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Apresentação 
 

Há quinze anos, o Encontro Nacional de Estudos da Imagem 

(ENEIMAGEM) – que ganhou, posteriormente, faceta mais ampla, o Encontro 

Internacional de Estudos da Imagem (EIEIMAGEM) – teve sua primeira edição 

em 2007. Desde então, de forma bienal, o evento tem sido promovido pelo 

Laboratório de Estudos dos Domínios da Imagem (LEDI) da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), congregando pesquisadores e demais 

interessados no multifacetado universo da imagem. 

Nesse sentido, o evento converteu-se num importante canal de 

interlocução para todos aqueles interessados na temática. Isso ofereceu 

condições para a progressiva consolidação de um campo de investigação que, 

há algumas décadas, era ainda lacunar. Na área da História, por exemplo, 

apenas recentemente a visualidade entrou de fato no repertório de fontes 

disponíveis aos pesquisadores, permitindo a emergência de uma história 

visual. 

Os livros que compõem esta coleção, decorrentes da oitava edição do 

ENEIMAGEM e do quinto EIEIMAGEM (ambos realizados em maio de 2021 em 

meio a uma pandemia mundial), constituem uma importante amostra dessas 

interlocuções acadêmicas. Além disso, oferecem um vislumbre do estado da 

arte dessas produções, voltadas para o universo da arte, da escrita, da mídia, 

do jornalismo, do cinema, da fotografia, do humor, da educação, das 

representações sobre o Oriente, do consumo, bem como do gênero em suas 

conexões com o corpo e a sexualidade. Trata-se de um amplo repertório de 

discussões que sugerem, uma vez mais, o caráter prolífico dos estudos da 

imagem. 

Desejamos a todos ótima leitura! 

 

Comissão organizadora. 
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Boa leitura! 
 

O Simpósio Temático Arte(s), Memórias e Universo Visual: Miradas e 

Investigações foi apresentado durante o VIII Encontro Nacional de Estudos da 

Imagem e V Encontro Internacional de Estudos da Imagem e ocorreu de forma 

virtual entre os dias 24 a 26 de maio de 2021 coordenado pelas professoras 

Ana Heloisa Molina (UEL), Luciana da Costa Oliveira (UNISINOS), Luciana de 

Fátima Marinho Evangelista (UEL) e Priscila Miraz de Freitas Grecco (UFRB) 

Este Simpósio Temático teve por objetivo discutir a intertextualidade e as 

interconexões entre as artes. As artes visuais, além das formas tradicionais 

(pintura, escultura, desenho, gravura, arquitetura, artefato, desenho industrial), 

incluem outras modalidades que resultam dos avanços tecnológicos e 

transformações estéticas a partir da modernidade (fotografia, artes gráficas, 

cinema, televisão, vídeo, computação, performance) podendo ser analisadas 

de modo particular e/ou em várias possibilidades de combinações.  

Intentou-se, nesse espaço de diálogo entre pesquisadores de diversas 

instituições e diferentes níveis, fomentar a reflexão sobre os trânsitos entre as 

imagens artísticas, seus produtores, as instâncias nas quais se inserem, as 

apropriações ou re(adequações) sofridas, as memórias re(apresentadas) e as 

possíveis leituras a serem decodificadas. Portanto, este simpósio, ao 

circunscrever a reflexão sobre imagens artísticas produzidas, incluiu pesquisas 

sobre artes visuais, publicidade, design gráfico, mídia, interferências urbanas e 

outras formas de expressão, considerando as idéias, as memórias, os sentidos 

e as tradições inseridas na produção-circulação-apropriação de seus signos e 

significados.  

O mundo atual caracteriza-se por uma utilização da visualidade em 

quantidades inimagináveis na história, criando um universo de exposição 

múltipla. Nas sociedades de visualidade excessiva como a atual, passado e 

futuro colocam-se como vetores de invisibilidade ou projeções que atendem a 

determinados setores sociais e, assim, constroem/desconstroem narrativas 

visuais persuasivas e imbuídas de discursos e estratégias de poder.  

Nesse universo de visualidades a intensidade, a externalização e o 

consumo voraz colocam-se, cada vez mais, como experiência e agência 

política de (in)visibilidade e memória que necessita de maior averiguação e 
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acuidade. Daí a necessidade de observar tais objetos a partir de sua 

pluralidade e, ao mesmo tempo, de suas especificidades. 

A partilha de experiências nesse mundo de construções e 

desconstruções a partir dos objetos artísticos, de reflexões acerca de seus 

usos, desusos e funções, sinaliza a forma com a qual estamos, atualmente, 

percebendo a sua intensidade em nosso métier. E talvez seja urgente pensá-

los 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. 

 



9 
 

‘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). 
 

https://obenedito.com.br/didi-huberman/
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O reflexo das nuvens: diálogos sobre a paisagem 
contemporânea no cinema de Abbas Kiarostami 

 
Laura Cristina Souza da SILVA 1 

Marta DANTAS 2 
 

 
A paisagem e o cinema 
 

Abbas Kiarostami (1940-2016) foi um cineasta, roteirista, poeta e 

fotógrafo iraniano. Do vasto leque de assuntos possíveis para estudar sua obra 

– o cinema não narrativo, a recorrência da infância, o metacinema ou o 

documentário, para citar alguns – este artigo toma como principal objeto a 

relação do diretor com a paisagem. A paisagem é uma noção implícita, mais 

fácil de traduzir imageticamente do que expor em palavras; é a forma como o 

ambiente é representado, lido e experienciado. Essa leitura espacial está 

intimamente ligada a uma apreciação estética da natureza, aos modelos a ela 

impostos ou a seus meios de expressão na arte. 

Para que a beleza natural fosse assim apreciada, no entanto, foi 

necessário um distanciamento do olhar advindo de pintores, estudiosos e 

intelectuais. Suas investigações ultrapassaram o entendimento da natureza 

apenas a partir de funções práticas. Essa mudança teve início no estudo da 

perspectiva geométrica no Renascimento e atingiu seu auge no Romantismo 

do século XVIII no Ocidente. De acordo com o geógrafo Augustin Berque 

(2013), não são todas as sociedades que passaram pelo processo que levou à 

natureza ser reconhecida como paisagem. Para ele, assumir que o que todos 

enxergam em suas culturas seja a paisagem seria uma atitude etnocêntrica ou 

anacrônica, uma exclusão de outras visões em favor da nossa. 

No século XIX, os diferentes rumos da paisagem acontecem como um 

desdobramento do esforço, na pintura, em recriar as disposições convencionais 

do espaço pictórico. A pesquisadora Rosalind Krauss (2006), no artigo Os 

espaços discursivos da fotografia, se dedica consideravelmente às 

transformações na perspectiva durante o surgimento de novos meios de 
                                                            
1 Estudante de Artes Visuais da Universidade Estadual de Londrina. 
2 Professora doutora do Departamento de Arte Visual da Universidade Estadual de Londrina. 
Orientadora. 
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produção imagética; Krauss (2006) demonstra como a invenção da fotografia 

(e, por consequência, do cinema) representou uma nova organização e 

expansão nos campos da arte. 

No pano de fundo dos primeiros experimentos de simulacro, imersão na 

imagem, está a discussão cada vez mais constante acerca das formas de 

apreensão particular do homem em seu espaço, tanto na arte como nas 

ciências da natureza. As preocupações marcantes na filosofia acerca da 

relação entre arte e natureza, ilusão e realidade, viam-se refletidas nas novas 

formas de assimilar o entorno. Não surpreende que algumas invenções 

relativas à perspectiva da paisagem, como os enormes panoramas em 360º ou 

as imagens estereoscópicas, tenham uma conexão direta com o surgimento do 

cinema: 

Não era uma questão ligada única e exclusivamente à obra de arte ou 
ao talento do artista, e sim à relação travada entre o espectador e a 
pintura, ao objeto central de um espetáculo que era composto por 
diversos elementos em um espaço arquitetônico montado para tanto. 
Veremos que, anos mais tarde, toda a polêmica em torno do 
movimento e do realismo provocado pelo panorama desemboca nos 
movings-panoramas e, posteriormente, na própria criação do cinema, 
ambos advindos da primeira ideia do realismo abordada pela pintura 
de paisagem realista e ilusionista (DIAS, 2009, p. 264). 

 
Este era o início da aproximação entre artista e público, prescrevendo 

uma ruptura com os antigos modelos de interação. Se, anteriormente, a pintura 

de paisagem se encarregava de um mapeamento simbólico do visível no 

século XVIII, sua função tomou, no século seguinte, proporções relativas à 

possibilidade de reprodução da imagem. A técnica cinematográfica incorporada 

ao discurso pictórico dava lugar a um campo inexplorado, inesgotável para a 

criação de novos sentidos da paisagem na cultura moderna.  

Esse movimento altera o conjunto sensível que emoldura a relação do 

homem com espaço. A relação entre paisagem e cinema foi notada pelo 

cineasta soviético Sergei Eisenstein (1898-1948), que era fascinado pela 

pintura desse gênero na arte chinesa e japonesa, por encontrar nela uma 

prefiguração do filme. Para ele, a preocupação com a temporalidade 

responsável por dar ritmo à natureza, a mimese de suas formas e trânsitos, é 

similar ao impulso que levou às experiências da imagem em movimento 

(DELEUZE, 2018, p. 282). 
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É um fascínio compartilhado também pelo realizador Andrei Tarkovski 

(1984) no livro Esculpir o tempo. Ele ressalta o cuidado à passagem do tempo 

na poesia japonesa, que possui forte ligação com a pintura de paisagem. A 

observação minuciosa dos acontecimentos em seus fluxos temporais é 

recorrente, para o diretor, no cinema experimental que busca produzir. “O 

haicai cultiva suas imagens de tal forma que elas nada significam para além de 

si mesmas, ao mesmo tempo que, por expressarem tanto, torna-se impossível 

apreender seu significado final” (TARKOVSKI, 1984, p. 124). 

Em Cinema 1 – A Imagem-Movimento, Gilles Deleuze (2018) comenta a 

respeito da noção de paisagem, interessado em seus princípios fundamentais: 

a sensação de unidade que interliga todas as coisas e as transforma por meio 

do movimento orgânico. A paisagem como o conjunto de elementos do espaço 

visível, mais que a posição individual de cada objeto, tece um campo em 

comum com as noções espaciais no cinema abordadas em seu livro.  

O imaginário da paisagem, em muitos momentos emprestado ao cinema 

ou elaborado por ele, invoca uma sensação de harmonia e unidade que 

sempre esteve ali, um encanto descompromissado que é próprio da natureza. 

Esse quase místico entendimento abrange alguns mecanismos da cultura, 

construídos ao longo dos séculos: 

Cenário e paisagem agora são quase sinônimos. A pequena 
diferença existente entre eles reflete suas origens diferentes. 
Tradicionalmente, a palavra cenário tem estado associada com o 
mundo de ilusão, que é o teatro. A expressão "atrás dos bastidores" 
revela a irrealidade das cenas. Nós não podemos proferir "atrás da 
paisagem", apesar de que um jardim paisagístico pode ser tão 
planejado quanto um cenário de teatro e ter tão pouco a ver com a 
vida de seu proprietário como a parafernália do palco com a vida do 
ator. A diferença está em que a palavra paisagem, em seu sentido 
original, se referia ao mundo real e não ao mundo da arte e do faz-de-
conta. [...] Paisagem chegou a significar um panorama visto de um 
determinado ponto. Depois, foi a representação artística desse 
panorama. Paisagem também foi o pano de fundo de retratos oficiais; 
o "cenário" de uma "pose". Com esse significado a palavra se 
integrou inteiramente no mundo do faz-de-conta (TUAN, 1983, p. 
153). 

 
Mas essa construção imagética não é a mesma presente na cultura 

iraniana da qual o diretor Abbas Kiarostami faz parte. As miniaturas persas 

apresentam um outro modo de perceber a natureza, que não se submete à 

perspectiva geométrica e se associa ao jardim – não é representada a distância 
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entre homem e mundo, não há contemplação de um objeto a partir de um 

ponto de vista afastado dos planos naturais. Os elementos se arranjam em um 

mesmo espaço, de modo a quase apagar os contornos entre os homens e as 

árvores, as construções, o céu e a terra (NANCY, 2001). 

 

Figura 1 - Páginas do livro Nur al-Din ‘Abd al-Rahman Jami, 1535, 14 x 7 cm. 
 

 
Fonte: CHRISTIE’S (2021). 

 

Na imagem acima (figura 1), o terraço é circunscrito por limites que 

separam o jardim a ser frequentado, socializado, e a incerteza externa. Ainda 

assim, olhando mais atentamente, a imagem tensiona todos os seus elementos 

em um mesmo território pictórico, todos os objetos parecem ser estreitados na 

página para estar em diálogo. A presença desses portais adornados também 

traz indícios de uma outra relação com o lugar. Na página esquerda, a porta se 

abre para um dado exterior – as pequenas flores vermelhas – que invade o 

lugar reservado do jardim. Já no lado direito, é a fachada da casa, feita de um 

detalhado tratamento de cores e formas, que reconfigura o espaço.   

Essa informação é essencial para ser possível observar a relação do 

diretor com as paisagens em seus filmes. Isso porque Kiarostami expõe, em 

uma entrevista em 2001 para Jean-Luc Nancy, a influência tanto da pintura e 

poesia persa como da tradição ocidental. Ao traçar paralelos com o Ocidente, o 
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diretor trata de questões da pintura, das tensões entre a cópia e a 

representação, o modelo natural e seu espelho e usa a imagem como uma 

superfície que produz sentidos para o real. É comum encontrar relações, ainda, 

entre o espaço constituído nas miniaturas persas e as escolhas visuais em 

seus filmes. Ambos tecem uma mesma imagem em que o homem e a natureza 

confluem, dissolvem seus limites em um único plano. Assim, Kiarostami acaba 

transitando entre referências diversas, por vezes opostas, fazendo com que 

sua obra seja particularmente interessante para o estudo da paisagem na arte. 

Figuras 2 e 3 – Photographs from the Snow, 2002, impressão digital s/ papel, 
57 × 90 cm.  

 

 

 
Fonte: KIAROSTAMI (2021). 
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A seu modo, a frontalidade persa reaparece nas fotografias de 

Kiarostami (figuras 2 e 3). Se, em um primeiro momento, as imagens possam 

se aproximar do belo sublime; logo é visto que o investimento romântico em 

uma expressão da subjetividade está ausente. A nitidez de suas atmosferas 

acentua um caminho para a abstração pelo agravamento da materialidade, 

muito mais do que pela expressão de pulsões psicológicas. São imagens 

silenciosas, sóbrias, que não aparentam poder sair com facilidade de si 

mesmas para carregar o olhar do artista ou daquele diante delas. Mesmo os 

contrastes em preto e branco abrandam-se em estados de uma mesma luz 

acinzentada.  

Essa produção é atraente no cenário contemporâneo; seu apelo a um 

estado zero da imagem faz sentido para uma sociedade que se vê em crise 

com a imagem e com suas narrativas. Em uma época marcada pelo excesso 

de produção de sentido, utilidade e informação, o retorno à sensação 

contemplativa ganha um valor e uma função muito específicos como 

contrapeso.  

 

 

2. Trajetos inacabados, desvios e não lugares 

Uma das principais características dos filmes de Abbas Kiarostami é a 

de que são compostos por trajetos incertos, desvios, circularidades. Seu uso da 

linguagem artística está sempre voltado para arranjos mais ambíguos, uma 

recusa de um único ponto de vista. Em O vento nos levará (Bad ma ra khahad 

bord), de 1999, há uma equipe de jornalistas interessada em filmar rituais 

locais de velório, o que a leva a viajar até um vilarejo no interior do Irã. No 

entanto, essa viagem se dá pela previsão do falecimento de uma senhora 

anciã, não pelo acontecimento em si. Assim, é preciso esperar, acompanhar a 

passagem do tempo junto aos moradores, aderir ao ritmo do local enquanto o 

“objetivo” da ida não se concretiza. 
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Figuras 3 e 4 – O vento nos levará, 1999.  
 

  

Fonte: KIAROSTAMI (2021). 

 

Mas essa motivação, responsável por dar início ao movimento dos 

personagens, não é exposta de imediato. Até que o propósito da viagem seja 

esclarecido, a câmera acompanha indefinidamente o carro da equipe pela 

paisagem iraniana (figuras 3 e 4); as informações surgem lentamente, em 

pequenas doses. É uma construção que desestabiliza as expectativas para que 

a atenção do espectador se intensifique no terreno instável do filme. O foco 

está justamente na passagem temporal alargada, na incompletude do 

movimento pela cena. Nesse sentido, o argumento serve apenas para dar 

início ao conjunto de acasos sugeridos por Kiarostami. Se a personagem (o 

cineasta), tida como “o engenheiro” pelos cidadãos locais, é descentralizada 

pela situação indefinida, é bem possível dizer que o mesmo ocorre com quem 

está diante da tela.  

