregue hoje às três horas da
tarde, resolvo, cedendo ao império das circunstâncias, partir com
minha família para Europa amanhã, deixando esta pátria de nós
estremecida, à qual me esforcei por dar constantes testemunhos de
entranhado amor e dedicação durante quase meio século em que
desempenhei o cargo de Chefe do Estado. Ausentando-me, pois, eu,
com todas as pessoas de minha família, conservarei do Brasil a mais
saudosa lembrança, fazendo ardentes votos por sua grandeza e
prosperidade. (TÁVORA, 1975, p. 144).

O exílio levou D. Pedro II e sua família para a Europa, onde ele viria a
falecer na cidade de Paris, França, em 5 de dezembro de 1891. Objetos
pessoais e de uso doméstico e decorativo, que pertenciam à Família Imperial e
se encontravam no Paço Imperial, na Quinta da Boavista e no Palácio de
Verão, foram dispersados, vendidos em leilões e adquiridos por curiosos e
admiradores do imperador.
Em 1981, Petrópolis recebeu o título de Cidade Imperial por meio do
Decreto nº 85.849, de 27 de março, assinado pelo, à época, presidente João
Baptista de Oliveira Figueiredo.
Art. 2º. As edificações, paisagens e conjuntos situados na Cidade
Imperial de Petrópolis, especialmente identificados pela Secretaria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), serão inscritos nos
Livros de Tombo de que trata o Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro
de 1937, e submetidos à proteção do Poder Público.
Art. 3º. A proteção dos elementos referidos no artigo anterior é
extensiva aos respectivos entornos, cujas áreas serão demarcadas
pelo Ministério da Educação e Cultura, por intermédio da SPHAN, no
prazo de 90 dias.
Art. 4º. Enquanto não se concretizar a demarcação determinada no
artigo 3º, é vedada, no prazo ali previsto, a aprovação ou renovação
de qualquer licença para demolição, reforma ou construção que
implique, a critério da SPHAN, a eliminação, no todo ou em parte, de
prédio existente na área urbana da Cidade Imperial (BRASIL, 1981,
n.p).

Principiado no século XIX, o projeto de consolidação de uma História
Nacional ganhou força a partir de 1922 em decorrência às inúmeras
comemorações cívicas relativas ao Centenário da Independência do Brasil. As
realizações das festividades serviam ao propósito de despertar o sentimento de
pertencimento à população, almejando à criação de uma identidade nacional e
aos ideais patrióticos. As instituições culturais simbolizam elementos centrais
nas agendas políticas, face à sua competência de definir, efetivar e questionar
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a identidade cultural de grupos sociais. (Faria, 1989). Dentre tais instituições,
os museus se caracterizam como uma das mais antigas e reconhecidas do
campo da cultura e do patrimônio e atuam diretamente na construção da
memória coletiva.
É indissociável o patrimônio cultural e o simbolismo nacional que ele
remete. Evidentemente, o patrimônio cultural somente atingirá o seu
propósito de ser quando este representar valor significativo para a
sociedade. A exposição museológica pressupõe, forçosamente, uma
concepção de sociedade, de cultura, de dinâmica cultural, de tempo,
de espaço, de agentes sociais e assim por diante (SHANKS; TILLEY,
1987, p. 62).

Ao tratar dos museus históricos do século XIX, é perceptível que esses
assumiram o papel educativo na construção e afirmação da memória nacional,
24 memória essa constituída por meio de diretrizes do Estado. Tal prerrogativa
fora anteriormente utilizada no cenário internacional, como é identificado por
Brefe (2005) onde os museus franceses já desempenhavam o papel de
construção da memória coletiva, voltada ao ideal nacionalista, se configurando
como um dos principais instrumentos de instrução pública. No âmbito nacional,
o ano de 1922 é um marco de consolidação dos museus históricos, com a
criação de dois relevantes museus para o cenário brasileiro: o Museu Histórico
Nacional e o Museu Paulista, frutos do que se iniciara em 1920.
O decreto nº 4.175 de 11 de novembro de 1920 discorria sobre uma
Exposição Internacional a ser realizada na capital federal, Rio de
Janeiro, em vista às comemorações do Centenário da Independência.
A exposição objetivava “compreender as principais modalidades do
trabalho no Brasil, atinentes à lavoura, à pecuária, à pesca, à
indústria extrativista e fabril, ao transporte marítimo, fluvial, terrestre e
aéreo, aos serviços de comunicação telegráficos e postais, ao
comércio, às ciências e às belas artes” (MOTTA, 1992, p. 67).

Além disso, tal exposição serviria como forma de apresentar a capital do
Brasil

como

um

país

moderno,

tendo

pavilhões

organizados

que

representavam todos os estados brasileiros, em fato, foi um evento de grande
mobilização nacional.
A construção de uma memória nacional, promovida pelo Estado, visava
a coletividade e o sentimento de pertencimento à nação por meio da
celebração de figuras heroicas e acontecimentos históricos. Este intuito
governamental é claramente percebido nos discursos dos museus de história, à
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época. É necessário frisar que os processos criativos das exposições
museológicas não condiz somente com a visão da equipe do museus, e sim
todo um campo de produção e manutenção simbólica que permeiam as
instituições.
O Palácio Imperial, que antes servira, após a repartição das
propriedades da família real, ao Colégio Notre Dame de Sion, de 1894 a 1908,
e sequentemente ao Colégio de São Vicente de Paulo de 1909 a 1940, foi
decretado como o local a receber o Museu. Então, em 29 de março de 1940,
pelo Decreto-Lei n° 2.096, assinado pelo, à época, Presidente da República,
Getúlio Vargas, cria-se o Museu Imperial. O referido decreto apresenta a
cidade de Petrópolis e, especificamente, o Palácio de Verão como local de
abrigo da instituição, tendo por finalidade:
a) Recolher, ordenar e expor objetos de valor histórico ou artítico
referente a fatos e vultos dos reinados de D. Pedro I e, notadamente,
de D. Pedro II;
b) Colecionar e expor objetos que constituam documentos
expressivos da formação histórica do Estado do Rio de Janeiro e,
especialmente, da cidade de Petrópolis;
c) Realizar pesquisas, conferências e publicações sobre os assuntos
da história nacional em geral e de modo especial sobre os
acontecimentos e as figuras do período imperial, assim como da
história do Estado do Rio de Janeiro e, particularmente, da cidade de
Petrópolis (RIO DE JANEIRO, 1940, n.p).