Nessa cena inicial, as personagens comentam acerca do lugar por onde 

passam, não a fim de apreciá-lo, mas na busca de um norte. Na ausência de 

placas, edifícios com grandes fachadas ou informações precisas, é a natureza 

que se torna o referencial geográfico: as árvores, as transformações da cor em 

suas folhagens, todos os detalhes ganham relevância. A imagem acompanha o 

carro por alguns instantes até que passa a ser visível apenas o movimento pela 

estrada acompanhado do diálogo (figura 5).  
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Figura 5 – O vento nos levará, 1999. 
 

 
Fonte: KIAROSTAMI (2021). 

 

A câmera de Kiarostami não exclui as passagens que, de outra forma, 

poderiam ser vistas como insignificantes. A própria viagem é o filme 

acontecendo: o trajeto é o objetivo inicial e final do filme, já é, em si, o episódio 

destacado pela obra. Ainda na primeira cena da estrada, a imagem é 

descolada do som, uma vez que vemos o carro à distância, mas continuamos 

ouvindo as conversas que ocorrem em seu interior. Para qualquer um fora do 

território natal do diretor, a relação se torna tripla, a atenção se divide na tela, 

nas vozes ao fundo e na tradução das legendas – uma imagem que não se 

oferece inteiramente. Mais do que um registro visível, o filme cria uma 

experiência mediada por pensamentos deslocados, vestígios, sensações 

esparsas, uma ação realmente aproximada do tempo suspenso de uma viagem 

de carro.  

Para pensar a paisagem contemporânea, esse deslocamento do olhar 

que se coloca desde o início merece destaque. A princípio, há uma possível 

aproximação do conceito de não lugar, de Marc-Augé (2012). Para o autor, 

enquanto um lugar pode ser definido como histórico, relacional e identitário, o 

não lugar é um espaço esvaziado, um local que não se encaixa em nenhuma 

dessas categorias. Ele é marcado pela individualidade solitária, por sua 

provisoriedade. Augé fala sobre como o espaço para o viajante expressa esse 



18 
 

arquétipo do não lugar, “como se, definitivamente, o espectador, em posição de 

espectador, fosse para si mesmo seu próprio espetáculo” (AUGÉ, 2012, p. 81). 

Isso porque, no estado de turista ou passageiro, a contemplação é também 

funcional e específica – o itinerário não depende amplamente do objeto 

experimentado, mas sim dos ideais projetados pelo viajante em um local que 

se torna apenas suporte. 

O espaço como prática dos lugares e não do lugar procede, na 
verdade, de um duplo deslocamento: do viajante, é claro, mas 
também, paralelamente, das paisagens, das quais ele nunca tem 
senão visões parciais, “instantâneos”, somados confusamente em 
sua memória e, literalmente, recompostos no relato que ele faz delas 
ou no encadeamento dos slides com os quais, na volta, ele impõe o 
comentário a seu círculo. A viagem (aquela da qual o etnólogo 
desconfia a ponto de “odiá-la”) constrói uma relação fictícia entre 
olhar e paisagem (AUGÉ, 2012, p. 80). 

Partindo desse conceito, cabe dizer que a ideia de O vento nos levará, 

caso fosse desenvolvida por outro diretor ou a partir de um outro ponto de 

vista, poderia com facilidade se encaixar na exploração cinematográfica do não 

lugar. No entanto, é no modo de construção dos planos e sequências que se 

evidencia, aos poucos, uma imagem que exige uma percepção mais 

demorada.  

Figuras 6 e 7 – O vento nos levará, 1999.  

 



19 
 

 
Fonte: KIAROSTAMI (2021) 

 

Quando os viajantes chegam à vila, eles são recebidos por uma criança 

que os ajuda a chegar no local onde ficarão (figuras 6 e 7). A criança parece 

cumprir com o ideal de regresso à natureza imediata; por esse motivo, ela está 

presente para mediar a percepção adulta. É algo semelhante a Alice nas 

cidades (1974), de Wim Wenders, em que é a visão insubmissa da menina em 

relação ao mundo que permanece ao longo do percurso, é ela que revela a 

sensação partilhada das personagens pelo território. Ou em A Eternidade e Um 

Dia (1998), de Theo Angelopoulos, quando Bruno Ganz só consegue construir 

uma ponte com sua realidade através da linguagem espontânea do jovem que 

conhece no caminho. É essencial notar como a atenção ao espaço se 

intensifica. Isto é, a paisagem ganha presença justamente a partir desse ponto 

de vista mais despretensioso e instintivo. Nos três filmes, o jogo de poder se 

inverte e é o afeto infantil que recupera a experiência do adulto ao longo da 

paisagem percorrida. A criança implica um retorno por parte do diretor a 

aspectos esquecidos da natureza ao redor.   

Esta estética que privilegia a experiência sensível com o ambiente 

condiz com questões levantadas pela arte contemporânea, seja pela maneira 

como a personagem é envolta pelo lugar, seja pela priorização do trajeto não 

linear por todo o filme. O lugar para a realização da prática artística teve seus 

limites reinventados, seu sentido comportava uma nova dimensão da própria 
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obra na transição para o contemporâneo. Assim, a relação entre sujeito e 

espaço passou por radicais transformações. A ideia de abstrair um do outro, de 

pensar o espaço fora do contexto de quem o experiencia não fez mais sentido. 

Foi a decadência paulatina de um projeto que afastava a representação 

paisagística da realidade imediata. No cinema de Kiarostami, quando as 

personagens caminham vagarosamente, somos convidados a fazer parte da 

cena, a reconstruir nossa relação com o espaço. A interpolação de camadas 

como natureza, arte, linguagem e cultura atenta para uma recusa da imagem 

como uma pura representação ou sentido acabado em si, que sustentava todo 

o empreendimento da modernidade. Dessa maneira, uma outra forma de 

sugerir o exercício do território é posta em foco. 

Um contraponto para a ideia de não lugar seria a noção de espaço 

intervalar, estudada pela pesquisadora brasileira Michiko Okano (2007) na 

dissertação Ma: entre-espaço da comunicação no Japão. Okano aprofunda-se 

nas diferenças entre a concepção do espaço no Ocidente e no Oriente: “A 

espacialidade Ma é um entre-espaço e pressupõe uma montagem que pode se 

manifestar como intervalo, passagem, pausa, não ação, silêncio, etc.” 

(OKANO, 2007, p. 52) 

A noção de espacialidade dinâmica e relacional Ma, no Japão, remete 

também à paisagem como é compreendida por Augustin Berque (2013). Tanto 

Okano como Berque ressaltam esse caráter intermediário, valorizam o trajeto 

entre a natureza e a cultura, o coletivo e o individual, ou entre o lugar (como 

representação, linguagem) e o topos (como existência material). É possível 

pensar como a prática do espaço também se distingue da perspectiva 

tradicional do Ocidente nos filmes iranianos. No cinema, um espaço intervalar 

ou relacional nunca é estático, não se limita à eventual imobilidade da câmera 

ou ao trajeto inconstante do filme, às ações das personagens ou à não ação. 

Assim, a paisagem nunca é um plano de fundo nem um objeto isolado, ela se 

constitui pelo modo como os próprios personagens se colocam no ambiente. 

Na teoria deleuziana, o conceito de espaço qualquer também colabora para 

compreender a busca por um cinema inacabado, mais próximo do espectador. 
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Um espaço qualquer não é um universal abstrato, em qualquer 
tempo, em qualquer lugar. [...] É um espaço de conjunção virtual, 
apreendido como puro lugar do possível. O que a instabilidade, a 
heterogeneidade, a ausência de ligação de um tal espaço 
manifestam, na verdade, é uma riqueza em potenciais ou 
singularidades, que são como que as condições prévias a qualquer 
atualização, a qualquer determinação (DELEUZE, 2018, p. 173). 

Nessa definição, a dinâmica entre as personagens, o lugar, o registro da 

câmera e o registro feito pelo espectador ao assistir ao filme está sempre em 

condições de se atualizar e ser atualizado. Em O vento nos levará, está em 

pauta um conflito característico entre a paisagem excluída do homem, 

produzida por seu distanciamento habitual, e a natureza habitada, o mundo 

possível de ser experimentado, que transforma o homem e é passível de ser 

transformado por ele. No início, a visita propunha a experiência do não lugar, a 

viagem com um proposito limitado, mas logo nos damos conta de que o filme 

evolui para um espaço potencialmente relacional. No cinema de Kiarostami, o 

não lugar ou o espaço abstrato, descaracterizado, se transforma em um lugar 

de acordo com a definição de Yi-Fu Tuan (1983) em Espaço e Lugar. Para o 

geógrafo, o lugar é constituído de um valor simbólico, afetivo. Seu valor se 

constrói sempre a partir dos relacionamentos culturais e coletivos. 

 

 

4. A imagem refletida 

No filme E a vida continua (Zendegi va digar hich), de 1992, Fahrad, na 

companhia do filho, Puya, volta à região norte do Irã em busca de notícias 

acerca dos protagonistas do filme Onde fica a casa do meu amigo? (1987), 

após a área ter sido atingida por um terremoto devastador em 1990. Ao longo 

do trajeto pelas casas destruídas, os dois acompanham a situação dos 

moradores, que tentam seguir com suas rotinas e reestruturar a vida em 

comunidade depois do desastre natural. 
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Figura 8 – E a vida continua, 1992. 
 

 
Fonte: KIAROSTAMI (2021). 

 

Durante a viagem até o local, há novamente uma primeira cena no carro 

em que as duas personagens conversam sobre assuntos cotidianos. O 

percurso pela estrada é lento e permeado por alguns imprevistos, paradas e 

momentos para olhar em volta, características dos roteiros de Kiarostami. Os 

dois desviam da rota principal ao perceber um engarrafamento, até que, já 

próximos do vilarejo onde as cenas foram gravadas anteriormente, eles 

começam a abordar as pessoas que residem no local para tentar encontrar os 

atores do filme. Daí em diante, Fahrad e Puya vagueiam por entre as ruas do 

lugar em ruínas, param para pedir ajuda e escutam as histórias dos 

sobreviventes. As informações são vagas, alternadas entre planos voltados 

para as casas, os escombros e a natureza circundante (figura 8).   

O filme refaz, como um falso documentário, a viagem de Kiarostami que 

se sucedeu à catástrofe. É relevante mencionar que E a vida continua é o 

segundo filme da trilogia do Koker: o primeiro é o único filme marcado pela 

narrativa mais tradicional, Onde fica a casa de meu amigo?, enquanto o 

terceiro e último, Através das oliveiras, mostra os supostos bastidores das 

filmagens de E a vida continua. A sequência se encaixa em uma tendência 
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frequente no cinema contemporâneo para o mise en abyme, esse 

encadeamento das narrativas dentro do universo do cinema que explicita a 

temática ilusionista na tela. No entanto, o “cinema sobre o cinema” de Abbas 

Kiarostami não busca apenas chegar a um diálogo acerca da natureza 

cinematográfica, seus aspectos mais particulares. Nas palavras do realizador, 

“o mais importante é alinhar uma série de mentiras de modo a alcançar uma 

verdade maior. Mentiras irreais, mas de algum modo verdadeiras.” 

(KIAROSTAMI apud ISHAGHPOUR, 2013, p. 87). 

Figura 9 – E a vida continua, 1992. 
 

 
Fonte: KIAROSTAMI (2021). 

 

Em uma das cenas do filme, há uma imagem colada na parede que teria 

sido dividida no meio no dia do terremoto (figura 9). Um olhar mais demorado e 

crítico logo percebe a difícil veracidade do que é proposto – teria sido muito 

mais provável que a imagem simplesmente caísse ou se desmanchasse, mas 

Kiarostami interfere para que o efeito buscado se concretize. Em sua entrevista 

para Jean-Luc Nancy (2001), o diretor assume que a imagem foi 

propositalmente instalada e rasgada ao meio. Sua recriação do evento ressalta, 

mesmo que pela mentira, momentos e imagens específicas para atingir o 

estado vivenciado por ele e por quem conheceu. O cinema cumpre a função, 

então, de expandir e dar sentido ao real pela montagem, pela transformação 
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sugestiva da imagem. Nessa operação, os artifícios não enganam; a figura 

rasgada pelo terremoto intensifica a gravidade do acontecimento, permite 

transpor para o filme um afeto específico pelas escolhas do diretor.  

Assim, em E a vida continua, as ideias de original, cópia e representação 

tomam um plano intensificado. Ao tempo que o terremoto foi o evento que 

provocou os afetos postos em cena no filme, é o caminho percorrido, dilatado 

pela câmera, que transforma o acontecimento, torna-o visível e plural em 

significados. Toda a arquitetura do filme é um dispositivo para evocar o tempo 

próprio daquele lugar, daquela sequência de relações e situações. A imagem 

reconstitui uma memória, que ganha os contornos e o peso particular do filme, 

assim como é no filme que uma verdade acerca do acontecimento é devolvida 

ao espectador. 
 

Figuras 10 e 11 - E a vida continua, 1992. 
 

 

 
Fonte: KIAROSTAMI (2021). 
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Na cena em que aparece a imagem entre os escombros, vemos o 

cineasta contemplar o exterior e tomamos o seu lugar enquanto ele caminha 

em silêncio até a construção aos pedaços, fazendo uma pausa entre o ícone 

destruído e a porta que dá a ver a natureza externa (figuras 10 e 11). Aos 

poucos, tomamos consciência de sua posição, somos nós que estamos diante 

do enquadramento evidenciado pela tela. 

“A função da imagem é expressar a própria vida, e não conceitos e 

reflexões sobre ela. Ela não designa nem simboliza a vida, mas a corporifica, 

exprimindo-lhe o caráter único” (TARKOVSKI, 1998, p. 131). A longa 

observação do cineasta no momento do filme não somente representa sua 

afetação pela catástrofe, mas ela mesma é também um caráter de sua 

expressão, uma maneira de dar sentido ao que é percebido. Nesse aspecto do 

cinema de Kiarostami, sua produção artística vai ao encontro do Jacques 

Rancière (2009) expõe em Partilha do Sensível: ela revela, ao mesmo tempo, 

um conjunto comum partilhado e uma repartição de lugares, atividades e 

poderes, uma maneira de tornar coletiva a percepção singular do artista. O 

filme reflete o modo como o diretor atravessa as paisagens do seu território e, 

assim, permite que o espectador tome parte desse processo, veja refletido seu 

próprio percurso. 

Para Kiarostami, são essenciais os planos face à câmera, a situação da 

imagem como um espelho do que é visto pela personagem e do que é visto 

pelo espectador. O olhar é trazido de volta às paisagens, embrulhado e refeito 

por elas da maneira como o próprio ator também parece confundir-se na 

imagem, recriar-se. “Que a arte queira ser o espelho em que o mundo se olha – 

talvez seja esse o real que constitui igualmente o horizonte do cinema de 

Kiarostami” (ISHAGHPOUR, 2013, p. 96). 

Os espelhos, seja qual for a relação que mantenham com as 
mimeses como classe, contêm extraordinárias propriedades 
cognitivas [...], uma vez que há coisas que podemos ver nos 
espelhos, mas que não podemos sem eles, notadamente nós 
mesmos. Fixando-se nessa assimetria dos reflexos no espelho, 
Hamlet usou a metáfora de modo muito mais profundo: os espelhos 
e, por extensão, as obras de arte, em vez de nos devolverem o que 
podemos conhecer sem eles, são instrumentos de autoconhecimento 
(DANTO, 2005, p. 43). 
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Esse movimento do cinema de reconhecer e se apropriar do seu próprio 

estatuto imagético, falar da sua condição como imagem diretamente na 

imagem, pode ser estudado em um paralelo tanto com a história da arte no 

Ocidente, de forma geral, como com a história da paisagem enquanto uma 

noção artística. Desde o Renascimento, a natureza é concebida como ordem 

alheia à vontade humana, uma força independente, perfeita, harmônica. No 

entanto, a partir do movimento romântico no século XVIII, ela passa a abrigar 

também os estados afetivos, os temperamentos e inquietações da 

singularidade do sujeito. No período de ascensão da pintura de paisagem, a 

representação do espaço é reconhecida como um objeto subjetivo, relativo à 

construção do olhar a partir do arsenal de uma cultura. Desde então, sua 

posição na história da arte atravessou a crise representativa do início da arte 

contemporânea para manifestar-se em intervenções e instalações espaciais, 

imersivas, imagens experimentais ou produções abstratas. A produção artística 

pôde questionar, a partir da expansão dos gêneros tradicionais, os códigos 

implícitos ao objeto de arte. 

Quando a imagem acompanha a vida cotidiana nos filmes de Kiarostami, 

ela realiza a mesma atitude de deslocar a arte como ideal de perfeição da 

natureza, apropria-se de seus mecanismos e retorna ao plano mais comum da 

dinâmica entre o homem e seu ambiente. Com isso, permanece que “a 

paisagem não é uma metáfora para a natureza, uma maneira de evocá-la; ela é 

de fato a natureza” (CAUQUELIN, 2007, p. 39). 