Após a proclamação da república, a imagem de D. Pedro II, antes vista
como um homem culto e bom governante, passa a ser desconstruída por
políticos, à época, no intuito de transformar o período monárquico em um
passado superado, desmistificando aquele que era, por muitos, visto como
herói. Entretanto, a imagem do imperador volta a ser instituída quando da
insatisfação e pessimismo popular quanto à nova república, com vista a
propagar o ideal das qualidades do governante passado e as espelhando nos
do atual regime. Como explica Mottta (1992, p. 26) “Com a finalidade expressa
de ‘salvar’ a República, os intelectuais que nesse momento procederam a uma
revisão da ‘história’ do Império projetaram nele qualidades que procuravam no
regime que o substituíra”, e, portanto, “o imperador afigurou-se a muitos como
o paradigma de governante capaz de salvar a República, avaliada como
corrupta e desonesta” (MOTTA, 1992, p. 27). E novamente, durante o período
do Estado Novo do Governo Vargas, constatou-se que de muito serviria que
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igualmente se exaltasse a figura de um homem carismático e de poder
centralizado, como fora D. Pedro II, imagem essa que seria conveniente.
Durante o século XIX há o fortalecimento do Estado Moderno e o MI foi, então,
idealizado em um momento em que era propício ao Governo a criação de um
museu histórico a fim de fortalecer o conceito de nação e a criação de uma
identidade nacional, utilizando-se da funcionalidade do patrimônio cultural em
representar simbolicamente a identidade e a memória de uma nação,
elementos formadores, construindo uma narrativa de passado comum e
homogêneo.

3. Museu e semiótica
Não há, e nem poderia haver, um discurso histórico neutro em um
museu. Nota-se, portanto, de forma clara o culto à monarquia no MI, culto este
que sobressai, por vezes, na narrativa histórica. A historiadora Miriam
Sepúlveda, em seu livro A escrita do passado em museus históricos,
evidencia este aspecto singular no Museu.
O Museu Imperial não procura explicações; não se propõe a contar
a história do Império e também não é um monumento que foi
tombado para guardar a autenticidade do passado. Seu objetivo
sempre foi proporcionar uma montagem do que poderia ter sido a
casa do imperador. A história nem sempre teve a intenção de ser a
porta-voz da verdade factual, como não detinha as noções de
processo e evolução para explicar tudo aquilo porque passa a
humanidade. A história do Museu Imperial escapa a tentativa mais
atual de reconstruir o passado criticamente à luz do presente. A
história como uma filosofia que possa dar sentido à vida e
possibilitar ao homem um auto-esclarecimento capaz de levá-lo a
interferir no rumo dos acontecimentos futuros não é um dos seus
pressupostos (SANTOS, 2006, p. 34).

O Museu, classificado como museu-memória, apresenta um recorte
silenciador em relação à história da vida privada no império brasileiro. O MI se
apresenta como uma exaltação da monarquia e causa desconforto ao
propagar uma fantasia referente aos monarcas. “[...] impressão é mais forte do
que a reflexão. A razão pouco conta. A um crítico ansioso por informações, o
Museu diz pouco ou quase nada e parece ser a ilusão daquilo que nunca foi
ou mesmo uma grande cena vazia de atores” (SANTOS, 2006, p. 45). Mário
Chagas aponta a relação do poder nos espaços de memória: “É fácil
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compreender [...] que os museus podem ser espaços celebrativos da memória
do poder ou equipamentos interessados em trabalhar com o poder da
memória” (CHAGAS, 2000, p.13).
As exposições, que se configuram como principais meio de
comunicação das instituições museológicas, carregam em seu percurso a
intenção dos autores na forma em que o público deve assimilar a informação.
Segundo Ulpiano Meneses (1994)
O que é exposição: uma exibição que oferece ao olhar objetos, ou
ideias? A exposição museológica somente poderia exibir objetos
circunscritos em sua própria concretude como um ritual de idolatria
[...] o objeto aparece fundamentalmente como suporte de
significações que a própria exposição propõe (MENESES, 1994, p.
59).

A Semiótica compreende a linguagem verbal e não-verbal como signos,
dando ênfase à propriedade de convertibilidade recíproca entre os sistemas
significantes que integram. No quadro abaixo, temos os signos apresentados
em tríade na teoria semiótica de Peirce.
Quadro 1 - A tríade sígnica e as categorias fenomenológicas

Fonte: ALVES (2007, p. 22).

A categoria primeiridade caracteriza-se pelo signo em si; a captação do
fenômeno de maneira espontânea ou imediata (ícone). A secundidade é a
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construção do signo, a consciência da parte inserida no todo, a relação com a
materialidade, com a exterioridade; o signo é considerado na sua relação com
o objeto e este é a secundidade (índice). A terceiridade é a mutualidade entre
a primeiridade e a secundidade (símbolo).
Um signo, ou representamen, é aquilo que, sob certo aspecto ou
modo representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria,
na mente dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo
mais desenvolvido. Ao signo assim criado denomino interpretante do
primeiro signo. O signo representa alguma coisa, seu objeto.
Representa esse objeto não em todos os aspectos, mas com
referência a um tipo de idéia que eu, por vezes, denominei
fundamento do representâmen (PEIRCE, 1995, p. 43).

Segundo Santaella:
O signo é algo que, de um certo modo e numa certa medida, intenta
representar, quer dizer, estar para, tornar presente alguma outra
coisa, diferente dele, seu objeto, produzindo, como fruto dessa
relação de referência, um efeito numa mente potencial ou real.
(SANTAELLA, 2000, p. 32).

O discurso do museu pode ser observado por uma instância semiótica
na medida em que é ferramenta de interpretação de signos, visto que o acervo
do museu é caracterizado pela confluência e o entrelaçamento de linguagens
distintas. O discurso expográfico não é imparcial, ele denota significados
explicitados no objetivo da curadoria. Como evidencia Marília Xavier Cury
(2008): “exposição é o local de encontro e relacionamento entre o que o
museu quer apresentar e como deve apresentar, visando um comportamento
ativo do público e à sua síntese subjetiva” (CURY, 2008, p. 42).
Dentro do vislumbre à monarquia se evidencia o desaparecimento dos
demais personagens da sociedade. Há, contudo, um pequeno acervo
remetente à escravidão, objetos estes que se mostram muito aquém de
representar o real significado que os escravos tiveram durante o império
brasileiro. Segundo Verhaar e Meeter (1989) “Uma exposição é um meio de
comunicação que visa grandes grupos do público com o propósito de obter
informações, ideias e emoções relativas à evidência material do homem e do
seu meio” (VERHAAR; MEETER, 1989, p. 13). É notável o simbolismo
presente no silenciamento de tudo e todos que trariam à lucidez e não ao
vislumbre sobre a monarquia brasileira.
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4. A coroa imperial e o fetichismo imagético
Estudos apontam o uso de adornos na cabeça, como forma de
representar governantes, desde a pré-história. A coroa é uma forma simbólica
tradicional, utilizada por monarcas, que representa: poder, legitimidade,
imortalidade, justiça, vitória, triunfo, ressurreição, honra e glória da vida após a
morte.
Figura 1 – Coroa Imperial de D. Pedro II.

Fonte: MUSEU IMPERIAL (2021).

A Coroa Imperial de D. Pedro II foi feita por Carlos Marin, ourives
estabelecido à Rua do Ouvidor, 139, no Rio de Janeiro, foi fabricada
especialmente para a sagração e coroação do jovem imperador, então com 15
anos de idade. Para a confecção da coroa foram aproveitados os brilhantes da
coroa de seu pai D. Pedro I, e um fio de pérolas, também herança paterna de
D. Pedro II. A armação da coroa é trabalhada em ouro, sua base suporta oito
semi-arcos encimados por uma cruz formando um Globus cruciger, símbolo
cristão de autoridade. O forro interno é na cor verde, que caracterizava a cor
da Casa de Bragança, de acordo com a biblioteca do Museu Imperial de
Petrópolis, citando o livro de Mário Meirelles (1972) "[...] Por fim, ressalta-se
que as cores nacionais simbolizavam a constituição da dinastia imperial
brasileira, pelo casamento de D. Pedro com D. Leopoldina: o verde da Casa
de Bragança e o amarelo da Casa de Lorena, ascendência materna da nossa
primeira Imperatriz" (MEIRELES, 1972, p. 2)
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O destaque à Coroa é perceptível nos meios de comunicação do
Museu, desde em seu próprio site, a folders, convites, cartazes, e em especial
em sua exposição. Como aponta Walter Benjamin (1975), a aurea no acervo
autêntico está sempre presente ao espectador, seu fundamento está ligado ao
valor de culto, à sacralização. O vislumbre à monarquia é o destaque do
Museu, e não uma narrativa histórica fidedigna. O museu mais se assemelha
a um palco teatral, em que não há necessidade de expressão de realidade, há
imersão em um fantasioso império brasileiro.
A realeza exerce um grande fascínio sobre o público, seus objetos de
uso resgatam uma dimensão peculiar de realidade, tornam-se portadores de
uma função eminentemente simbólica. A coroa apresentada não se remete ao
seu valor monetário, é um signo do império, do inalcançável, é o fetichismo de
uma história da realeza.
As exposições blockbusters, assim denominadas aquelas voltadas à
massa populacional, são exibições de curta duração com grande especulação
e cobertura midiática, em geral de alto custo monetário e com grande
contingente de visitantes, sua característica chave é o fetichismo. É possível
atribuir a essas exposições o aumento do consumo de arte por parte da
população, é um reflexo da medianização da cultura. As exposições se
pautam na apresentação de imagens, se caracterizando como um experiência
fetichizada, não havendo relação de apropriação e sim de consumo.
“Extrapola na direção de uma exacerbação visual e cenográfica do espaço
urbano e das práticas sociais voltadas ao consumo simbólico” (LEITE, 2010,
p. 79).
Quando o mundo real transforma-se em simples imagens, estas
tornam-se seres reais e motivações e eficientes de um
comportamento hipnótico. Os espetáculos como uma tendência de
fazer alguém enxergar o mundo através de diversas mediações
especializadas (ele não pode ser mais acessado diretamente)
naturalmente revela a visão como o sentido privilegiado do ser
humano, como o tato foi privilegiado em outras épocas) (DEBORD,
1997, p. 18).

Ao traçarmos a conexão acerca do fetichismo em volta ao Museu
Imperial, podemos observar o apresentado na descrição do setor de
museologia (em seu site oficial) que consta a seguinte frase: “O acervo do
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Museu Imperial tem na coroa de d. Pedro II a sua peça de maior destaque,
assim como o cetro dos imperadores brasileiros e a pena usada pela princesa
Isabel para assinar a Lei Áurea em 13 de maio de 1888”. Curiosamente o
acervo de maior representação aristocrática da época é dado como de maior
evidência, constatado pelo próprio setor de comunicação do museu.
Há um claro clamor pela fetichização do objeto, não somente pelos
visitantes, mas como discurso próprio da instituição. “O que está em foco não
são as coisas em si, e sim os pensamentos, sentimentos, intuições e
sensações que dão significado às coisas e por ela são inspirados” (CHAGAS,
1998, p. 189). É fundamental destacar a lógica mercantil que se apresenta no
uso dos aparelhos culturais onde sua apreensão é dada como produto
mercadológico.