O metacinema de Kiarostami, então, realiza um movimento próximo ao 

de Andrei Tarkovski em Solaris (1972): o aparato técnico de sua ficção é um 

meio para poder atravessar a mentira da montagem. É vista, na ficção e por 

conta dela, uma autenticidade que ultrapassa o universo particular do filme. A 

técnica não é ignorada, mas também não se torna um fim em si ou uma 

questão isolada de todo o processo cinematográfico. O espaço filmado 

regressa a esse estado descritivo pela imagem incompleta, aberta à percepção 

de quem a vê. 
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Ir ao cinema é um “ato puro de ver”, se é que existe um. O que é 
percebido na imagem cinemática não é um fato psicológico, mas 
fenomenológico. É “reduzido”, ou seja, a realidade é “colocada entre 
parêntesis”. A imagem é sempre uma imagem “de alguma coisa”; é 
intencional apontando a realidade além de si mesma; e, no entanto, 
essa realidade transcendente nunca é “dada” nas próprias imagens do 
cinema”, que “não são ele[a]s próprios os objetos nem contém como 
ingredientes os objetos” (BUCK-MORSS, 2009, p. 9). 

O conjunto dos três filmes de Kiarostami costura realidade e ficção pela 

sobreposição de suas camadas. Com isso, faz surgir no processo uma 

interrogação que se desdobra para além do cinema. Todas as caminhadas das 

personagens, as alternâncias entre planos da natureza vista pela janela, pelo 

movimento no trajeto, se aproximam da espacialidade de Ozu em seu cinema 

atencioso aos lugares comuns. Por essa razão, também podem ser 

compreendidos por meio da imagem-tempo em Deleuze. Ao analisar a 

espacialidade do cinema japonês, Michiko Okano realiza uma leitura do filósofo 

que faz sentido para obra de Kiarostami, quando: 

[...] se criam trajetos que não passam de perambulações dos 
protagonistas, nas quais se efetiva a “transformação da ação em 
deslocamento de figuras no espaço” (DELEUZE, 2005: 15). Desse 
modo, as caminhadas deixariam de ser uma “imagem-ação” para 
transformarem-se em situações óticas e sonoras, gerando uma 
“imagem-tempo” reveladora do curso do tempo que transcorre. Para 
Deleuze, o tempo não é o dos planos sucessivos, cronológico e 
linear, isto é, aquele que decorre de imagem-movimento, porque na 
imagem-tempo, “não é o tempo que está subordinado ao movimento, 
é o movimento que se subordina ao tempo” (OKANO, 2007, p. 142). 

Seguindo esse raciocínio, a paisagem pode ter lugar na temporalidade 

da imagem, pode absorver o acontecimento. Ela não ilustra, reforça ou acentua 

a narrativa, ela não necessariamente significa algo previamente determinado. 

Na situação que se revela de maneira insubordinada à linearidade, a dinâmica 

entre aquele que vê e o espaço visto é ampliada. A paisagem se torna o 

próprio momento experienciado no cinema. 

 

4. Reinvenções do espaço experimental 
 

Em um momento marcado pelas mídias digitais, não é difícil concluir que 

o homem contemporâneo vivencia o real por meio da imagem bidimensional. 
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Pela circulação constante dos novos meios de comunicação, experimentamos 

o mundo sem a necessidade de locomoção ou, então, sem alcançarmos o elo 

entre as imagens e suas fontes. São cenas que “criam uma segunda realidade, 

muitas vezes sem conexão com o referente, que estimulam os artistas e 

teóricos a reverem o conceito de verdade absoluta” (KERN, 2011, p. 11). 

Desse ponto em diante, vemo-nos imersos em uma produção que passa 

a ser integrada à vida: a criação de imagens que aproxima espectador e obra, 

dado o acesso constante às novas tecnologias de produção e 

compartilhamento. Essa integração do cotidiano à arte transforma a dinâmica 

contemplativa da paisagem, que se expande em variadas possibilidades.  

Mediante as redes de informação, o que forma a intricada perspectiva do 

contexto contemporâneo são imagens sobrepondo-se ao visível, acabando por 

perderem suas referências primeiras para, por fim, referenciarem a si mesmas 

ou a outras imagens. É um modo de agregar à percepção todos os aparatos 

que fazem parte da constituição da imagem, à medida que é somente por meio 

de seus recursos que a realidade toma forma. O cinema compreende, de um 

local privilegiado, a mudança na relação entre imagem, sujeito e espaço: 

Na tela, as imagens moventes têm um significado presente, a 
despeito da ausência de corpos de carne e osso, que, por isso, se 
tornam uma questão indiferente. O que conta é o simulacro, não o 
objeto corpóreo por detrás dele. Na cognição protética do cinema, a 
diferença entre documentário e ficção, portanto, é apagada. Claro que 
ainda “sabemos” que são diferentes. Mas eles habitam a superfície 
da tela como equivalentes cognitivos. Tanto o evento real quanto o 
encenado estão ausentes. Sua aparência de estar presente é 
igualmente simulada. Ambos são construídos ou “constituídos” por 
uma consciência intencional, dependentes dos mesmos princípios de 
filmagem e montagem para seu significado. [...] Nos termos de 
Baudrillard, o código sobrepõe-se e depois domina o significado: “o 
código não remete mais a qualquer ‘realidade’ subjetiva e objetiva, 
mas à sua própria lógica” (BUCK-MORSS, 2009, p. 17). 

É o que acontece em 24 frames (2017), último filme realizado por 

Kiarostami. Em entrevista para Stéphane Goudet, em 1997, Kiarostami revelou 

que seu grande desejo era chegar a uma imagem sem história, exposta à 

criação do espectador, ou seja, “um dia poder fazer cinema sem câmera, sem 

microfone, sem equipe” (KIAROSTAMI apud BERNARDET, 2004, p. 100). 

Assistindo à sequência de imagens postas em movimento em sua ultima obra, 

fica clara a insistência do diretor de alcançar esse lugar específico nos anos 
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que se sucederam à fala. Mesmo que existam infinitas possibilidades de evocar 

a tensão entre ficção e realidade nos filmes anteriores de Kiarostami, em 24 

frames, esse processo constante toma uma dimensão ainda mais aprimorada. 

A obra consiste na transformação de algumas de suas fotografias antigas em 

vídeo por meio da manipulação digital. São 24 paisagens reconstituídas, 

convertidas em planos para o cinema. Entre elas, uma pintura do artista Pieter 

Bruegel, o velho (figura 11).  
 

Figura 12 – 24 frames, 2017. 

 

 
Fonte: KIAROSTAMI (2021). 

 
Não é ao acaso que a pintura Caçadores na neve, de 1565, se tornou 

tão popular na história do cinema, ressurgindo também nos filmes de Lars Von 

Trier, Tarkovski ou Roy Andersson. Ao retratar aspectos comuns de uma 

cidade no inverno, transparece na composição uma questão coletiva entre a 

boa convivência e o embate com o ambiente. A obra do século XVI participa de 

um período de transição na história da paisagem na arte, o início do que 

Kenneth Clark (1961) nomeou de paisagem dos fatos. Bruegel, por fazer parte 

desse período de mudança, tomou para si as influências anteriores do 

maneirismo italiano, seus contrastes e suas fantasias elaboradas. No entanto, 

o artista as alterou por meio do exercício da observação, ao expressar um 
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profundo interesse pelas passagens do tempo na natureza. Nas palavras de 

Clark (1961): 

A confiança com que Brueghel olha para trás e para a frente no 
tempo e usa qualquer arma que tenha à mão é quase 
shakespeariana, e usada com fins semelhantes: a expressão de uma 
simpatia que abarca toda a humanidade. Se bem que os seres 
humanos que representa, com as faces simplificadas até simples 
discos, pareçam perder a individualidade e tornar-se parte do 
mecanismo do universo, são na realidade as suas lutas e misérias, e 
os simples prazeres animais das suas vidas que o absorvem e 
determinam o caráter de suas paisagens (CLARK, 1961, p. 48-49). 

Em 24 frames, essa individualidade reduzida e absorvida pela paisagem 

reaparece. Quando a pintura ganha movimento no filme de Kiarostami, o artista 

retoma o efeito geral descrito pelas cores e personagens de Bruegel, mas no 

contexto atualizado da tecnologia contemporânea. Esse convite para rever uma 

imagem tão conhecida pela tela do cinema faz bom uso da linguagem artística: 

as problemáticas que circulam a relação homem-natureza são, em muitos 

momentos, exatamente as mesmas. Os ângulos pelos quais acessar essa 

relação, no entanto, se expandem em múltiplos direcionamentos. 

Reconhecendo essa expansão praticamente infinita na experiência do real pela 

imagem, os frames de Kiarostami optam por um retorno ao mínimo.  

Enquanto o quadro de Pieter Bruegel é objeto de inúmeras e complexas 

análises especializadas no campo da história da arte, sua aparição no universo 

do diretor está longe do mesmo rigor. A cena ressalta características mais 

ordinárias, pelo acrescento, por exemplo, de um cachorro passeando junto aos 

outros animais da pintura. Kiarostami queria saber o que ocorre antes e depois 

dos registros pictóricos e, para isso, sua investigação recorreu à manipulação 

dos detalhes mais triviais observados. A fumaça que surge aos poucos das 

chaminés, ou a neve caindo, reavivam o cuidado com os aspectos que marcam 

a passagem temporal das estações. É uma atenção ao menor movimento que 

prossegue em todo o filme. 

Por esse motivo, caso se espere uma experiência espetacular dessas 

paisagens, há uma grande margem para a decepção. O filme, ao desistir de 

mostrar uma versão ideal da natureza em sua harmonia inata, ao usufruir dos 

jogos de composição da imagem, acolhe algo de muito mais sutil e singular. O 

último experimento de Kiarostami expõe afetos que já não falam apenas acerca 
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do que é postulado diante da câmera, eles a ultrapassam, atravessam. Este 

estado é alcançado pela radicalização de seus próprios artifícios, pela escolha 

de assumi-los e interrogá-los, no lugar de encobrir as lacunas da reprodução.  

Figura 13 – 24 frames, 2017. 
 

 
Fonte: KIAROSTAMI (2021). 

 

Sua maneira de articular imobilidade e movimento, portanto, diz muito a 

respeito da função e do uso da imagem na contemporaneidade. Kiarostami não 

esconde os efeitos virtuais enquanto segue à procura da mimese espacial mais 

sincera possível. No sexto plano (figura 11), por exemplo, são ao menos quatro 

minutos acompanhando apenas a visão de uma janela entreaberta. O quarto 

escuro, em contraste com o cinza mais claro do céu, ou calmo balanço das 

árvores enquadradas induz a associações entre o filme e a imagem da janela, 

o corte entre o interno da casa e a natureza. Uma ruptura desfeita entre onde 

acaba o jardim planejado e onde começa a verdadeira cena, a fotografia 

originária: tudo é recoberto pelo olho da imagem.  

Estamos diante de uma paisagem que não é apenas uma representação 

fiel, nem fruto de um imaginário fantástico. Sua montagem não destaca 

somente a virtualidade do filme, mas a virtualidade da paisagem como um todo. 

Seu empenho em restituir acontecimentos faz do cinema uma outra forma de 

espelho do mundo, em que a realidade pode ser percebida com acuidade, 
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enxergar a si mesma. Essa complementariedade entre “observador-

observado”, ou ainda “objetivo-subjetivo”, é discutida por Gilles Deleuze (2018) 

em analogia às estruturas gramaticais que enunciam um texto. O filósofo utiliza 

o discurso indireto livre na linguística, em sua leitura de Bakhtin, para 

compreender o cinema3. Na percepção cinematográfica, não nos encontramos 

mais "diante de imagens subjetivas ou objetivas: somos apanhados numa 

correlação entre uma imagem-percepção e uma consciência-câmera que a 

transforma”. (DELEUZE, 2018, p. 123) 

Pondo essa reflexão acerca do cinema sob a luz de 24 frames, e ainda 

sob a luz da poética de Abbas Kiarostami em geral, a diferenciação entre a 

imagem ficcional e o real passa a ser questionada. Nas fotografias 

transformadas em imagens cinematográficas, a paisagem não é mais um 

objeto visto à distância, ela evoca o espectador diante de uma imagem que é 

“ao mesmo tempo a representação de uma coisa e um acontecimento. As duas 

coisas ao mesmo tempo, sem ser nem uma nem outra” (KIAROSTAMI apud 

ARAÚJO, 1994, p. 1). Assim, diante da saturação de informações, imagens 

desconexas e não lugares, Kiarostami destaca uma sensibilidade para o 

ambiente que não ignora nenhum desses fatores. Pelo contrário, utiliza-os 

como recursos para intervir em nosso modo de transitar pela paisagem, 

propondo uma atenção mais demorada que vai além das telas do cinema. 

 

 

5. Conclusão 
O artigo investigou a expansão da noção de paisagem no contexto 

contemporâneo por meio da obra do cineasta iraniano Abbas Kiarostami. 

Paralelos entre o cinema e a história da paisagem na arte foram traçados a fim 

de melhor compreender como a produção de imagens afeta nossa percepção 

do espaço. Além disso, em uma breve análise dos filmes O vento nos levará 

(1999), E a vida continua (1992) e 24 frames (2017), foi possível explorar de 

que modo a paisagem se manifesta na obra experimental do diretor, tal como a 

                                                            
3 Ele o define como uma enunciação que faz parte de outro enunciado, ou seja, na mesma 
frase são indeterminados, ou aproximados, quem narra e o que é narrado. Por exemplo, na 
frase: “Não estava arrependido, mas sentia um peso. Talvez não tenha sido suficientemente 
justo com as crianças”, não é sinalizada a diferença entre a fala do narrador e a fala da 
personagem. (DELEUZE, 2018) 
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ênfase dada aos trajetos não lineares, aos desvios e intervalos que marcam 

suas cenas. A obra de Kiarostami, ao atualizar os embates contemporâneos 

relativos ao estatuto da imagem como mimese, nos possibilita olhar por outros 

ângulos o contexto cultural da paisagem na arte hoje.  

Sua poética aponta para as narrativas mais sutis ou mundanas, 

indicando novas possibilidades de observação da realidade pela imagem. 

Implica, assim, uma revisão dos limites entre a natureza e a arte, o modelo e a 

cópia. O artifício da ficção não é, na perspectiva dada por Kiarostami, oposto à 

verdade ou ao acontecimento espontâneo. É, por fim, uma disposição sensível 

conquistada pela câmera, uma forma de instaurar um campo aberto para que a 

paisagem aconteça.  
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O Traço Flutuante: reflexões sobre minha produção em 
paralelo à obra e pensamento de Shitao 

 

Rodrigo Lima BARBOSA 1 
 
 

Introdução 
 

Este artigo tem por eixo condutor duas linhas diretrizes, a saber, a obra 

de Shitao e meus desenhos, realizados durante os últimos meses. Apesar da 

obra deste artista chinês não ser considerada como parte da cultura japonesa 

do Mundo Flutuante, escolhi esse artista por causa de meus desenhos que já 

vinham sendo criados com vistas ao “Único Traço de Pincel”, um conceito 

elaborado por Shitao ao qual me referi para desenhar. 

 Em meio à crise que se apresenta para nós nesses últimos 18 meses, 

as possibilidades de experimentação prática em sua totalidade se reduziram à 

tentativas de significá-las em simulações digitais. Contudo, a impossibilidade 

de realização de uma proposta não é apenas frustrante, mas impiedosa no 

despertar de um estado de ansiedade, até então, latente. Nesse momento, 

convivemos com uma situação inusitada, em que somos profundamente 

afetados pelo ato de produzir, ou mesmo de deixar de produzir imagens. A 

pandemia do Covid-19 nos desconecta do mundo para nos presentear com um 

foco total sobre a nossa experiência.  

Não que essa situação seja confortável, muito pelo contrário. Ela expõe, 

com toda a nudez, nossa produção; e o quão vulgar ou pretensiosos nós 

somos. Por isso é importante parar para observar atentamente a produção, de 

maneira a rebaixar as ansiedades que se exalam durante o ato de criação. “O 

olho não pode ser ansioso, pois é uma das 7 portas do espírito, e a ansiedade 

é recusada pelo espírito2”. Assim, estabeleço uma conexão com um fazer que 

se descola do tempo e do espaço ao focar o processo que se compreende na 

construção de imagens. Tento incorporar suas diversas temporalidades na 

                                                            
1 Graduando em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Orientador: Prof. 
Dr. Cláudio Luiz Garcia. 
2  Nota a partir de meus desenhos de observação. 
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criação de “rituais” poéticos, assentados como hábitos durante o processo de 

criação.   

Esses “rituais” não se manifestam na visualidade aparente do desenho, 

e não possuem valor se apenas realizados mecanicamente, descritos 

objetivamente, ou apresentados levianamente. Para que algo que se apresente 

da produção seja construído, e propendido, enquanto objeto de visualidade, 

devemos nos ater ao acontecimento da experiência, mais do que o resultado 

enquanto “obra de arte”. Por essa razão utilizo do recurso de notas; como 

paralelo à escrita de Shitao em As anotações de pintura do Monge Abóbora-

Amarga, de Pierre Ryckmans. Em minhas notações apresento pensamentos e 

aprofundamentos que perpassam momentos de produção.   

Esses momentos de observação se deixam ser apenas durante essa 

produção. “Produzir é, também, observar”. Deixar que os olhos se espantem 

com o que a goiva mandou a mão fazer, a recusa do papel, a tinta empelotada. 