5. Considerações finais
O Museu Imperial, localizado em Petrópolis e sediado no antigo palácio
de verão de D. Pedro II, configura um espaço privilegiado de poder, uma vez
que atua na construção e perpetuação da memória coletiva. or se tratar de
uma instituição voltada à memória, havemos de enfatizar que essa é
proporcionalmente dinâmica em relação à sociedade. Pierre Nora caracteriza
os “lugares de memória” como um misto entre história e memória, onde a
memória coletiva é moldada, uma vez que a memória não é espontânea. Ou
seja, os museus permeiam a ritualização entre memória e rememoração. Além
disso, trata-se de um museu histórico, voltado à história nacional, pautada,
essencialmente, na vida política e privada de um dos antigos imperadores
brasileiros, D. Pedro II. Por essa razão, o discurso apresentado pelo museu
envolve a construção da memória ao mesmo tempo em que lida com a
historicidade.
Nesse aspecto, a busca por uma narrativa nos museus por uma
reconstituição histórica, pautada em uma análise crítica, torna-se ofuscada
pela

intencionalidade

institucional

pautada,

inclusive,

em

um

viés

governamental, como previamente apresentado. Tal característica fora
observada não somente no âmbito nacional, como também no âmbito
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internacional, onde aparelhos culturais foram e ainda são utilizados a servir de
propósitos governamentais, especialmente em museus históricos.
Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das
grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que
dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos
e os silêncios da história são reveladores desses mecanismos de
manipulação da memória coletiva (LE GOFF, 1988, p. 426).

No

caso

do

Museu

Imperial,

mas

não

somente,

houve

a

intencionalidade na construção de uma memória nacional, promovida pelo
Estado, visando a coletividade e o despertar do sentimento nacionalista na
população. Constatação que isolada não caracteriza a problemática de nossa
pesquisa, entretanto a crítica mantém-se ao fato que houve o detrimento de
uma narrativa histórica fidedigna em prol do enaltecimento da monarquia. Tal
exaltação à nobreza imperial pode acarretar certo desconforto a ausência de
informações àqueles que buscam um conteúdo mais crítico em relação aos
pormenores do Império brasileiro “[...] a impressão é mais forte do que a
reflexão. A razão pouco conta. A um crítico ansioso por informações, o Museu
diz pouco ou quase nada e parece ser a ilusão daquilo que nunca foi ou
mesmo uma grande cena vazia de atores” (SEPÚLVEDA, 2006, p. 98).
Importa ressalvar a emergência dos signos que permeiam a apreensão
informacional no museu, uma vez que as exposições museológicas servem
como ferramenta de interpretação de signos, onde o acervo carrega em si a
característica também de um discurso não- verbal, que é a confluência e o
entrelaçamento de linguagens distintas. “Da modernidade ao mundo
contemporâneo, os museus são reconhecidos por seu poder de produzir
metamorfoses de significados e funções” (CHAGAS; NASCIMENTO, 2008, p.
59). Torna-se evidente a possibilidade de ressignificação de signos culturais
pelas instituições museológicas.
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O pitoresco e o sublime em Marc Ferrez
Mario Henrique Rosa de OLIVEIRA

1

A querela entre antigos e modernos
O pitoresco e o sublime são duas categorias estéticas intimamente
associadas à concepção pictórica dos séculos XVIII e XIX e se configuravam
como dois polos opostos da querela entre antigos e modernos iniciada no
século XVII e que se prolongou, de certa forma, até o século XIX. A querela,
iniciada no âmbito da literatura, rapidamente se estendeu para as outras artes,
e propunha um questionamento a cerca da superioridade dos autores clássicos
frente ao pensamento moderno. Tal disputa esteve implicada na crise e no
declínio da tradição clássica nas artes, testemunhados pelo século XVIII, uma
vez que uma de suas principais consequências foi a preparação das condições
para uma clara distinção entre artes e ciências (KRISTELLER, 2019).
A ligação entre arte e ciência havia sido estabelecida pelos humanistas
renascentistas, ao pleitear para a pintura a dignidade de arte liberal, em uma
tentativa de melhorar a posição social e cultural da pintura e das outras artes
visuais. A fim de que a pintura usufruísse dos mesmos privilégios destinados à
poesia, os pintores do Renascimento voltaram-se para os tratados e preceitos
de retórica e de poética herdados da antiguidade, submetendo a pintura “[...] a
conceitos herdados e traduzidos da literatura para o trabalho com as imagens”
(SELIGMANN-SILVA, 2011, p. 13). A comparação entre pintura e literatura,
contribuiu para o objetivo de afastar as artes visuais da concepção de trabalho
manual, elevando-as à condição de arte liberal. Considerando que as artes
liberais eram, principalmente, ciência ou conhecimento transmissível, é
possível compreender o motivo pelo qual os artistas do Renascimento, entre
eles Leonardo da Vinci em seu Paragone (palavra italiana que significa
comparação), defendiam a superioridade da pintura sobre a poesia, e
estabeleciam uma ligação próxima entre pintura - enquanto ciência -, e
Doutorando em Teoria e História da Arte (Udesc), Professor do curso de Tecnologia em
Fotografia (Univali).