A produção caminha no transformar-se, de ação em retenção, no sentido da 

transformação do Mundo. E torna visto a ação que muda o Mundo. Mas 

tenhamos em vista que esse Mundo não é o cotidiano concreto e imediato, 

vulgarizado pelo olhar de dias e dias; mas é “presentificado” 3  no ato de 

atualização de sua existência (na ritualização dos aspectos da cotidianidade).  

  
 
 

2. O Desenho Desenhante 
 
Primeiro devemos entender o que estamos chamando de Desenhante. 

Entendendo que no ato de desenhar há dois três indivíduos defino-os da 

seguinte maneira: o Desenhado (aquele que se desenha), o Desenho (o que se 

manifesta a partir do encontro do Desenhante com o Desenhado) e o 

Desenhante (aquele que desenha em busca do Desenhado). 

Agora, o que é desenho? O que quer que seja, nunca poderemos cravar 

nele um significado. O desenho se coloca como espectador de um instante de 

interação de um ser no mundo, contendo, em seu processo, as intenções 

expressivas do Desenhante. Dessa forma, a cada momento, sua relação com o 

                                                            
3 Tornar presente no instante de produção. 
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Desenhante é alterada, proporcionando resultados que advém da experiência 

de desenhar.  

O lápis marca o papel de maneira livre, não pode estar preso a 

representações esquemáticas ou modelos. Assim, num primeiro momento, o 

Desenhante limita-se a observar o mundo. E a observação deve tomar a 

atenção plena, quase de maneira meditativa. Enquanto se desenha, o que 

passa, ou deixa de passar está em suspenso. Sem se preocupar com o que 

acontece para além das bordas do papel, o desenho permite aterrar a 

consciência nesse instante em que há o ato de desenhar. 

Nesse momento apenas o que se passa entre o lápis e o papel importa. 

Mesmo que não se esteja usando um lápis, que seja um pincel, carvão, caneta, 

ou tesoura. Qualquer ação sobre o papel é definitiva. É, mantendo suas 

devidas distinções, definitiva como a gravura, onde toda ação gravada é 

irreversível. As gravações podem ser raspadas, buriladas, mas nunca 

apagadas. Assim é também, a meu ver, no desenho porque o papel é ferido e a 

borracha também passa a ser uma intervenção e não um apagamento. Esse 

desenho mostra o que é desenhado, não o que se deseja desenhar. Quero 

dizer, com isso falo de um ato de desenhar que não busca a cópia do mundo 

concreto, mas que se permite errar e explorar os elementos que surgem dele. 

Mas o pincel que desenha a linha também preenche espaço, e cria 

manchas. Elas também são desenho.  

As manchas e as linhas são iguais. Sim, são diferentes, mas a linha e a 

mancha não estão em oposição, são inter-relacionadas. A mancha é o inverso 

do caos do papel, porém, não é a “ordem”; a ela cabe a linha. Quero dizer, o 

branco do papel é o terreno em que todo desenho se constrói, e a mesma ideia 

é presente na mancha… mas de maneira inversa. Por ela todo o desenho pode 

se construir, e sem ela o desenho não existiria. Nesse sentido, a presença e 

ausência de manchas são equivalentes. Então não se deve descartar a 

mancha, assim como não se pode subjugar o valor da Claridade do branco do 

papel.  

Enquanto Claridade, busco um paralelo entre o mundo da gravura e o da 

Astro Física, a saber, me aproximo do pensamento físico da luz para pensar o 

espaço. Neste pensamento não há “claro” e “escuro”, mas Claridade e 
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Escuridade. A luz que percebemos é uma Claridade, digo, ela está patente e se 

mostra de maneira imediata, essa luz é algo que se sobrepõe à Escuridade 

(como uma linha sobre o papel branco, essa linha se torna imediata). Já a 

Escuridade, não está em oposição à Claridade, mas é uma tonalidade dela. A 

Escuridade é uma luz que nunca nos alcança, portanto não é sua ausência, 

mas uma presença invisível (como o branco do papel, frequentemente ignorado 

e sobreposto por inúmeras camadas de tinta que escondem sua luz; desenhar 

pensando essa Escuridade é valorizar as qualidades dos entes que estão 

escondidos entre linhas e manchas).   E descrevo isso porque assim como a 

linha e a mancha, a Claridade e a Escuridade são faces de uma mesma 

moeda, e nenhuma delas pode ser menosprezada.  

A linha não é apenas uma mancha concentrada, é uma gravação, uma 

ordenação do espaço em branco e do espaço em mancha. Ou seja, a linha 

ordena o desenho. Como um corte, aponta as particularidades da superfície e 

controla as manchas. O que seria do desenho sem manchas e linhas? A linha 

comanda a mão, pois o Desenhante é guiado pela linha. É na sua leveza, 

presença, opacidade ou brilho que o Desenhante percorre o caminho da mão.  

Quero dizer; uma vez que o Mundo é esmiuçado pelo desenho, ele 

mesmo é o Mundo e exige que sua existência se manifeste. O Desenhante 

olha o Mundo-do-desenho, na espera da resposta do papel. Assim desenha-se 

no mundo do papel em busca de criar imagens. 

O Mundo-do-desenho é o mundo-da-vida. Ele acontece na concretude e 

reflete as suas transformações. O mundo-da-vida é o lugar onde se manifestam 

as evidências de maneira originária, o campo da intuição e de onde partem as 

abstrações científicas. O desenho, então, reside aí. Já que, ao se concretizar 

no ato de desenhar, o desenho é parte desse lugar de intuição. E ainda mais, 

ele é o Mundo, pois sobre ele se estabelece toda a abstração do campo do 

desenho. 

 
 

3. O desenho a partir de Shitao 
 
Da “pureza” se estabelecem as regras. Tudo começa na absoluta 

simplicidade, pois antes de qualquer ação ela subsiste - Essa é uma questão 
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por um pensamento existencial, que está sempre rondando minha produção de 

desenhos e gravuras, desde o início da construção da imagem, e para além 

dela. A “pureza” a que me refiro é a “mais remota Antiguidade”, descrita por 

Shitao, que pretende se relacionar com a Origem4, que abarca o “todo”. O 

“todo”, por sua vez, começa com o branco do papel (no caso da gravura, a 

chapa aguardando ser matriz), que salta para frente, ainda intocados, como 

que esperando uma Ação que os signifique.  

O Traço (UTP): a ação que repousa na simplicidade, e não é qualquer 

contraste que se sobrepõe ao branco; é a ação que torna aparente a ruptura da 

simplicidade, o Único Traço de Pincel (UTP).    

Mas havemos de esclarecer que o UTP que estamos discutindo não é 

uma simples linha. O UTP só é compreendido pelo seu apresentar espontâneo. 

Quando o desenho pede pela intervenção da mão. “É por si próprio que se 

deve estabelecer a regra do Único Traço de Pincel” (RYCKMANS, 2010, p. 25). 

Ou seja, não podemos nos valer de modelos pré-concebidos para entender o 

UTP. A forma de conversar sobre ele é falar junto a ele. Conversaremos junto 

ao Único Traço de Pincel, pois as relações que se estabelecem a partir dele 

não serão reduzidas.  

O espaço se deixa revelar na presença do UTP, pois nele se resume o 

seu início e seu fim. É uma fenda, pela qual uma escuridão de outro tempo se 

aproxima. O UTP é espacial. Pensar desenho é pensar o espaço. Mas esse (o 

espaço) é, para o tempo, o que as cores são para a pintura. Não poderíamos 

negar o desenho num entendimento acerca de sua existência no tempo e no 

espaço. O gesto nasceu de uma ruptura do espaço-tempo, um buraco negro, 

que se torna visível na sua totalidade. Um traço é apenas isso, mas o UTP é “a 

origem de todas as coisas, raiz de todos os fenômenos” (RYCKMANS, 2010, p. 

25).  

Aproximando-se a cada instante de uma substancialidade, o UTP é 

concreto, e a cada passo rastreia a sua presença única, na recusa da 

ansiedade. Tudo começa com um simples passo, mas dele não se pode perder 

de vista o que está longe, nem mesmo esquecer o que se manifesta no 

imediato, e assim “em 10 bilhões de pinceladas não há sequer uma cujo início 

                                                            
4 Toma-se a ideia de Origem enquanto elemento constitutivo patente do ser ontológico. 
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e fim não residam no Único Traço de Pincel” (RYCKMANS, 2010, p. 25). Uma 

expressão popular diz: “a pressa é inimiga da perfeição”, da mesma forma, a 

ansiedade é incompatível com o Traço Flutuante (Único Traço de Pincel).  

Nesse momento de pandemia, esse pensamento se torna incrivelmente 

curioso. Já que, enclausurados em nossos quartos, nos forçamos a criar ações 

que, ao serem realizadas, nos permitam refletir sobre esse tempo que se 

constrói na nossa frente. E o UTP, guiado à Origem das coisas, se encontra em 

meio ao tempo e o espaço da criação.   

O desenho é reforçado na experiência dessa situação adversa. A 

importância de se desenhar, de olhar, deixar fluir traços e pensamentos, da 

mão e dos olhos, é valorizada. O punho deve aceitar esse fluxo, para não se 

deixar andar sobre caminhos já bem caminhados e explorados, tomando para 

si sua própria existência. Até onde a tinta e o pincel podem ir? O manejo da 

tinta, a técnica, não substitui a experiência de se manejá-la. Esse é o UTP. Não 

falamos de uma cópia da tradição, de um modelo previamente estabelecido. O 

UTP é a Regra.   

Nada poderíamos apreciar do desenho, ou da gravura, se não 

houvessem as regras, mas um Desenhante que não busca a Regra 5  se 

contenta com o que já lhe foi dito, e está condenado a repetir a tradição. Para 

fins de esclarecimento, proponho a interpretação da palavra “regra” em 

igualdade com a palavra “traço”.  A regra, a que me refiro é tal qual uma linha 

desenhada repetidamente a partir de modelos gráficos consagrados em 

determinado momento histórico. Desenhar “da mesma forma” que Picasso, ou 

Rembrandt, é apenas aspirar sua genialidade, porém desenhar para 

aprofundar as questões visuais envolvidas no trabalho desses mestres é fazer-

lhes uma referência.   

Dessa forma, nos propomos a voltar à origem do desenho, da gravura, 

para investigar que conhecimento nos é fornecido por aqueles que caminharam 

nossos passos antes de nós. Assim, nos encaminhamos no sentido da 

expansão desse conhecimento.  

                                                            
5  “Regra” não se refere a um conjunto de leis de desenho ou observação. As regras são as 
linhas que se apresentam na visualidade do desenho e da gravura. Mas a Regra, destacada na 
escrita da palavra, é um traço que busca o desenho ontológico; aberto às coisas, que contém 
em si o impulso de se tornar parte desse Mundo Visual que está em criação.  
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Desse conhecimento que Shitao fala entende-se o conhecimento obtido 

através da prática da pintura e do desenho. A sabedoria de se distinguir traços 

por meio de referenciais teóricos ou por negação do que se está habituado não 

são verdadeiro conhecimento. A “Recepção” é a forma de se compreender 

plenamente o desenho ou a pintura (em paralelo, a gravura). Dessa 

“Recepção” de uma percepção, o desenho flui para tentar deixar expresso o 

que foi compreendido do fenômeno. De maneira simples e leve, o desenho se 

encaminha para construir um entendimento de si. Essa é a “medida do Único 

Traço de Pincel”.  

No pensamento de Shitao, a Pintura deve se manifestar como recepção 

da tinta; que por sua vez se reconhece na recepção do pincel; agindo na 

recepção dos movimentos da mão, controlada pelo “Espírito”. Este é a 

consciência fenomênica que se estabelece durante o desenho de observação. 

Da sua profunda observação e o ato de dar forma à infinidade das coisas, o 

UTC cria o Mundo, de maneira simples e indireta. Por isso, deve-se venerar a 

receptividade, pois dela surge a ação de desenhar e toda a criação é 

manifesta.   

Mas, da mesma forma a Receptividade é o elemento fundamental da 

construção do tempo enquanto matéria a ser analisada. A Receptividade, como 

um desacelerar das nossas ansiedades, nos permite observar a tranquila 

mudança das estações e dos estados de mutação de cada coisa viva. E tudo 

está vivo, pois tudo está em mutação, basta deixar ver através da 

Receptividade.  

O mundo é denso, tudo é vivo, ao mesmo tempo que se mascara na 

vulgaridade cotidiana. Tudo que se apresenta aos olhos é denso, até mesmo a 

sublimação. Aquele que se abre para a Receptividade mas decide negligenciá-

la joga fora qualquer possibilidade de conhecimento. Pois a informação da tinta 

não é a informação do pincel.  

A Tinta é uma presença técnica, que pode ser inserida de diversas 

maneiras, podendo-se até exprimir-se sem a vontade de quem a pintou. Mas o 

Pincel, ele não se esconde, ao contrário do que acontece com a tinta, o pincel 

se manifesta presente e carregado de “Espírito”. Conhecer o UTP por meio do 

pincel é, fundamentalmente, conhecer o desenho e a gravura, no mais íntimo 
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de seu acontecimento, seu fazer.  Conhecer o UTP por meio da tinta é discuti-

lo sobre uma visão técnica, restrita, que abarca unicamente a imagem que 

resulta da ação. Também não estamos dizendo que a ação de criar deve ser 

valorizada excessivamente, de maneira que esqueçamos das questões 

plásticas e sensórias que provocaram essa ação. A Tinta é a imagem, o Pincel 

é o conhecimento que se utiliza da tinta para expressar suas percepções, e que 

podem ser geradoras de outras novas.   

Assim, a Tinta e o Pincel se complementam e se compreendem. Junto a 

eles é preciso saber equilibrar-se a fim de expressar plenamente os 

conhecimentos que se desenvolveram em durante a pesquisa. Os limites entre 

a expressão e a forma são borrados para deixar ver algo de novo, melhor, algo 

de antigo, que ainda não se rompeu, e se encara em direção ao horizonte 

infinito de possibilidades. O equilíbrio entre esses dois elementos se prontifica 

na superfície da imagem enquanto metamorfose, enquanto elemento de 

mutação.  

O Caos brilha no desenho, como luz que se incendeia durante a 

escuridão da noite. Esperando seu limite ser explicitado pelo UTP, que ordena 

e conduz.   

O Caos está vivo, o UTP está vivo. Neles se manifesta o relevo, que 

respira e se torna presente na imagem. As texturas correm para representar o 

relevo. Mas não se completam, na medida em que são apenas linhas, sem 

intenção. O relevo não deve ser representado, deve ser “presentificado” no 

desenho, na gravura. As dobras, as protuberâncias, as saliências; os vales 

escondidos e os picos revelados: tudo deve estar retido no UTP.  

E o mais importante é esquecer-se. Ao esquecer-se da Tinta o 

conhecimento avança, junto às coisas e se deixam revelar no que são. 

Esquecer de como se faz, como se fez, do que fará, e então a imagem se faz 

como numa ação única e imperdível. E o Pincel terá expressado sua 

consciência.  

Atentaremos que o Pincel se revela pelo UTP, e assim como o Pincel se 

modifica em diferentes estados, o UTP acompanha suas mudanças. Os 

estados do UTP são como o caminhar das estações e estão em equilíbrio com 

o movimento das circunvoluções do universo. O tempo que passa entre os 
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traços é a importante marca de sua presença. O tempo, percebido, se torna 

consciência do caminhar em direção à imagem. Ou seja, o Tempo molda e 

revela a ação de criar imagens. O Tempo precisa ser observado.  

Mas ao falar dele estamos nos propondo observar um Tempo que não 

se mede pelo relógio. É a sua passagem enquanto ente de criação, enquanto 

um tempo pertencente à poesia, à literatura. Um Tempo que se desdobra e 

redobra em torno de uma ação. O desenho, a gravura, a ação poética.  

 
 

4. Desenhos e discussões 

A Pintura de Shitao não está formalmente inserida dentro do contexto do 

Mundo Flutuante, porém ele transborda em seu pensamento, em seus 

desenhos e suas anotações. O desenho para o artista chinês não tinha 

pretensão de copiar o mundo em suas nuances de delicadeza, mas antes, de 

exprimir da sua interação com ele o revelar do “impulso” das coisas. A força 

com que os pincéis rasgam o branco do papel nos mostra algo que advém6 das 

flores, das árvores, das montanhas; mas o que? O branco que se esquiva da 

escuridade nos aproxima os olhos, também. Mas será apenas isso? Uma 

descrição apoiada pela técnica nos dá toda a dimensão do seu trabalho? Não.  

Como pensar o desenho em Shitao sem levar em consideração cada 

momento vivido no processo? O resultado plástico conquistado demanda, 

momento a momento, uma atenção total. O Traço não pode ser subestimado. E 

deve estar em harmonia com a ação do Desenhante que vislumbra.  Assim, 

cada vista se faz como um instante de mundo e seu desdobramento em 

imagem “presentifica” a ação do fazer desenho. Construindo o desenho, 

habitando-o, em cada momento, atento, como num exercício de estar, sentado 

à beira do córrego esperando o olhar curioso de um peixe se interessar. 