1

289

matemática (KRISTELLER, 2019, p. 18). Para Leonardo pintar uma tela ou
projetar uma máquina de guerra constituíam duas faces da mesma atividade
intelectual. Piero della Francesca via na geometria as bases para a composição
pictórica. Dürer se dedicou tanto às gravuras quanto à elaboração de tratados
sobre geometria e proporção.
Argan (1992) lembra que o século XVIII também assistiu o nascimento e
a estruturação de uma nova disciplina, a estética, em detrimento das teorias da
história da arte baseadas nos tratados e preceitos desenvolvidos a partir do
Renascimento. Entrou em jogo neste período, portanto, um novo interesse, a
intencionalidade artística que se opõe à ideia da arte como função do intelecto
e da técnica.
A estética, enquanto disciplina, deu seus primeiros passos com a
publicação, em 1750, do livro Aesthetica sive teoria liberalium artium (Estética
ou Teoria das artes liberais) do filósofo alemão Alexander Gottlieb Baumgarten,
considerado por muitos o fundador desse novo campo de investigação
filosófica (NUNES, 2016, p. 11; VÁSQUEZ, 1999, p. 35). O estudo da estética,
inicialmente ligado ao belo, permitiu que o interesse dos pensadores da arte
fosse deslocado do próprio objeto de arte para a intencionalidade do artista;
para a sua recepção e para o espectador, e a forma como este percebe a obra
de arte. Essa abordagem colocou em crise o pensamento sobre a arte herdado
do Renascimento, uma vez que até o século XVIII a prática artística estava
fundamentalmente ligada às normas e aos preceitos que norteavam a
produção das obras de arte. Isso é determinante para a sedimentação de
certos conceitos que só terão seu significado definido a partir do século XVIII,
como a ideia de gosto e sentimento, gênio, originalidade e imaginação criativa
(KRISTELER, 2019, p. 3).
Ao se afastar das normativas e preceitos desenvolvidos e adotados
pelos humanistas renascentistas a partir de um ideal clássico, o pensamento
estético buscou afirmar a autonomia da arte frente à certeza teórica do
clássico. Essa autonomia impôs ao artista a necessidade de se posicionar e
tomar seu lugar frente à sua realidade histórica; e também impôs à obra de arte
a tarefa de se articular com outras instâncias da vida. Segundo Argan (1992, p.
12):
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Afirmando a autonomia e assumindo a total responsabilidade do seu
agir, o artista não se abstrai da realidade histórica; declara
explicitamente, pelo contrário, ser e quere ser do seu próprio tempo, e
muitas vezes aborda, como artista, temáticas e problemáticas atuais.

2. O pitoresco e o sublime
Todas essas mudanças nas artes acompanhavam o pensamento
Iluminista que marcou os séculos XVII e XVIII. Durante o período que
compreende o fim do século XVIII e metade do século XIX ocorreram avanços
em diversas áreas do conhecimento humano que colocaram o saber e as
ciências como centro das discussões. Profundas alterações nas relações
sociais, econômicas e políticas também estavam à pleno curso, assim como a
formação dos Estados-Nações e a busca por uma identidade nacional que
vigorava em várias regiões da Europa. As tecnologias industriais ariadas ou
aperfeiçoadas nesse período, amplificavam a noção de que “a natureza não é
mais a ordem imutável da criação” (ARGAM, 1992, p. 12), e de que ela poderia
ser transformada pela ação e percepção do homem moderno.
Nas artes, o mundo real deixou de ser apenas objeto de uma
representação que buscava a cópia da realidade, e passou a ser alvo
modificações atravessadas pela intencionalidade do artista:
A tese da subjetividade das sensações e, portanto, da função não
mais condicionante, e sim apenas estimulante da natureza em
relação ao pensamento já está presente na filosofia de Berkeley;
Goethe, com maior amplitude de análise, enunciar no final do século
XVIII sua teoria das cores e ao tomar como objeto de pesquisa não a
luz (como Newton) mas a atividade do olho, lançou uma ponte entre o
cientificismo objetivaste e o subjetivismo romântico (ARGAN, 1992, p.
18).

A própria ideia de paisagem se modificou e esta passou a ser
considerada um recorte destacado da totalidade da natureza, refletindo
subjetividades e emoções que se manifestavam na obra de arte.
Sendo assim, ainda que a reflexão estética em seu nascedouro
estivesse restrita à categoria do belo, no fim do século XVII e início do século
XIX, abriu-se espaço para que novas categorias estéticas pudessem ser
incorporadas às discussões sobre a arte.
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O pitoresco, introduzido como categoria estética localizada entre o belo
e o sublime e proposto inicialmente por William Gilpin em 1972, esteve
inicialmente associado à relação existente entre pintura de paisagens e o
desenho de parques e jardins. Gilpin acreditava que a paisagem por sua
variedade, só nos dá “a beleza das partes” e, é a mão do artista que é capaz
de produzir a harmonia, seja em um parque, jardim ou pintura (DIENER;
COSTA, 2008). O pitoresco diz respeito à arte que ao invés de imitar, modifica
a natureza. O artista é responsável por traduzir a diversidade e variedade
natural e impor harmonia e ordem à paisagem.
Segundo Argan (1992, p. 18), o pitoresco vai encontrar em Alexander
Cozens um importante teórico, que tinha como objetivo dar à pintura inglesa do
século XVIII, predominantemente retratista, uma escola de paisagem, e que
considerava que o pitoresco fosse caracterizado por “uma qualidade que
repercute na natureza pelo ‘gosto’ dos pintores e especialmente dos pintores
do período barroco”. Cozens entendia que o artista deveria elaborar, com sua
técnica mental e manual, o dado sensorial comum a todos, orientando a
experiência que as pessoas têm do mundo. É pitoresco, portanto, a paisagem,
que natural e variada é ordenada pelo pintor, capaz de apreender a diversidade
das aparências e definir seus traços característicos. De acordo com Argan:
o conceito-base do pitoresco é a variedade: uma paisagem
“pitoresca” deve ser varia, isto é, conter elementos diversos: árvores,
rochas, águas, montanhas, nuvens. O princípio da variedade não
contradiz, porém, o da escolha: nem tudo na realidade é igualmente
pitoresco; o pintor, portanto, deverá escolher e reunir os objetos que
julgar mais pitorescos (ARGAN, 2010, p. 115).

Gombrich (2012) aponta o francês Claude Lorrain como um mestre na
reprodução realista da natureza, que selecionou apenas os motivos que
considerava dignos de uma visão onírica do passado. Suas telas foram, por
mais de um século depois de sua morte, o padrão segundo o qual os viajantes
julgavam um trecho da paisagem real. A obra de Claude Lorrain exerceu
grande influência no gosto burguês, especialmente na Inglaterra, a ponto de
seus admiradores passaram a projetar os jardins de suas propriedades de
forma a lembrarem as telas do artista. Por outro lado, uma paisagem ou jardim
que lembrasse as obras do pintor passou a ser chamada de “pinturesco”
(aquilo que se parece como uma pintura). Em seguida, artistas flamengos
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como Simon Vlieger e Jan van Goyen passaram a apresentar o pitoresco em
cenas simples, transfigurando motivos familiares, colocando o olhar do
observador num ponto privilegiado para admirar a paisagem (GOMBRICH,
2012, p. 419). Gombrich afirma:
A uma paisagem ou um jardim que os fazia pensar em Claude
chamavam "pinturesco" — idêntico a uma pintura. Habituamo-nos
desde então a aplicar essa palavra (ou o seu sinônimo mais comum,
"pitoresco") não só a castelos em ruínas e a poentes, mas também a
coisas tão simples quanto barcos à vela e moinhos de vento.
(GOMBRICH, 2012, p. 419).

A categoria estética do sublime também foi amplamente teorizada a
partir do século XVII, porém, foi de Longino (pseudo Longuino), ainda no século
I da era cristã, o primeiro tratado sobre o tema: Do Sublime. Nele o autor
associava o sentimento do sublime aos efeitos do discurso, ou seja, da arte
poética sobre o espírito. Segundo Araújo (2015, p. 38):
Longino elege a literatura como o tipo de arte superior em relação
com as outras artes devido a sua capacidade de nos elevar acima do
que é humano, justifica-se dizendo: “se a literatura, se se nos permite
essa expressão vaga, é de longe superior à estatuaria, porque, por
definição, a finalidade do discurso é sobre-humano.

O tratado de Longino foi traduzido em 1674 por Nicolas Boileau. O
interesse por esse texto no século XVII pode ser entendido como sintomático
de um enfrentamento que nasce neste período contra as normativas clássicas
que definiam o fazer artístico desde o Renascimento, e colocavam o
espectador em um lugar de passividade em relação às teorias e às obras de
arte, considerando-os apenas receptores de uma mensagem que poderia ser
facilmente decodificada. Seligmann-Silva (2011, p. 19-20) percebe que:
No século XVII, no entanto, esses excluídos” começam a reivindicar o
seu espaço [...]. Nasce então aos poucos – ou renasce – uma retorica
mais sensual, que não despreza mais nem o elemento material da
poesia e da pintura nem o receptor das obras. Não deixa de ser
irônico que a publicação da obra Sobre o sublime do Pseudo-Longino
tenha sido realizada justamente por Boileau (em 1674), um dos pais
do classicismo.

Essa, talvez, seja a explicação para o fado de Boileau, um “normativo”,
tenha se empenhado na tarefa de traduzir e tornar conhecido um tratado sobre
a recepção da arte. O texto de Longino apresentava a ideia de ornamentação
do discurso como meio para elevação da alma e, de certa forma, encontrava
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correspondência nas discussões que propunham um distanciamento das
normativas artísticas e colocavam a prescrição em um polo oposto à recepção
(RUFINONI, 2013).
Na pintura romântica o sublime se manifestava através dos aspectos
extraordinários e grandiosos da natureza, em relação ao homem. Podem ser
reconhecidos expressões variadas como o gosto pelas paisagens selvagens;
ambiência de desolação; imagens visionárias e fantásticas; uma potência
devastadora da paisagem; ou espacialidade majestosa. Segundo Vasquez:
O sentimento do sublime surge na relação entre a grandiosidade e a
infinitude de um fenômeno e as limitadas forças humanas, ou quando
estas alcançam um poder que ultrapassa desmesuradamente o
cotidiano ou o normal. (...) Em suma, o sentimento do sublime
desperta no homem, diante das forças naturais e sociais, sua
confiança nas próprias forças. Apresenta, pois, uma face dupla,
objetiva e subjetiva: o fenômeno natural que impõe com seu poder
físico, material, longe de dobrá-lo, o faz sentir-se superior (VASQUEZ,
1999, p. 39).

Gombrich (2012, p. 488) entende que o sublime marcou uma grande
ruptura com a tradição e “os artistas sentiam-se agora livres para passar ao
papel suas visões pessoais, algo que até então só os poetas costumavam
fazer”, e observa que um dos expoentes dessa nova abordagem da arte foi
William

Blake,

considerado

como

o

primeiro

artista

a

se

rebelar

deliberadamente contra os padrões aceitos da tradição (GOMBRICH, 2012, p.
490). A pintura de paisagem tirou proveito dessa nova liberdade e rompeu com
os estratagemas desenvolvidos por pintores admiradores de Claude Lorrain,
que tomavam como modelo suas obras para a construção de um quadro
eficiente e agradável (GOMBRICH, 2012, p. 494). Gombrich ainda ressalta
como fundamental a obra de Edmund Burke, Uma investigação filosófica sobre
a origem de nossas ideias do sublime e do belo. Nesse texto de 1757, Burke
associou a manifestação estética do sublime, aos sentimentos de dor e perigo:
Tudo que seja de algum modo capaz de incitar as ideias de dor e de
perigo, isto é, tudo que seja de alguma maneira terrível ou
relacionado a objetos terríveis ou atua de algum modo análogo ao
terror constitui uma fonte do sublime, isto é, produz a mais forte
emoção de que o espírito é capaz (BURKE, 1993, p. 48).

Gombrich destaca que Burke se interessava pelo contraste das reações
estéticas do belo e do sublime, e encontrou uma explicação de base biológica
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para isso. Se a experiência da beleza está relacionada ao encanto erótico, isso
se deve a uma derivação do instinto humano de preservação da espécie. Por
outro lado, a sensação do sublime, parecia para Burke a reação oposta,
estando mais próxima da nossa sensação de temor reverencial, relacionado
com o instinto de auto conservação. Gombrich (2011, p. 54) exemplifica: uma
mulher atrativa é bela, uma tormenta climática é sublime.
Assim também, Argan (1992, p. 19) ressalta que a natureza impõe o
pensamento sobre a pequenez e a insignificância humana frente à sua
imensidão e força. Os fundamentos da estética do sublime se manifestam não
como agradável variedade ou concórdia, mas como discórdia, rebeldia e fúria
da natureza, assim como na angústia de uma solidão sem esperança.
Essas duas categorias estéticas, o pitoresco e o sublime, definem a
relação do homem com a natureza e se apresentam em oposição no embate
entre antigos e modernos. Enquanto o sublime se apoia nas paixões e nos
excessos, o pitoresco, por sua vez, busca a ordenação e a harmonia dos ideais
clássicos de beleza.