Aguardar ele, do interior do riacho, irromper o tempo e ser suspenso no ar, 

flutuando sobre as águas do papel; o peixe é a pintura. Shitao aprendeu a 

pescar o seu mundo.  Sua vara, o UTP, sua isca, o sentir sem vulgaridade. 

Não procuro, com meus desenhos, copiar o que Shitao já conquistou. 

Isso seria, segundo ele mesmo, limitar-se às migalhas de suas descobertas. 

                                                            
6  Utilizo-me deste termo para indicar a aparição de uma qualidade visual que se intensifica ao 
revelar a materialidade do suporte sobre o qual o desenho se desenvolve. 
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Ou seja, copiar trabalhos do artista seria como menosprezar seu trabalho, suas 

investigações e descobertas. Porém, lendo seu pensamento e observando 

seus desenhos, algo salta para se tornar visível em sua produção. Percebo que 

todo o pensamento do monge chinês é alinhavado pela presença do Único 

Traço de Pincel. Parece um comentário óbvio. Mas esse argumento é o que 

permite todo o desenvolvimento do trabalho de Shitao. Então tento falar desse 

UTP, enquanto desenhador que busca por ele, desviando minha produção 

nesse sentido.  

Os desenhos do Monge Abóbora-Amarga encontram um caminho de 

intenção nos brancos subsistentes que emergem, cercados por traços, na 

superfície plana do papel; ao fazê-lo Shitao afirma essa superfície plana com a 

qual trabalha. Eu o sigo, busco o plano. A linha é contida, não em 

expressividade, mas em sua maneira de se apresentar para quem olha; de 

fato, essa linha não é como outra, é UTP. Ele se imprime no papel depois de 

ser contido ao ponto de explosão.  Não são movimentos vãos de punho e 

pincel, mas a afirmação da observação silenciosa, que impregna o gesto de 

ritmos e melodias de um mundo invisível.  

Flores, frutas, vales e montanhas, o papel não é como uma tela de 

cinema, em que se projeta uma sombra de uma visualidade que um dia existiu; 

pelo contrário, o desenho é uma visualidade existente. Sem o desenhar, o que 

seria da paisagem, dos caminhos, dos relevos? O Papel respira para fazer 

existir o desenho que emerge dos traços. A questão pelo desenho não está  na 

representação fiel de paisagem, pessoas ou animais, mas sim nos movimentos 

de semelhanças e diferenças que se constrói no desenhar de um desenho. E 

no deixar ser do desenho enquanto coisa que é, enquanto coisa plana, abstrata 

e diferente do cotidiano observado.  

 
 

5. Notas de um aspirante a Desenhante  
 
As reflexões que seguem, em excerto e descrição, são ambas minhas. 

Despertas durante o processo de construção das imagens. 
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5.1  O branco está branco, mas o preto é inflexível  
O branco resiste. Quem domina é o preto. Mas devemos conservar a 

atenção para ambos. É muito fácil esquecer o branco, prestar atenção apenas 

nos pretos e buscar apenas a escuridade, sem considerar o que o branco de 

trás impõem. O desenho, segundo Shitao, deve revelar o branco, a claridade, 

que se esconde no mundo. 

 

5.2  A água esconde as palavras, escurece a vista e molda o mundo    

A água é a tinta, é a força. As aguadas leves que escurecem o desenho. 

As mais concentradas escondem o que já foi escrito ou visto. Não há razão 

para duvidar da força da tinta, ela molda o desenho, é pela tinta que o pincel 

revela sua existência e o pincel que organiza o mundo. Não pensemos em 

tinta, mas em água na qual pescamos imagens.  

 

5.3 O corpo descobre o desenho, que se resguarda junto à água, em 
constante mutação  

O desenho é construído no movimento do corpo, e que é gravado pela 

tinta; mas que não se contém com uma imagem fotográfica, permitindo-se 

existir em uma diferença, de tempo e de espaço. O desenho muda, o corpo do 

Desenhante se transforma ao desenhar, e assim o mundo é apresentado para 

o papel.  

 

5.4 As mil almas da colina jorram brilhantes de dentro da terra, mas só as 
vê aquele que olha através do escuro da caverna  

O desenho que afirma o papel, que revela Vazios, exprime claridade. 

Busquemos por ela, através do escuro, como um túnel, que nos empurra para 

ver a luz que brota de dentro dos traços.  -  “Olhe para o poço, da terra surge a 

figura que exprime o mundo. Assim entendemos o traço” - O poço nos faz ver o 

mundo pela escuridão.  
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5.5 O papel é um espelho; revela o ente que somos no momento de se 
estar junto ao desenho  

Quando se observa, o desenho reflete o mundo a sua volta como um 

espelho… ora côncavo, ora convexo, ele não é uma transliteração das vistas 

que encontramos em certa cotidianidade; se firma enquanto tradução das 

coisas concretas em imagens. E como toda tradução representa uma nova 

interpretação de um objeto, assim se forma a vista do desenho de observação 

através de Shitao. O desenho, durante todo seu desenvolvimento, revela as 

questões que se interpõe entre o processo de produção e os resultados. Isso 

que se chama “horizonte de eventos”. 

 

5.6 Espelho manchado, o traço abarca toda gravidade, mas continua 
existindo terra   

O desenho atinge o olho, a mão, o braço, a tinta e o pincel mas, acima 

de tudo, o desenho está "presentificado'', torna presente a linha. O traço 

escorrega de um lado para o outro, apenas para enganar, velar o que está 

claro; o UTP se concretiza, sem prepotência ou vulgaridade, na abrangência de 

todo o Ser. Anuncia em sua presença, sua ausência; acena sua morte desde 

seu nascimento no Mundo. O horizonte de eventos que forma o desenho e 

Desenhante é caminho de mutação do UTP, que de fato, sempre esteve lá, à 

espera de ser insinuado em atualização, refletida na concretude. O espelho é o 

papel, e seu reflexo, o mundo distorcido pelos olhos de quem quer ver. Não é a 

cópia, é uma imagem virtual “presentificada” pelo UTP, que atinge o miolo de 

todos os seres. 

 

5.7  A mancha esconde em si, um Vazio de branco  
Tudo gesta seu oposto em sua presença. A negação, por definição, é 

uma afirmação. A presença fala de ausência, e vice-versa. A mancha, preta, 

carrega em seu íntimo um ser branco que espera para aparecer; e o mesmo 

ocorre com o espaço branco (do papel), que conserva nele a abertura para o 

UTP.  
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5.8  O traço ordena, mas reina a ordem do Caos  
Quando se desenha, a atenção ao mundo deve ser essencial. Mas que 

mundo? As mudanças repentinas nas paisagens cotidianas fazem pensar. O 

mundo de hoje? De amanhã? Um sopro de vento e tudo que era sólido se 

desfaz, resta um novo lugar. Que ser é esse que muda, se transforma, se 

corrompe e, mesmo assim, permanece? Caos. Já foi deus, e agora se esconde 

no meio das coisas 7. (Dizem que depois de caído, junto à Escuridão, sua 

esposa, o Caos gerou o espaço: o Vazio). Caos, o Pai, governa sobre a terra 

de seu filho, junto à Escuridão, que encarna o desenho. 

 

5.9  Os gestos são suspensos, assim como a montanha  
Para que o olho possa vagar e sondar as visualidades do mundo, a mão 

não pode estar dura, ou condicionada. Do que adiantaria observar 

atentamente, para depois, recair sobre os mesmos esquemas de 

representação que estamos, há muito, tentando destruir?! E para que o olho 

perceba o que o mundo permite ver, é preciso que a mão e o pincel, e a tinta, e 

o ato de desenhar seja suspenso. Os gestos flutuam sobre o papel buscando o 

olho. 

 

5.10 O talho no papel e o sulco da madeira se unem para crescer nas 
diferenças de Vazios  

Os espaços que Shitao deixa, no que toca a essa pesquisa, é o Vazio, 

filho do Caos. Achar que esse elemento se encontra em uma única "linguagem" 

é como dizer que o mundo se apresenta de uma única e determinada forma. O 

poço é o mundo, o poço é o Vazio. A imagem que se supõe ver na água(tinta), 

que buscamos puxar das profundezas e, nunca alcançamos, pois o balde na 

superfície a imagem é o balde, e nunca foi o poço. Essa é a ligação. Desenho e 

gravura são entes que permitem enxergar o Traço que revela o Vazio.  

 

5. 11 Produzir é, também, observar  
Não é cauteloso produzir sem observar; assim como não é cauteloso 

observar e nada produzir. Ao desenho e à gravura se requer uma atenção 

                                                            
7 Caos, dentro da mitologia grega, é o primeiro deus. 



49 
 

muito singular. E não quero que se entenda que o desenho deve ser 

fantasioso, ou extremamente fiel à realidade, mas que ele deve ter sua carga 

de retenção na medida da ação que o criou. Desenhar observando o Mundo e 

o desenho.  

 

5.12 O Vazio não é nada  
Leviano aquele que ignora aquilo que não consegue ver, e o descarta 

como caroço de fruta, pois não enxerga a planta que renasce à sua frente. 

Estar atento a esses entes que não se materializam é, muitas vezes, uma 

árdua tarefa. Mas não quer dizer que é impossível. O invisível carrega em seu 

seio o nascimento da visibilidade e tudo que se vê, pois há algo que se 

esconde além do olhar. Precisa-se ter olhos para ver. Ouvidos para escutar. 

Mãos para fazer… porquê as mãos são máquinas doidas, que buscam o que 

se vê, que se sente, que se cheira, que se pensa; mãos são o mundo.  

 

 
6. O caso dos rituais 

 Durante a fação de desenhos e gravuras um elemento fundamental para 

a construção das imagens foram os rituais que às vezes precedem, às vezes 

se encontravam em momentos posteriores ao desenho. Os rituais parecem ser 

um elemento quase indigno de se levar em consideração, principalmente 

pensando na visualidade, porém tudo começa com eles.  

 Um café antes de começar; uma olhada pela janela para ver o campo 

logo ao lado; um incenso para deixar um cheiro agradável para começar. Os 

rituais compõem a ação poética. Assim como se toma cuidado ao escolher um 

bom café, e medir cuidadosamente as colheres do pó para que a casa seja 

tomada pelo cheiro de toda manhã, toma-se o cuidado ao preparar uma tinta 

para imprimir as matrizes. Pigmento, de colher em colher, pequena para não 

usar demais, é cuidadosamente misturado ao mel que aguardava 

pacientemente na cumbuca. O cheiro do mel mancha o papel e demora para 

secar.  

 A construção de um hábito de desenho, gravura e de observar o que foi 

produzido entra em confluência com a necessidade de isolamento posto pela 
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pandemia do Covid-19 e suas particularidades. É nesse momento que 

passamos a encarar o processo de desenhar como algo que extrapola a 

finalidade de fazer desenho, mas como instantes de observação de um tempo 

que está estagnado. Adquirir hábitos que se inserem como elementos de 

atenção ao nosso cotidiano é fundamental para não perder foco e estender 

instantes poéticos para fora da formatação tradicional do papel. 

 

 
7. Considerações Finais 

Como resultado da experimentação que foi realizada, podemos pensar 

nas relações que estabelece o desenho com o espaço, incluindo suas diversas 

facetas. O desenho que se impõe ao papel não é como o desenho que busca a 

origem das coisas. E um desenho que se aproxima de uma pergunta ontológica 

na sua construção não se impõe ao papel, assim é o Único Traço de Pincel.  

A partir das anotações de Shitao podemos pensar nas relações entre 

desenho e vida, e ainda sobre as relações que atrapalham sua construção 

fluida ou natural.  

O desenho é construído através da observação intensa e da recusa de 

regras que aprisionam o traço em moldes ou padrões. Os padrões são dados 

pela atenção ao objeto em observação, mesmo que se transforme ôntica e 

ontologicamente. A mão deve se manter suspensa, atenta ao Mundo-do-papel 

que se apresenta durante o processo de criação.  

Os elementos do desenho que compõem uma atenção analítica voltam-

se para a bidimensionalidade. O espaço entre as manchas e as linhas que 

constituem um Vazio que revela um subsistente que salta aos olhos, a saber, o 

branco do papel, que se permite apresentar para gerar um espaço que 

organiza a visualidade. Uma Escuridade que busca ser visto na luz da 

claridade, e assim o invisível torna-se visível. 

Para isso, é de fundamental atenção os espaços em que o Vazio se 

manifesta. Espaços condicionados à cotidianidade a qual é revelada pela 

adoção de rituais que significam e que se empreendem enquanto habitações 

do fazer desenho. 
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Desenhar é uma missão difícil, que perpassa a observação atenta ao 

Mundo que se vê e que se constrói. Desenhar atentamente, por sua vez, exige 

um traço que atinja sua intenção, e que marque uma visualidade. O desenho 

precisa de um punho livre e um Traço Flutuante. 
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9. Imagens 
 
 

Imagem 01 – Os melões, nanquim s/ papel. Shitao, 1707 
 

 

Fonte WIKIART (s.d)8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                            
8 Disponível em:  https://www.wikiart.org/pt/shitao/the-melons-1707. Acesso em: 19 jul. 2021. 
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Imagem 2 – O Lótus, Sumi-ê Shitao, 1707. 
 

 

Fonte WIKIART (s.d)9. 
 

Imagem 3 – Banana, bamboo, crisântemos e orquídeas, Shitao Sumi-
ê,1707. 

 
 

Fonte WIKIART (s.d)10. 

                                                            
9 Disponível em:  https://www.wikiart.org/pt/shitao/the-melons-1707. Acesso em: 19 jul. 2021. 
10 Disponível em:  https://www.wikiart.org/pt/shitao/the-melons-1707. Acesso em: 19 jul. 2021. 

https://www.wikiart.org/pt/shitao/the-melons-1707
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Imagem 4–   Retrato sincero, grafite e nanquim s/ papel, 2021. 

 
 

        Fonte Acervo pessoal do autor. 

 
 

Imagem 5 – A flor do mal, grafite s/ papel, 2021. 
 

 

                    Fonte Acervo pessoal do autor. 
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Imagem 6 – Escrituras, nanquim s/ papel, 2021. 

 
 

Fonte Acervo pessoal do autor. 
 
 

Imagem 7 – Homem da floresta, Xilogravura, 2021. 
 

 

Fonte Acervo pessoal do autor. 
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Imagem 8 –  Bananas em morro Vazio, Gafite S/ Papel, 2021. 
 

 

Fonte Acervo pessoal do autor. 
 
 
 

Imagem 9 – Retrato de Desenhante, nanquim s/ papel, 2021. 
 

 

Fonte Acervo pessoal do autor. 
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Imagem 10 –  Autorretrato de flor, grafite e nanquim s/ papel, 2021. 

 
 

Fonte Acervo pessoal do autor. 
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Olhares sobre a minissérie Capitu e a celebração de Machado 
de Assis na TV e na internet 

 

Amanda da Silva NETO 1 
 

Introdução 

 Exibida no ano de 2008, dos dias 9 a 13 de dezembro, sendo dividida 

em um formato de cinco capítulos na rede Globo, Capitu é uma microssérie 

adaptada do romance de Machado de Assis, Dom Casmurro (1899). Foi 

roteirizada por Euclydes Marinho com a colaboração de Daniel Piza, Luís 

Alberto de Abreu e Edna Palatnik, tendo seu roteiro final assinado e a sua 

direção realizada por Luiz Fernando Carvalho. Este último é o mesmo que criou 

e dirigiu minisséries como: Hoje é dia de Maria (2005), A pedra do Reino (2007) 

e Dois Irmãos (2017), também roteirizou e dirigiu o curta-metragem A espera 

(1986) e o longa-metragem Lavoura Arcaica (2001). 

Capitu é filha do projeto Quadrante, que tinha por objetivo dar vida a 

quatro obras literárias - A Pedra do Reino, Dom Casmurro, Dois Irmãos e 

Dançar Tango em Porto Alegre - oriundas de quatro diferentes localidades 

brasileiras – respectivamente, Paraíba, Rio de Janeiro, Manaus e Porto Alegre 

- que seriam filmadas na região na qual a história se passa, com mão de obra e 

atores do lugar. A finalidade do projeto era fortalecer a identidade brasileira, 

assim, Capitu, foi a segunda a ser produzida, seguindo a primeira produção 

que foi A Pedra do Reino (2007), adaptação de romance de Ariano Suassuna. 

Vale notar que tal escolha não foi mera coincidência, tendo em vista que no 

ano da exibição de Capitu ocorreu o centenário da morte de Machado de Assis 

(1908-2008), que foi comemorado de múltiplas formas pelo Brasil, desde 

debates até a venda de seus livros a preços acessíveis. 

A microssérie atraiu muitos olhares para si por possuir um estilo 

inovador de encenar uma história do século XIX, em que no universo estético 

                                                            
1 Graduanda em história pela Universidade Estadual de Goiás - Câmpus Nordeste. Este 
trabalho contou com o auxílio de uma bolsa na modalidade PIBIC de iniciação científica, 
durante os meses de novembro de 2020 à julho de 2021, onde foi orientado pela professora 
Dra. Michelle dos Santos (PPGHIS-UEG). 
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ali proposto, o contemporâneo interagia com o passado. Nesse sentido, 

Carvalho justifica que a razão dessa mescla é mostrar que Machado não é algo 

inacessível, ele é moderno e atual, reforçando a ideia de que o escritor não é 

“careta”. Machado, em sua perspectiva, deveria então ser retirado do pedestal 

de autor que é uma obrigação escolar de leitura (CARVALHO, 2011). 

Capitu recebeu um tratamento barroco, marcado pelo exagero, pelo 

excesso, em que as diversas referências usadas deram vida ao produto final: 

características operísticas, de cinema mudo, teatro, colagens e até 

características circenses. 

Com o intuito de trazer a história à vida no século XXI e tornar a imersão 

na narrativa mais efetiva, recursos de iluminação para comunicar emoções 

desempenham um importante papel na recriação das dolorosas memórias de 

nosso narrador a partir de sombras. Podemos notar no primeiro episódio que a 

presença delas representava as pessoas do passado de Dom Casmurro e o 

atormentava. Pois, a construção da história se dá a partir de “fiapos de 

memória de um tempo em ruínas” (CARVALHO, 2011, p. 176). Ademais, um 

recurso muito interessante foi desenvolvido para a realização do produto final, 

essa seria a “lente Dom Casmurro”, que consistia em uma retina cheia de água 

que seria usada em frente a lente da própria câmera para um efeito de imagem 

aquoso, em que poderia aumentar ou distorcer a imagem.  

Imagem 1 –  Figura que mostra a “lente Dom Casmurro” em ação. 
 

 
Fonte: CARVALHO (2008)2. 

                                                            
2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=d2acO_d0f30&t=516s. 
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Tudo isto tendo em vista que, como afirma o diretor da minissérie, ele 

prefere trabalhar com o manejo da câmera e o uso das lentes do que com 

efeitos especiais, justificando que ele é “simples” quando comenta sobre seus 

métodos para a criação de Capitu (CARVALHO, 2011). 

 

 

2. Adaptação?  
 

A “adaptação” de Luiz Fernando Carvalho segue a organização da trama 

de Assis, em que a narrativa tem seu transcorrer em microcapítulos 

fragmentados, referente às memórias que o personagem Dom Casmurro traz à 

luz enquanto conta sua história a partir de sua visão. Então, a adaptação 

televisiva escapou da linearidade, como podemos ver por exemplo em A 

Denúncia e Sensações Alheias, que são mantidos na versão televisiva. 

Carvalho comenta sobre a sua escolha de manter a divisão de pequenos 

capítulos que: 

[...] Tudo isso me interessou muito. Aquela idéia de camadas que o 
texto traz e que nos dá a sensação de que não está acontecendo 
nada e quando nos damos conta, do meio para o final, principalmente 
no último terço do livro, somos tomados por uma emoção 
devastadora (CARVALHO, 2008, p. 78). 

 
Para a produção da microssérie, por mais que visualmente o produto 

tenha sido concebido com licenças criativas do trabalho de direção, como a 

utilização de varais, plásticos e desenhos de giz para criar cenários, a parte 

textual foi preservada integralmente, de forma que as falas apresentadas 

fossem todas tais quais como apresentam-se na literatura romântica de 1889. 

Quanto a questão de manter os diálogos da obra original, Luiz Fernando de 

Carvalho explica: 
Fiz questão de ser bastante rigoroso neste ponto. O texto é Machado 
puro. Sem nenhum artigo meu, sem nenhuma vírgula minha. Tenho 
certeza de que não traí Machado nesse sentido, já que tentei me 
aproximar dele com esse espírito da continuação, com esse tom 
dialético, libertando seu texto de leituras castradoras que o 
aprisionavam ao realismo do século XIX. No meu modo de sentir ele 
está bem à frente e bem vivo. [...]. O que eu fiz foi reafirmar o 
Machado em termos de conteúdo e linguagem. A síntese do texto é 
dele. É claro que eu espelhei aquelas situações e as lancei em outras 
relações de imagens, procurando um diálogo com possibilidades 
simbólicas da modernidade, abrindo o texto a outras visibilidades 
(CARVALHO, 2008, p. 77-78). 
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Entretanto, algumas estruturas verbais acabaram sendo alteradas, foram 

atualizadas por razão das mudanças gramaticais que ocorreram com o passar 

do tempo, visto que a obra original fora lançada em 1899 e a minissérie em 

dezembro de 2008. Quanto a essa questão, Pucci Júnior. (2011) assinala que: 
 

Entretanto, em Capitu salta aos olhos a preocupação em manter a 
estrutura da trama do romance e, em boa parte, verbalizar o texto de 
forma muito aproximada ao original. Não chega a ser a literalidade 
absoluta anunciada por seu diretor (Carvalho, 2008: 77), pois 
algumas palavras e construções da língua portuguesa do final do 
século XIX foram atualizadas para o português culto falado no Brasil 
de hoje (um exemplo do capítulo II: “A casa em que moro é própria; fi-
la construir de propósito” passou a “A casa em que moro é própria; eu 
a fiz construir…”). Com essa ressalva, pode-se dizer que o texto de 
Machado de Assis foi transposto com cuidado (PUCCI JÚNIOR, 
2011, p. 92). 

 
Por mais que a microssérie seja considerada uma adaptação, Luiz 

Fernando Carvalho diz que essa não é a sua intenção, mas sim uma 

aproximação e um diálogo com Machado de Assis e a sua obra, de forma que 

não resultasse em apenas uma transposição de suportes. O diretor considera 

“adaptar” um achatamento ou assassinato do texto original trabalhado. 

Carvalho descreve também que não há sentido na introdução nem no 

apagamento de personagens, na adição de tramas ou novos finais para tornar 

a obra mais palatável ou explicativa para o público (CARVALHO; FÉLIX, 2009). 

Durante a criação dessa aproximação, Carvalho opta por personificar o 

narrador da obra, Dom Casmurro, uma figura velha e clownesca que conta a 

sua história interagindo com o público, guiando-o em sua versão dos fatos e 

em seus comentários. Assim, ele assiste toda a sua existência, revive e mostra 

todos os passos que o levaram a se tornar essa figura casmurra - que narra de 

maneira inconfiável -. Mas, o personagem não tem possibilidades de interferir 

ou mudar, apenas remoer suas escolhas e seu destino ao contar sua história. 

Sobre a decisão de dar vida ao narrador, Carvalho (2008) explica que: 
 

[...] Criei essa figura presente do Dom Casmurro. Eu não o deixei só 
como uma voz off. Em termos cinematográficos, achei isso um pouco 
repetido, já vi isso demais. Então eu o convidei para que 
contracenasse com os acontecimentos de sua memória, como 
alguém que tem tanta saudade de si mesmo a ponto de materializar 
aquelas saudades, entrando na paisagem de seu passado. E 
entrando ora bastante emotivamente, ora com bastante sarcasmo 
desse cenário. Criei uma instância… eu “presentifiquei”, digamos, o 
Dom Casmurro. (CARVALHO, 2008, p. 81). 
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Devido ao orçamento proposto para a série, o diretor necessitou 

procurar soluções criativas para a produção da sua visão, tendo em vista que 

não poderia usar múltiplas casas antigas e nem ser muito extravagante ao dar 

vida às suas ideias. Apesar disso, utilizou-se da antiga sede do Automóvel Club 

do Brasil, localizado no centro do Rio de Janeiro, onde aproveitou-se das 

ruínas do local para construir os cenários de sua obra, em que o chão foi 

pintado de preto como uma lousa. Quando não se utilizava do Automóvel Club, 

valeu-se das ruas do Rio de Janeiro para sua ambientação. Carvalho (2008) 

explica seu processo de raciocínio como: 

[...] Quando percebi que o orçamento da minissérie não permitia 
gravar nas diversas ruas e casarões antigos que eu havia pensado e 
pesquisado, o velho palácio em ruínas passou a representar um 
pouco da alma da história de Dom Casmurro, se não um pouco da 
própria visão machadiana, e então me pareceu interessante contar a 
história lá dentro, encenando ambientes e situações. E me agarrei a 
essa idéia da ópera e das ruínas e fui (CARVALHO, 2008, p. 82). 

 

3. Padrão Globo de Qualidade e Capitu  

A Rede Globo, é líder de audiência dentre as emissoras abertas, e isto 

não é sem razão. A emissora, além de ser reconhecida pelo seu papel na 

intervenção de costumes e por sua influência na política nacional, de acordo 

com Ribeiro (2005), se mantém líder, primeiramente por sua imagem, em que 

se difere de suas concorrentes por não possuir “[...] o caráter popularesco do 

SBT e hoje da Band, igrejeiro da Rede Viva e da Record, de crise permanente 

da Manchete/TV!” (RIBEIRO, 2005, p.151)3. Também se destaca por um 

segundo grande fator definido por Cannito (2010) como a qualidade de 

imagem, figurinos e locações, onde a emissora acostumaria o espectador com 

esses predicados técnicos que descendem do seu poder econômico, pois 

assim pode investir em seu produto.  

Desse modo, a Globo basicamente é a única emissora que detém 

capacidade para criar novas tradições e trazer produções consideradas de 

risco. Não obstante, vale citar que a emissora não performa bem entre dois 

públicos: o religioso e o intelectual, pois, de acordo com Ribeiro (2005), a 
                                                            
3 Hoje essa emissora é a Rede TV.  
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primeira parcela, em especial os evangélicos, consideram a programação 

exibida no canal imoral, já a segunda parcela entende que “a cooperação da 

rede com o regime militar, e com o liberalismo econômico depois dele; a 

superficialidade de seus noticiários, nos quais há pouco espírito crítico; o fato 

de seguir o modelo norte-americano de cultura de massas, no qual pouco lugar 

resta para a cultura letrada” (RIBEIRO, 2005, p.154) levam-na ao descrédito. 

Assim, cada uma destas parcelas procura outra emissora que melhor a 

acomode.  

A partir disto, como relembra Brittos e Simões (2009), uma emissora 

como a Globo, ocupante de uma posição de liderança, precisa manter-se assim 

e, para isso, precisa trazer uma gama variada de produtos para que além de 

manter sua reputação, continue a elevá-la. Seus projetos devem então cobrir a 

demanda de vários tipos de desejos do mercado e exibir sua posição no topo 

por meios de produtos de alta qualidade e com grandes investimentos. 

Também necessita ter em seu arsenal produções como Capitu, para dar 

conta de trazer produções diferenciadas - que costumam ser apreciadas pelas 

camadas que tem acesso a outros entretenimentos além da televisão -, cujo 

foco não são necessariamente audiência, mas sim ser um símbolo da sua alta 

qualidade. Portanto, a emissora não se foca apenas em projetos destinados a 

grande audiência, como sinaliza Brittos e Simões (2009) projetos como Criança 

Esperança, Cidadania e Novo Telecurso trazem “outros valores” para ela: 
 

[...] Produções de altos custos e com aparência não comercial são 
elementos que apresentam publicamente uma imagem sadia da 
instituição, atuando como propaganda de estabilidade e também 
honestidade com o espectador. Programas como Capitu fazem parte 
do planejamento anual da emissora, como elementos desta 
estratégia, encaixando na grade de programação qualificadas 
exceções à regra, com curta duração e fins bem específicos. 
Promovem, assim, um conteúdo nacional provido de estética peculiar 
de brasilidade, transportando a competição entre as teles para um 
campo qualitativo, fortificando barreiras comerciais do oligopólio das 
mídias (BRITTOS; SIMÕES, 2009, p. 10). 

  

Ao trazer Capitu sob essa proposta de projetos que a concretizem como 

emissora líder, a Globo ergue algo que “[...] É como se construíssem um totem 

que não fosse do gosto de todos, mas que quem visse dissesse: posso não 

gostar, não é tradicional, mas é muito bem feito e os demais não conseguirão 

fazer outro igual” (BRITTOS; SIMÕES, 2009, p. 11). 
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Então, o projeto Capitu ao ser produzido e trazido às telas cumpre duas 

funções observadas por Brittos e Simões, “[...] a consolidação de um novo 

modelo de audiovisual, que ainda se mantém como monopólio da Rede, e a 

utilização de elementos marcantes da identidade nacional, mesmo que 

reformulados, construindo uma distinção frente aos produtos do mercado 

externo” (BRITTOS; SIMÕES, 2009, p. 12). 

Assim, é criado uma minissérie diferenciada para ser exibida na 

emissora, que faz parte de um projeto maior de exibição de literaturas 

brasileiras: Capitu. Há aí uma inflexão fundamental, a obra televisiva não 

recebe o mesmo nome do livro quando exibida, recebe o nome da personagem 

alvo do amor do jovem Bentinho, e isto carrega motivos específicos.  

Ao dar vida a adaptação do romance de Machado de Assis, ao invés de 

manter o nome da obra original, Dom Casmurro, Luiz Fernando Carvalho optou 

por entregar o nome da obra para a personagem Capitu, que é quem traz os 

conflitos de Bento Santiago entre seguir o romance com sua amada ou ir para 

o seminário como sua mãe tinha prometido em seu nascimento. 

A ideia de modificar o nome de Dom Casmurro para Capitu começa 

como uma alternativa que fora decidida tanto pelo diretor quanto pela sua 

equipe de produção: demarcar que a obra não é uma adaptação, separar a 

minissérie da concepção de que seria apenas uma transposição de suportes, 

criando uma diferenciação clara entre uma e a outra, explicitando que é um 

diálogo com a obra original. 
 

[...] Por isso também optei por um outro título, "Capitu'', diferente de 
Dom Casmurro, portanto. Assim, a ideia de uma aproximação ficaria 
ainda mais clara, revelando não se tratar apenas de uma tentativa de 
transposição de um suporte para outro, e sim de um diálogo com a 
obra original (CARVALHO, 2008, p. 75). 

  

Carvalho revela também que a partir da premissa de aproximação, surge 

a ideia de dialogar profundamente com Capitu, personagem enigmática, sem 

tentar absolvê-la nem tecer sua condenação, mantendo assim a ideia do 

“ensaio sobre a dúvida”, em que uma resposta definitiva, assim como no livro, 

para a grande questão da traição não há (CARVALHO, 2011). 

Ele também declara que Capitu é a  
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detonadora de todos os processos” da história e que a personagem 
deve ser exaltada sem preconceitos: “de minha parte, esta mulher 
dionisíaca é uma força da natureza, com tudo que ela tem de 
provedora e de trágica, e não, ao contrário, uma fabricação da cultura 
da elite branca como é Bento Santiago (CARVALHO apud 
CARVALHO, 2011, p. 175).  

 

Ele também comenta sobre o momento em que teve a ideia para o título: 

Foi num estalo, aliás, que Capitu lampejou na cabeça do Luiz 
Fernando Carvalho. Simultaneamente, ele balbuciou o nome da 
personagem e a minissérie deixou de se chamar Dom Casmurro. [...] 
"Foi sem nenhum processo racional, que senti Capitu como um 
estopim, um elemento detonador de todos os processos do livro de 
Machado de Assis. [...]", conta o diretor (MAGGIO apud BRITTOS; 
SIMÕES, p. 6). 

  

A justificativa de que a minissérie teve seu título alterado para demarcar 

a diferença entre o livro e a minissérie é comentada por Brittos e Simões 

(2009). Para ambos, Capitu também é geralmente mais próximo da população, 

por ser um nome mais presente culturalmente nas massas do que o de 

Bentinho. Podemos observar isto na televisão brasileira, em que o utilizaram 

em obras, assim, ficando fresco e presente na mente da população, e temos 

como exemplo disto a personagem da novela Laços de Família (2000-2001) 

interpretada por Giovanna Antonelli.  

Também podemos pensar sobre o argumento de Brittos e Simões (2009) 

a respeito da mudança ter relação com questões técnicas e mercadológicas, 

uma vez que o nome Capitu carregaria uma melhor sonorização, além de ser 

mais fácil de memorizar do que o título original Dom Casmurro. Ademais, existe 

a reflexão a partir de uma abordagem focada em trazer à minissérie um ar 

diferente por meio do título, pois  

[...] a Globo construiu um distanciamento do aspecto casmurro que 
parte da população atribuiu ao clássico, evidenciando novamente o 
mistério em torno da personagem feminina que pulsa no desejo e 
também imaginário de Bento Santiago (BRITTOS; SIMÕES, 2009, p. 
7). 

 
 

4. Homenagem multiplataforma 

A minissérie de Carvalho ocupa um lugar único, o de ser uma 

homenagem à figura de Joaquim Maria Machado de Assis, mais conhecido 



66 
 

como Machado de Assis. No ano de 2008, acontecia o centenário da morte do 

escritor, portanto, o Brasil se mobilizou de forma a comemorar sua figura. 

Múltiplas formas de prestar tributo apareceram, como por exemplo, a lei Nº 

11.522 de 2007, na qual o ano de 2008 é declarado o ano nacional de 

Machado de Assis; a redução do valor dos livros do autor que deviam custar 

entre 3 à 5 reais, a publicação de um dicionário sobre a obra de Machado de 

Assis, entre outras4. 