3. O pitoresco e o sublime na fotografia de Marc Ferrez
O ano de 1840 marcou a declaração de maioridade de D. Pedro II, ato
que tornou o jovem de catorze anos de idade apto a assumir o trono brasileiro.
Esse é também o ano em que o padre Louis Compte chega ao Brasil e
demostra ao futuro monarca uma recente invenção que havia sido apresentada
no ano anterior à Academia de Artes e Ciências da França por François Arago:
o daguerreótipo. D. Pedro II se encantou pelo novo aparelho e apenas dois
meses

depois

da

demonstração

de

Compte,

recebeu

seu

primeiro

daguerreotipo.
Já um ano antes, em 1839, o Jornal do Comércio anunciava a nova
técnica:
Sem palheta sem lápis nem dispêndio de horas e dias, que digo,
sem mover a mão, sem abrir os olhos e até dormitando, poderá o
viajante. Enriquecer a sua pasta com todos os monumentos,
edifícios e paisagens das longas terras (BRIZUELA, 2012, p. 35).
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Uma nova figura é vislumbrada no texto deste anúncio: o fotógrafo
viajante. Aquele que, com o recurso de um aparelho, poderia, sem esforço ou
conhecimento artístico, produzir imagens impressas pela própria natureza,
através da ação da luz. A existência desse fotógrafo viajante se associa à
figura do artista-viajante, que tem importante papel em retratar o Brasil desde o
início do século XIX. Em 1816 D. João IV patrocinou a Missão Artística
Francesa, composta por artistas que deveriam organizar a Escola de BelasArtes e que iniciaram uma consistente documentação pictórica das paisagens,
dos costumes e do povo do Brasil. Entre os artistas vindos da França estavam
os escultores Zepherin Ferrez e Marc Ferrez, pai e tio do fotógrafo Marc Ferrez,
que nasce em terras brasileiras em 1843.
Por volta dos nove anos de idade Marc Ferrez fica órfão e é mandado
para a França sob os cuidados do escultor e gravador Alphée Dubois,
retornando ao Brasil no início da década de 1860. Em seu retorno, Ferrez se
torna funcionário da Casa Leuzinger, estabelecimento que, entre outros
serviços, vendia produtos e insumos para fotógrafos. Em 1867 Marc Ferrez
inaugura seu próprio estúdio fotográfico no Rio de Janeiro, e em 1875 participa
como fotógrafo da expedição financiada pela Comissão Geológica do Império e
percorre os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e parte da região
amazônica com a missão de fotografar o interior do país.
A fotografia, como imagem técnica, produzida por um aparelho,
supostamente sem a intervenção do homem, era considerada o meio
adequado para a representação precisa da realidade visível. Em vista dessa
superioridade objetiva, e também devido ao fato de ser uma imagem
reprodutível, mais barata e rápida que a pintura, a fotografia serviu para o
projeto imperial de documentar e divulgar o Brasil internamente, assim como no
exterior, não só como um lugar de natureza exótica e grandiosa, mas como um
império moderno e avançado. D. Pedro II mandou fotografar o império
sistematicamente, revelando toda a exuberância e riqueza das terras que até
então eram desconhecidas ou vistas apenas através de pinturas. Muitas
dessas imagens foram utilizadas para a produção de álbuns com vistas do país
que foram expostos nas exposições mundiais do período. Marc Ferrez foi um
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dos fotógrafos envolvidos nessa tarefa, e a partir da década de 1860, dedica-se
de forma quase exclusiva a documentar o Brasil (BRIZUELA, 2012, p. 54). Em
sua obra é possível notar uma aproximação com a pintura romântica contudo,
em muitas de suas fotografias Ferrez conjuga características da estética do
pitoresco e do sublime que, como vimos, se encontram em polos opostos
quando pensadas em termos das disputas entre antigos e modernos.

Figura 01 – Marc Ferrez, Entrada da Baía de Guanabara, Vista da Fortaleza
de Santa Cruz, c. 1885, fotografia.

Fonte: ENCICLOPÉDIA ITAÚCULTURAL (2020) 2.

Na figura 01 vê-se em primeiro plano três homens em frente ao mar
revolto que se choca contra as rochas da Baía de Guanabara, com o as
montanhas do Rio de Janeiro ao fundo. É possível perceber a natureza
ameaçadora e indômita frente a pequenez das figuras humanas, representação
muito próxima da estética do sublime como visto em diversas obras de William
Turner.

Turner

foi

obcecado

pela

tradição

e

ambicionou

atingir,

e

eventualmente ultrapassar, as célebres paisagens de Claude Lorrain
(GOMBRICH, 2012, p. 492). Contudo, enquanto a beleza dos quadros de
Lorrain residia em sua serena simplicidade e calma, na claridade e solidez de
Disponível
em:
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra24746/entrada-da-baia-deguanabara-vista-da-fortaleza-de- santa-cruz.
2
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seu mundo de sonho, e na ausência de qualquer efeito pesado, Turner, por sua
vez, reproduzia em suas telas um mundo longe da calma, repleto de
movimento e utilizava todos os efeitos que pudessem torná-las mais
dramáticas. Gombrich (2012, p. 493) entende que “os seus melhores quadros
proporcionam-nos, de fato, uma concepção da grandiosidade da natureza em
seus momentos mais românticos e sublimes.

Figura 2 – William Turner, Life-boat and Manby Apparatus, c. 1831, óleo sobre
tela.

Fonte: ARTCYCLOPEDIA (s.d) 3.