Dado esse contexto, a rede Globo também preparou uma homenagem 

multiplataforma para o escritor que é um orgulho nacional, considerado o maior 

escritor da América Latina, reconhecido mundialmente, sendo seu romance 

Dom Casmurro um dos livros mais lidos na literatura brasileira. Inclusive, nos 

dias de hoje, ainda causa polêmicas e debates acerca da dúvida não resolvida 

do romance - se houve ou não traição -. Tomemos como o exemplo a 

controvérsia em 2019, na qual após um tweet feito pelo youtuber Leon Martins, 

dizendo que entendia que Capitu teria sim traído Bentinho, ergueu-se na 

plataforma do twitter uma multidão de pessoas que argumentaram a favor ou 

contra o comentário dele (UOL, 2019). 

Capitu levou para a TV aberta em 2008 essa história de dúvidas que 

carrega o romance de acordo com o diretor, “metade Romeu e Julieta, metade 

Otelo, mas com um personagem hamletiano, que é o próprio Dom Casmurro” 

(ALMEIDA; CARVALHO, 2008, n.p). Ainda assim, vale notar que Carvalho 

comenta que não foi guiado pelas homenagens para criar Capitu, pois para ele 

o projeto é algo que tem outro significado, qual seja: uma aproximação que 

“captura o espírito da obra” (ALMEIDA; CARVALHO, 2008, n.p). 

Para acompanhar a minissérie projetos multiplataforma foram criados, 

em que dois serão aqui comentados, o projeto “mil casmurros” e “Passe 

adiante, Capitu”, ambos contribuíram para a interação do telespectador com 

facetas da produção audiovisual. No primeiro, os indivíduos poderiam encontrar 

DVDs com um clipe de imagens inéditas da minissérie, comentar no site online, 

e, posteriormente colocar novamente o DVD em outro lugar público para que o 

círculo interativo continuasse. No segundo criou-se uma rede social específica 

                                                            
4 Para saber mais, acesse: https://www.academia.org.br/noticias/centenario-de-machado-de-
assis. 
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para esse projeto em que mil trechos de Dom Casmurro seriam 

disponibilizados para uma leitura coletiva. 

Essa demanda por projetos como o descrito acima, que se desdobram 

em múltiplas plataformas provém da Era Digital, pois de acordo com Arnaut 

(2011), o indivíduo, em meio às transformações que surgem com a internet, em 

que com a introdução de redes sociais a interatividade aumenta, torna-se mais 

engajado com seus assuntos preferidos, a partir de sua localização especifica, 

sem haver a necessidade de estar no mesmo lugar – físico - que os outros.   

Portanto, podendo interagir com assuntos/materiais em múltiplas 

plataformas, o internauta transforma-se em um produtor de conteúdo, tendo em 

vista que tudo o que consome tende a opinar e a refigurar (transformar). As 

publicações desse meio digital são lidas e a partir delas se constroem 

interações entre os usuários. Diante do exposto, nos deparamos com o que 

podemos chamar de engajamento constante. 

A partir da presença multiplataforma, podemos observar mais 

atentamente os dois projetos que foram propostos: Mil Casmurros e Passe 

adiante Capitu. 

 Mil casmurros, como proposta de uma leitura coletiva, funcionou com a 

divisão da obra machadiana em mil trechos que seriam encenados por pessoas 

diferentes. Essas leituras seriam produzidas em formato audiovisual pelos que 

participassem, e qualquer um era incentivado a colaborar. Bastava selecionar 

seu trecho favorito e representá-lo livremente em vídeo, de forma a contribuir 

para a construção deste mosaico de pessoas encenando Machado.  

A plataforma funcionava de maneira em que o indivíduo poderia gravar 

na hora o seu vídeo a partir de sua webcam e microfone, ou fazer um upload 

de um arquivo já gravado e mandá-lo para a plataforma por meio de uma 

opção na seção de gravações, onde no canto inferior direito, abaixo do trecho 

para ser lido, havia a opção para enviar um arquivo. 

Essas performances caseiras, após produzidas, eram colocadas no site 

Mil Casmurros5, no qual todos poderiam ver os trechos já produzidos e se 

engajar da proposta. Para incentivar a participação e dar visibilidade ao projeto, 

foram convidadas a participar celebridades como Romário, Camila Pitanga, 

                                                            
5 Disponível em: www.milcasmurros.com.br. Contudo, atualmente está desativado. 
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Regina Duarte, entre outras. Os famosos gravaram suas contribuições para a 

plataforma, dando início ao Mil Casmurros e atraindo mais participantes. 

Essa ideia foi posta em prática pela empresa liveAd que considera seu 

projeto online como uma rede social para que as pessoas pudessem assistir os 

vídeos já feitos e produzir o seu, e depois, poderiam compartilhar tais vídeos 

em suas redes sociais e blogs.  

O projeto também esteve presente no twitter (ainda está no ar: 

@milcasmurros), buscando a interação com o público que, por sua vez, fazia 

tweets sobre a série, comentava sob os números de trechos já lidos e 

convidava pessoas a participar da leitura. No dia 10 de dezembro de 2008, o 

perfil declarou “4h44 da manhã e temos o imenso prazer de anunciar: 

ACABOU! Edu Rpx encarou o trecho 688, e virou o casmurro mil” (MIL 

CASMURROS, 2008). Estava concluída a leitura dos trechos, pois todos já 

haviam sido postados e conferidos.  
 
 

Imagem 2 – Figura que mostra a interface da plataforma mil casmurros. Mil 
Casmurros (Globo), 2018. 

 

 

Fonte: LIVE (s.d)6.  

                                                            
6 Disponível em: https://live.tt/pt/trabalhos/mil-casmurros/. 
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Na imagem acima podemos observar como a rede social funcionava 

(considerando que hoje não está mais no ar), com várias abas para que os 

usuários se guiassem. O indivíduo além de colocar o seu vídeo, poderia assistir 

o de outros, ler os trechos na aba “páginas”, compartilhar e visualizar quantos 

extratos do romance ainda faltavam e quantos já haviam sido gravados. 

A razão deste projeto, da maneira que funcionou, era trazer a nova 

geração de volta para a televisão, pois esta estava mais conectada à internet. 

Esse foi o primeiro projeto de leitura coletiva ligado a TV aberta, em que todos 

que desejassem poderiam deixar a sua contribuição (LIVE, s.d.). A rede social 

foi considerada bem sucedida ao ponto de receber ouro na categoria de 

relações públicas no festival de publicidade Cannes Lions e também no El 

Ojo7. Além disso, a própria empresa responsável alega em seu site que: 

 
 A literatura se tornou um tópico positivo de discussão em quase toda 
a internet. Quase 106 milhões de pessoas foram expostas a notas de 
imprensa relacionadas à mini-série e 33 milhões de brasileiros 
assistiram. A TV Globo ficou conhecida por estabelecer um novo 
padrão de qualidade no Brasil (LIVE, 2018, n.p). 

  
Por fim, podemos observar que além do próprio site para a leitura dos 

trechos, a opção de “compartilhar” foi um diferencial, pois entregava a 

oportunidade de as pessoas ´trazerem´ outras para também compor essa rede. 

Ademais, a proposta se ampliou sobremaneira quando observamos que esta 

fora comentada em blogs nos quais os internautas demonstravam interesse 

tanto na leitura coletiva quanto no twitter de Mil Casmurros, exemplo disso foi o 

blog Discurso citado, onde a autora Lilian comenta:  

 
[...] Num post no dia 28/11, eu já tinha sido cooptada pela ação 
multiplicatória, quando bloguei sobre a proposta do Mil Casmurros, do 
qual havia tomado conhecimento pelo blog do Tas. O Mil Casmurros 
ganhou voz própria no Twitter, e ao longo das semanas posteriores 
que havia adicionado foi acompanhando o andamento da leitura dos 
trechos.   
Assim, a Rede já estava aquecida, e preparada para acompanhar ao 
mesmo tempo a mini-série na TV e os comentários no Twitter 
(DISCURSO CITADO, 2008, n.p). 

 

 Já o projeto DVD crossing, intitulado Passe adiante, Capitu, se tratou de 

cerca de 2 mil DvD’s contendo um clipe com imagens inéditas da minissérie 
                                                            
7 Festival da indústria publicitária da ibero-américa. 

http://www.milcasmurros.com.br/
http://twitter.com/milcasmurros


70 
 

espalhados por cinco capitais brasileiras (Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Recife e Belo Horizonte) em locais públicos, desde banheiros de shopping à 

bares dessas cidades.  

 Quando achado, esse material audiovisual continha a instrução para ser 

assistido, após isso, a pessoa deveria entrar no site 

www.passeadiantecapitu.com.br8 e dar suas opiniões. Assim, foram deixados 

1451 comentários. Após analisar e comentar o DVD, o material dava uma vez 

mais instruções para o indivíduo colocá-lo em outro local, para que se repetisse 

o processo, formando uma corrente de compartilhamento e comentários sobre 

a minissérie ainda não exibida.  O projeto também alcançou os blogs, além do 

próprio site Passeadiantecapitu. Abaixo temos o exemplo do autor que se 

identifica como Railer em seu blog “railer online”, informando onde colocaria o 

DVD que achou para que outro o assistisse:  
 

o trailer tem muitas cores, imagens e cenas bacanas. mostra um 
universo como se fosse imaginário, teatral. gostei e deu vontade de 
assistir ao seriado. quem estiver a fim de ver este trailer, fica a dica: 
eu vou deixar o dvd nesse próximo sábado no 'oi futuro', no 
flamengo. (RAILER, 2008, n.p). 

 

Imagem 3 –  Passe adiante, Capitu. 
 

 

Fonte: COCA (2013, p. 35). 

Nesta imagem podemos observar como a interação funcionou entre os 

participantes. Vemos as pessoas elogiando a produção da minissérie, inclusive 

tendo comentários de internautas que nem conseguiram encontrar o DVD, o 

                                                            
8 Atualmente está desativado. 
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que demonstra que o projeto atingiu até aqueles que não entraram em contato 

com a mídia física “perdida” pela cidade (DVD). 

Tendo em vista o que foi dito até aqui, podemos pensar como esses 

projetos foram recebidos. Mil Casmurros foi completo (seus mil trechos foram 

encenados) na madrugada do dia 10, às 4h44, após o lançamento do primeiro 

episódio da minissérie na televisão no dia 9 de dezembro. Isto tudo tendo em 

vista que o projeto foi ao ar na web dia 20 de novembro de 2008 (MERIGO, 

2008). Neste mesmo ano, foi levado ao twitter para a interação e comentado 

em blogs, sendo bem aceito pela comunidade destinada, não apenas 

completando a proposta do projeto como indo além dele para outras redes 

sociais.  

O segundo projeto, como podemos observar na imagem dois, trouxe 

1.451 comentários, chegou “aos ouvidos” até de pessoas que não tiveram 

acesso ao DVD em questão, que era a parte principal; foi comentado em blogs, 

o que nos leva a entender que também foi além do proposto inicialmente.  

A partir disto, podemos compreender que esses projetos mobilizaram o 

interesse dos internautas, trazendo visibilidade para o projeto principal, a 

minissérie global Capitu. Além disso, tais projetos também se espalharam por 

outras mídias, sites e perfis digitais, aumentando o engajamento tanto com o 

projeto original, quanto os projetos de interação que o acompanharam, em que 

pessoas comentaram suas impressões. 

 

 

5. Considerações finais 

A microssérie aqui trabalhada foi um produto com funções bem 

específicas ao ser criada e exibida no ano de 2008. Chamou a atenção de 

muitos telespectadores e internautas, tanto por ser visualmente atraente, 

mantendo o texto original, quanto por suas técnicas de marketing.  

Assim, pretendeu-se aqui pensar sobre a sua existência enquanto um 

projeto multiplataforma, que aproveitou-se do público já inserido nas redes 

sociais para ampliar seu alcance e gerar engajamento. Capitu foi um produto 

que não só existiu nas plataformas propostas como “fugiu” para outras por 

meio de seus telespectadores-navegadores. O diálogo feito com a obra original 
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foi bem demarcado como aproximação com a mudança do título original, para 

assim o telespectador encarar a produção de uma nova maneira, como um 

algo único.  
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Os primeiros passos de uma criança: uma constelação de 
imagens do gesto 

 
 

Eloisa Maria MACCARI 1 

 

Introdução 

Ao longo de toda a história humana, um gesto se destaca. Um gesto do 

qual está especialmente inserido na fase do desenvolvimento do ser humano: a 

Infância. Está a se falar de um movimento que reverbera uma fase onde tudo 

se descobre e, consequentemente, procura encontrar algum sentido e 

pertencimento dos sujeitos pelos fatos que o cercam: Os Primeiros Passos de 

uma Criança, o qual carece em “arquitetar-se”2 com apoio e com o 

direcionamento cedido por algum tutor – seja pela figura materna, seja pela 

figura paterna, ou até mesmo, pela figura de alguém próximo a este momento-.  

Este gesto possui, portanto, o propósito de promover as primeiras 

impressões, como sujeitos em relação ao determinado ambiente em que está 

inserido, a fim de se desenvolverem, e, muito provavelmente não parece ser 

algo estranho pela maioria de nós quando nos expomos à imagem deste 

acontecimento. Pelo contrário, é sentido como um gesto familiar.  

Para tanto neste presente estudo, comprova-se através do 

estranhamento da sobrevivência de uma memória pessoal da imagem a partir 

de outras imagens que de algum modo, são inerentes a ela, e 

consecutivamente a razão de possíveis explicações. Vale também 

consideravelmente relevar a própria razão deste artigo estar aqui sendo 

compartilhado, caracterizado mais por uma “experiência de constelação visual”, 

a qual teve início através da ascensão de uma memória em Fotografia de 1994, 

que continha o gesto pelos encontros, em existir.    

                                                            
1 Mestranda do PPGAV CEART da Universidade do Estado de Santa Catarina e bolsista de 
Monitoria-PROMOP. Este Artigo foi apresentado à disciplina de Seminário Temático/Seminário 
Especial de Teoria e História das Artes Visuais: Por que ler e pensar os clássicos? Regida e 
orientada pelas Profª. s Dra.s Sandra Makowiecky e Luana Maribele Wedekin. 
2 Arquitetar-se; conjugação em que a autora deste artigo buscou na licença poética desta 
fórmula, descrever o ato do proposto gesto neste estudo: o apoio e incentivo que um adulto 
cede a uma criança em seus primeiros passos. 
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Perguntamos o porquê de ser de ser um gesto familiar, ou melhor, um 

acontecimento do qual todos nós em algum momento, já experimentamos e, ao 

ver e ser afetado por esta “Imagem” identifica-se como um encontro do qual, 

imagina-se, ser de uma alegre potência3. Existe uma explicação que provém da 

Psicologia Analítica, que seria o Inconsciente Coletivo4, a qual pelo seu viés 

deste saber científico, explica esse fenômeno involuntário do reconhecer e 

exercer o gesto dos Primeiros Passos de uma Criança. 

Referente à tamanha profundidade que possui o estudo do Inconsciente 

Coletivo dentro do campo da Psicologia Analítica ou até mesmo da Filosofia, 

apenas brevemente menciona-se como conhecimentos de campos de outros 

saberes, apesar de haverem certa desconfiança de relações existentes e 

concordâncias teóricas com o que aqui se propõe.  

Todavia, para a presente ocasião, procura-se e, sobretudo, quer-se 

manter-se “Simples” e “Inconstante”5 na atividade onde prevaleça a imersão do 

Olhar ao encontro e encontros que se desencadeiam, e, consequentemente, o 

efeito da contemplação única que este gesto emana para espectadores do 

passado, para os de agora e do futuro... Imagina-se também de que, como esta 

potência repercutiu em próprios artistas os quais afeiçoaram-se por ele e, logo 

o incluíram como temas sobreviventes e transformadores em suas obras e que 

também irão aqui ser expostas.   

Deste modo e escolha de um campo sensível do Ver, do ser Olhado, do, 

segundo, Didi-Huberman (1998, p. 29) “O que vemos só vale -só vive- em 

nossos olhos pelo que nos olha”, é estimado, deste modo, a nos aventurar pela 

percepção de um estudo que acopla um tremendo valor visual e descobertas 

surpreendentes, um estudo o qual carrega o mesmo sentido proposto pela 
                                                            
3 Para Espinosa “somente paixões alegres podem vencer paixões tristes”. O conhecimento, por 
exemplo, era concebido por ele como uma paixão alegre: “a mente se alegra quando têm 
consciência de que conhece verdadeiramente alguma coisa” (CARLOTTI, s.d., n.p).  
4 Teoria de Carl Jung, diz que, “o Inconsciente Coletivo é um reservatório de imagens latentes, 
chamadas de arquétipos ou imagens primordiais, que cada pessoa herda de seus ancestrais. A 
pessoa não se lembra das imagens de forma consciente, porém, herda uma predisposição 
para reagir ao mundo da forma que seus ancestrais faziam. Sendo assim, a teoria estabelece 
que o ser humano nasce com  muitas predisposições para pensar, entender e agir de certas 
formas.” (CURSO INFO PUC/SP, s.d.). 
*Nesse caso podemos pensar no “agir com o apoio a ação deste gesto” e, consequentemente 
contemplarmos/reconhecer. 
5 A grande constelação realizou-se, simplesmente e inconstantemente, por meio do “Pensar 
por Imagens”. Mioyshe (2020, p. 205): “Pensar por imagens é também olhar cuidadosamente 
para elas.” Uma abordagem Warburguiana. Olhar cuidadosamente nos concerne em identificar 
e constituir laços com um grande sistema visual de imagens a fim de formar uma constelação. 
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ciência no campo da História da Arte os quais são, segundo Warburg (2015, p. 