Tomemos como exemplo Life-boat and Manby Apparatus (figura 02).
Turner pinta uma paisagem marinha na qual acontece a tentativa de resgate de
marinheiros vítimas de um naufrágio, com duas pessoas no primeiro plano
frente ao mar agitado que chega à praia. Tanto na fotografia de Marc Ferrez
quanto na pintura de Turner, a grandiosidade e a amplidão da paisagem são
destacadas, no entanto em Turner a natureza se agita em manchas de cor e
em “um dinamismo cósmico que escapa ao controle da razão, mas que pode
arrastar a alma humana em êxtases paradisíacos ou precipitá-la na angústia”
(ARGAN, 1992, p. 40). Agitação, violência e movimento aparecem na tela de
3

Disponível em: http://www.artcyclopedia.com/artists/turner_joseph_mallord_william.html.
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Turner em consonância com as características do sublime. Ainda que a
representação do sublime possa ser percebida na fotografia de Ferrez, o
fotógrafo busca a ordenação na cena, e se empenha em produzir uma imagem
com o máximo de nitidez, com o foco alcançando até os planos mais distantes
da composição, além de congelar o movimento das ondas no momento exato
de sua arrebentação (feito técnico excepcional para os equipamentos da
época). O fotógrafo age aqui como um maestro que, frente a força sublime e
incontrolável da natureza, tenat estabelecer uma ordem e harmonia, o que
aproxima essa imagem também da estética pitoresca.
Muitos artistas-viajantes tiveram sua obra associada ao postulado
pitoresco proposto por Alexander von Humbolt. A estética de Humbolt se
baseava na tradição classicista e, segundo Diener (2008, p. 77) “encontra seus
arquétipos de beleza na antiguidade clássica e sua busca de novos rumos para
o desenvolvimento das artes se apresenta associado ao historicismo”. Humbolt
formula os pressupostos teóricos e metodológicos da arte de viajantes
(DIENER, 2008, p. 78), e para ele a obra dos artistas viajantes deve se
submeter à ideia artística e não apenas se preocupar com o registro
documental fiel da natureza. Diener (2008, p. 67) afirma que Humbolt “sempre
pensou numa pintura de natureza com conotações ideais”. Para Humbolt a
estética pitoresca está na natureza diversa e exuberante, organizada pelo
artista. Um importante artista-viajante, que documentou o Brasil quatro décadas
antes de Marc Ferrez, foi Johann Moritz Rugendas que chegou ao país com a
expedição Langsdorff em 1822. Rugendas olha para a paisagem, mas
acrescenta uma noção de ordem e harmonia à sua conformação. Os detalhes
são menos importantes que o sentido de unidade da cena, como na obra
Mantiqueiras (figura 03).
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Figura 3 – Johann Moritz Rugendas, Mantiqueira, c. 1835.

Fonte: PAISAGENS NA ARTE BRASILEIRA (2010) 4.

Essas características podem ser percebidas na fotografia Cascata da
Tijuca, de Marc Ferrez (figura 05). O fotógrafo escolhe um enquadramento que
impõe ordem e organização à cena, como preconiza a tradição do pitoresco.
Não há insinuação de agitação ou movimento na fotografia, e a vegetação em
primeiro plano direciona o olhar para o recorte da paisagem escolhido e
ordenado

pelo

fotógrafo.

Contudo,

ainda

assim,

Ferrez

enfatiza

a

grandiosidade da paisagem e sua força natural com uma tomada em contraplongée e posicionando duas figuras humanas diminuta na base da cachoeira;
além disso utiliza a longa exposição tornando a queda d’água mais caudalosa.
Esses recursos técnicos e de composição aproximam a imagem à estética do
sublime.

Disponível
em:
http://paisagensnaartebrasileira.pbworks.com/w/page/13733919/Johan%20Moritz%20Rugenda
s.

4
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Figura 4 – Marc Ferrez, Cascata da Tijuca, c.1875, fotografia.

Fonte: INSTITUTO MOREIRA SALLES (s.d.) 5.

Mesmo em fotografias em que Ferrez documenta a modernização e
o desenvolvimento do Império, o fotógrafo utiliza características associadas ao
pitoresco e ao sublime. Exemplo disso é a fotografia que retrata a construção
de um túnel na estrada de ferro Paranaguá-Curitiba (figura 05), ou uma ponte
ferroviária (figura 6). Em ambas as imagens o fotógrafo utiliza lentes grandeangulares, se posiciona abaixo do nível do assunto – em contra-plongée -, e
eventualmente acrescenta figuras humanas diminutas no primeiro plano para
enfatizar a grandiosidade da paisagem. Contudo escolhe pontos de vista que
demostrem uma organização e uma harmonia atingidas apenas pela ação do
fotógrafo artista, buscando uma representação ideal de beleza, frente a
paisagem monumental.

5

Disponível em: https://ims.com.br/titular-colecao/marc-ferrez/.
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Figura 5 – Marc Ferrez, Túnel da Sanga Funda, estrada de ferro ParanaguáCuritiba, c.1884, fotografia.

Fonte: INSTITUTO MOREIRA SALLES (s.d.) 6.

Figura 6 – Marc Ferrez, Viaduto, c.1895, fotografia.

Fonte: INSTITUTO MOREIRA SALLES (s.d.) 7.

6
7

Disponível em: https://ims.com.br/titular-colecao/marc-ferrez/.
Disponível em: https://ims.com.br/titular-colecao/marc-ferrez/.
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4. Conclusão
A partir da análise das obras apresentadas neste estudo, é possível
perceber que muitas das fotografias de paisagem de Marc Ferrez, ainda que
estivessem ligadas a um programa de documentação das terras brasileiras,
com o objetivo de divulgar as riquezas naturais e a modernização do Império
promovida por D. Pedro II, se destacam por sua proximidade com os ideais
pictóricos do século XIX, e são muitas vezes associadas ao romantismo. Na
pintura do século XIX, porém, podem ser percebidas duas concepções de
mundo distintas, frequentemente classificadas como opostas ou antagônicas: o
clássico e o romântico. Esses dois posicionamentos colocam em lados opostos
a razão e o espírito, e a eles estão ligadas as categorias estéticas do pitoresco
e do sublime, teorizadas ainda no século XVIII e que representavam um dos
aspectos da querela entre antigos e modernos. Enquanto o pitoresco se volta
para a tradição, o sublime evoca a subjetividade do artista e do público. Marc
Ferrez conseguiu, sem renunciar ao aspecto documental, conjugar, a uma só
vez, ideais modernos e da tradição clássica ao compor suas fotografias de
paisagem utilizando recursos estéticos tanto do sublime quanto do pitoresco.
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