346), “valores expressivos armazenados em forma de memória como uma 

função técnica e espiritual plena de sentido [...] por meio de uma investigação 

sociopsicológica aprofundada e penetrante.”.  

E complementa de uma maneira mais intensiva, que seria o fenômeno 

desta estranheza com memórias na perspectiva da ciência da Imagem, como:  

 
uma forma da memória social e coletiva. [...] enraíza em experiências 
e comoções muito intensas, que penetram na subjetividade e 
permanecem armazenadas, podendo afluir posteriormente, que se 
associaram a gestos e movimentos corporais, ou seja, a formas de 
expressão humana, que por sua vez foram utilizadas nas formas de 
arte [...] como uma espécie de índice pictórico e/ou plástico para a 
expressão de fortes comoções e abalos (WARBURG, 2015, p. 07).  

 

Portanto, a metodologia que tornou possível e compreensível a 

explicação destes encontros e, acredita-se, tornará adiante possível com outros 

desconhecidos encontros, isso se é que se pode chamar de “metodologia” e 

sim, um “Atlas Visual”, como diria Checa in Warburg (2010, p.139) o qual é 

chamado de Atlas Mnemosyne6 onde, Didi-Huberman (apud Myoshi, 1998, p. 

205), diz que “permitia comparar com uma só ‘olhadela’, numa mesma 

prancha, não duas, porém dez, vinte ou trinta imagens”, gerando, essa teia 

familiar que sobrevive incessantemente através dos tempos bem como o revida 

quando oportuno e, por finalidade, nos pegam desprecavidos como por 

exemplo a ascensão desta memória pessoal em Fotografia, além de não 

possuir uma sequer ordem7 de aparição quando na sensibilidade do olhar, 

existe o sentido de assimilar.    

Esquematiza, Didi-Huberman, através das palavras de Myoshi a respeito 

de Aby Warburg (2020, p. 205) que, “os poderes da imagem – poderes 

psíquicos e plásticos – trabalham diretamente no material sedimentado, impuro 

e movimentado de uma memória inconsciente”. Desencadeando, portanto, a 

                                                            
6 Alinha-se na dinâmica da teoria de Aby Warburg, nota mencionada acima, condiz com o 
nome que carrega, sendo Mnemosyne que, na mitologia grega é uma titânide, a qual significa a 
“memória”. Mnemosyne junto a Zeus, que gerou as “Musas”, seres mitológicos que inspiram as 
Artes e as Ciências. Gonçalvez (2004, p. 13) “A palavra museu deriva da latina museum, que, 
por sua vez, vem do grego mouseion, o templo dedicado às musas.” Pode-se pensar que a 
síntese, o Atlas de Warburg, contenha a atividade da união entre mãe e filhas mitológicas.     
7 Anacronismo. A negação de uma ordem, cronologia sob o efeito desta teoria. Didi-Huberman 
(2013, p. 23) “Propor a questão do anacronismo é, então, interrogar essa plasticidade 
fundamental e, com ela, a mistura, tão difícil de analisar, dos diferenciais de tempo operando 
em cada imagem.”. 
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dinâmica e o familiar efeito do compartilhamento deste estudo que transcorrerá 

para com o presente leitor.    

Por ora, entrelaçando todas as menções e finalizando a apresentação 

que abre este artigo com Checa in Warburg (2010, p. 139), quando afirma que 

“por meio de considerações comparativas, se mostre um inventário de origem 

ancestral que, preservado na memória, serviu para representar [...] o tema da 

vida em movimento”8. 

Espera-se que este gesto, Os Primeiros Passos de uma Criança, o qual 

carrega uma ancestralidade do próprio ser humano em suas relações, torne-se, 

de certo e apreciado modo, ciente ao leitor pela sua tanta recorrência 

anacrônica e transformadora nos eventos das percepções visuais quando em, 

algum breve momento, por algum cotidiano acaso, teve o contato visual. 

Também espera-se que dentro do prórpio repertório material visual da Históra 

da Arte, como uma ciranda de registro, considerando exepcionaldiades em 

cada contexto de vida, nutrindo-se pelas descobertas imersivas lançadas pelo 

mesmo. 

 

 

2. Uma Imagem Sustentada de Sentido por Outrem(s) 
 
Como há pouco fora dito na fala introdutória deste estudo/experiência, o 

fato, ou melhor, o encontro com este gesto dentro de uma imagem/Fotografia, 

já havia ocorrido9. E, sequentemente adormecido com alguma relacionada 

afeição na existência da mente, bem como outros encontros os quais consista 

o mesmo gesto, no entanto, ocorrido em outros tempos na apreciação de 

alguma cotidiana cena com outras famílias em outros e transformadores 

momentos10. 

                                                            
8 Checa in Warburg (2010, p. 139) “Mnemosyne quiere ser, por tanto, un atlas visual en el que, 
a través de consideraciones comparativas, se muestra un inventario de los procedentes 
antiguos que, conservados en la memoria, sirvieron para representar en el Renascimento el 
tema de la vida en movimento.”. Tradução, utilizada de artifícios de mídia. 
9 A imagem, a qual ainda no presente momento desta redação não revela-se, seja a Matriz 
visual da autora para com este gesto, que no entanto, só pode ter sido confirmada e 
sustentada pelos tantos consequentes deparados assombros. 
10 Exprime-se nesta sentença que os encontros com este gesto, ocorridos posteriormente à 
memória da imagem notificada anteriormente “9/Referência Rodapé”, davam-se também diante 
os acontecimentos naturais da vida humana. 



79 
 

 Gestos, seriam o que, Didi-Huberman (2017, n.p) “toma uma forma 

corporal: é o braço que se levanta, o corpo que se desdobra, a boca que se 

abre, entre palavras e cantos, tudo isso é corporal”11. Sejam eles, portanto, as 

imagens formuladas no movimento de uma ação real e presente, de visual 

instante, assim como também as guardadas, através de uma ação tecnológica 

como Fotografias em um álbum, também haviam transpassado a assombrosa 

ciência de uma familiaridade, e logo, como de característico ser, adormecidas 

no Inconsciente, porém, sempre despertas oportunamente. 

Oportunamente quando, não sabia-se o quanto importante, forte e 

potente era o “vínculo”12 com tal gesto até deparar-se com A recreação 

Pastoral de William Adolphe Bouguereau em um grupo de rede social, a qual 

pode-se dizer ter sido a primeira imagem de uma natureza pictórica 

pertencente ao movimento neoclássico do universo de imagens, a qual por 

sinal, carrega o gesto diferente das outras linguagens, “Fotografia” e 

“Experiências” visuais do cotidiano, referidas anteriormente, os eventos dos 

quais estavam armazenadas em uma inconsciente memória facilmente 

acessada quando exposta, primeiramente, a pintura de um dos temas, o de 

campo, trabalhados pelo artista.  

Chegou-se a este encontro pelo fato da autora ser grande apreciadora 

da produção de William Adolphe Bouguereau, e, consequentemente, era 

destinado em algum momento este encontro acontecer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
11 “[...] oma una forma corporal: es el brazo que se levanta, el cuerpo que se despliega, la boca 
que se abre, entre las palabras y cantos, todo eso es corporal [...]” (DIDI-HUBERMAN, 2017, 
n.p). 
12 O vínculo é na verdade, junto à empatia mencionada anteriormente uma palavra 
esquematizada a outra terminologia de Aby Warburg, intitulada de pathosformel –logo irar-se-á 
explicar-, onde é possível, através da associação emotiva com a imagem,  remanescer através 
dos tempos pela ascensão da memória. 
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Figura 01 –  O Gesto presente na obra pictórica de William Adolphe 
Bouguereau. William Adolphe Bouguereau. A recreação Pastoral. 1868. Óleo 

sobre Tela. 113.9 x 162.9 cm. 
 

 

Fonte: Página A=William Adolphe Bouguereau no facebook.  

 

 Este encontro ocorreu através de um fenômeno espontâneo de 

contração entre o que agora existe paralelo no presente instante ao revivido de 

outrora, um choque, algo que lembra muito um lampejo e, que por sinal é tido 

como um conceito teórico.   

Segundo Benjamin (2009, p. 515,) “A imagem dialética é uma imagem 

que lampeja. É assim como uma imagem que lampeja no agora da 

cognoscibilidade, que deve ser captado o outrora”. O dizer de Walter Benjamin 

não só exprime o que tentou-se explicar há pouco, bem como exprime junto 

com o efeito da mariposa, da contração de um coração, da intermitente luz um 

vagalume de Didi-Huberman, onde nas palavras de Jorje o conceito explica-se 

que: 
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O detalhe, para Didi Huberman é intermitente. Seja no compasso 
corpóreo sístole diástole, seja no bater de asas de uma mariposa ou 
na bioluminescência dos vagalumes ele é também aquilo que foge do 
controle, é sintoma13, mais uma vez, queda, acidente. É ainda uma 
economia fantasmática do gesto e, ainda fissura, resto, poeira. Sendo 
a imagem ―pouca coisa: resto ou fissura, enfim, ela se apoiaria em 
―um acidente de tempo que a tornaria visível ou legível. É diante de 
tal economia que Georges Didi Huberman lida com a ordenação dos 
gestos, dos fantasmas e da poeira próprios das imagens (JORGE, 
2012, p. 06-07).  

 
E complementa Benjamin (2009, p. 504) “Não é preciso dizer que o 

passado esclareça o presente ou que o presente esclareça o passado. Uma 

imagem, pelo contrário, é aquilo em que o Outrora encontra o Agora num 

relâmpago para formar uma constelação”.  

Traz-se aqui os dizeres de Walter Benjamin (2009) e Didi-Huberman na 

fala de Jorje (2012), pelo simples fato de procurar explanar o efeito anacrônico 

e sintomático14 que aconteceu a partir da pintura de William Adolphe 

Bouguereau, Figura 01. E que, a partir daí condicionará para relevantes outros 

episódios em que este gesto aparece.  

Estima-se, por algum estranho que, a pintura demanda uma sensação 

de maior intensidade conosco comparado a sinapses de tais presentes 

lembranças. Pode-se dizer, portanto, por ora, que o encontro com uma obra 

pictórica, fez com tamanha força clarear, em primeira instância, o despertar do 

que seria a imagem Matriz desta constelação (que não é pictórica, todavia, 

uma imagem).   

Consequentemente, um outro episódio de encontro pictórico, por ironia e 

despretensão do destino; ocorrera em Os primeiros passos, de Vincent Van 

Gogh Figura 02, novamente emergindo do inconsciente e de um evento 

descontraído do acaso15, à ciente apreciação e lembrança amadurecida do que 

já até então já se vinha visto, seja a “fantasmagórica Fotografia”, os fatos do 

cotidiano e a pintura do artista William Adolphe Bouguereu. A pintura trata-se 

                                                            
13 Mioyshe (2020, p. 204): “Didi-Huberman chama de sintoma o intricado e ‘complexo 
movimento serpeante’ entre a nachlebene a pathosformel”, enquanto Deleuze chama de 
aberrante. Didi-Huberman (2015, p. 31): “É o que Gilles Deleuze indicou de maneira intensa, 
quando introduziu, no plano filosófico, a noção de imagem-tempo através da dupla referência à 
montagem e ao "movimento aberrante" (que eu chamarei de sintoma)”. 
14 Idem notificação anterior. 
15 Nesta ocasião, a autora deste artigo navegava na Internet em uma das páginas de Acervo de 
Vincent Van Gogh na rede social do Facebook até deparar-se com a referida Imagem. 
Consequentemente, descobriu-se que era um revisitamento de uma produção em desenho de 
Jean-Françoois Millet, Figura 03. 
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de uma transfiguração ao estilo de Vincent Van Gogh16 dentro do movimento 

do pós-impressionismo, a qual é, na verdade, uma diferente abordagem 

pictórica de uma ilustração em pastel e crayon de Jean-François Millet Figura 
03, que, no entanto, não interrompe a sobrevivência do gesto em uma nova e 

transformadora forma de fazer existir. 

 

Figura 02 –  O Gesto presente na obra pictórica de Vincent Van Gogh. Vincent 
Van Gogh. Primeiros passos. 1890. Óleo sobre Tela. 72,4 x 92,1 cm. 

 

Fonte: Página verificada de Vincent Van Gogh no Facebook. 
 

                                                            
16 É interessante citar neste estudo a formação que tinham artistas clássicos e modernos, 
sobretudo, naqueles que revolucionavam em suas produções os tornando imortais. No caso 
aqui notificado em rodapé, seria Vincent Van Gogh, que onde no livro, Cartas para a Theo, 
além de manifestar nos próprios dizeres do artista em cartas ao irmão sua incansável rotina de 
produção linear ao seu estilo, traz que, um dos cenários norteadores para então gerar a 
produção pictórica motivada no artista era a constante ida aos museus e exposições de outros 
artistas. De Jean-François Millet, têm muito mais outras revisitações que se fizeram presente 
no repertório de Vincent Van Gogh, porém em sua inovadora maneira de enxergar o mundo 
pelas características cores e formas. Aproveita-se também para mencionar Diego Rodriguez 
Velázquez, onde no livro de José Ortega Y Gasset, traz um acoplado de demais biografias de 
historiadores da arte e da própria vivência do filósofo em relação à formação de um artista 
clássico, o qual também tinha um intelectual hábito de encontro com antecessoras e 
contemporâneas produções artísticas (Em especial, Roma, o berço das Artes), para aprender e 
revolucionar no fazer artístico, com os grandes mestres, a fim de tornar as obras 
emancipadoras pela sua distinta expressão que transcendem os tempos (ORTEGA Y 
GASSET, 2016) (VAN GOGH, 2018), (Resumo da própria autora). As obras literárias citadas 
nesta nota de rodapé encontram-se no tópico Referências Bibliográficas no final deste artigo, 
para algum futuro interesse do leitor.  
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Figura 03 –  O Gesto presente no desenho de Jean-François Millet. Jean-
François Millet. Primeiros passos (pintura transfigurada ao estilo de Vincent 

Van Gogh). 1858. Pastel e crayon sobre papel.  32 x 43 cm. 
 

 

Fonte: WIKIARTE (s.d.)17.  

O conceito de “Imagem sobrevivente”, a nacheleben18, é um dos 

princípios de Warburg, e faz com que “uma imagem transmute-se em tempos 

diversos: considera uma memória ancestral, comum às imagens” (MIOYSHE, 

2020, p. 204). Portanto, isso dá uma imortal liberdade anacrônica que, no 

entanto, é necessário também um outro princípio de Warburg, a pathosformel, 

ou seja, a fórmula de pathos junto a nacheleben, consumar o efeito de 

encontro, a qual, Myoshe (2020) também explica utilizando os dizeres de Didi-

Huberman a respeito da teoria de Aby Warburg:  

[...] a pathosformel das imagens [...] As “fórmulas de páthos” (de 
paixão, de emoção) lidam com os gestos formais análogos, com a 
corporeidade similar das imagens, mas não apenas em seu senso 
formalista [...]. Juntamente com a nachleben, a pathosformel faz que 
uma imagem transmute-se não só em tempos como também em 
territórios muito distantes (MIOYSHE, 2020, p. 204). 

 
A consequência do único e interno fenômeno que nos ocorre, o qual 

abarca palavras conceitos como, abalo, assombro, queda, sintoma como que 

fora sentido anteriormente, é a razão por um outro conceito que leva uma 

                                                            
17 Disponível em: <https://www.wikiart.org/pt>. Acesso em 02 de jan de 2021. 
18 Em alemão significa “vida após a morte”, a tradução do conceito para nossa língua faz 
melhor entender o sentido da teoria de Aby Warburg, sendo a: “imagem sobrevivente”. 
Tradução, utilizada de artifícios de mídia. 
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palavra muito bem empregada, a qual remete os eventos de que “certa coisa 

nos persegue”, a imagem Fantasma, a qual, por meio de nossa abertura 

emotiva da pathosformel, a faz sobreviver, nachleben, através dos tempos.  

Nas palavras de Didi-Huberman (2010, p. 396), esse fenômeno 

acontece, pois, “Ao decompor a história presente, surgem do atlas espectros, 

fantasmas, seres ou coisas anacrônicas: é o impensado da repetição, o ignoto 

das repressões e dos “retornos do reprimido [...]”. 

Com o surgimento e com o conhecimento destes conceitos teóricos em 

âmbitos do conhecimento19, paralelamente também com inesperados 

surgimentos com Imagens que ascendiam a memória de um gesto, vieram a 

incitar a Matriz, Fantasma* Figura 04 memória visual. Ocasionando também, 

uma melhor organização de concentrar o Olhar na atividade de identificar e 

investigar mais Imagens como caracterizantes possibilidades que podem fazer 

parte desta presente constelação.  

A verdade é aqui, logo abaixo, onde queria-se memorar, embora esteve 

sempre presente na discussão até então, uma Fotografia do ano de 1994, um 

momento do qual, acredita-se ser tão natural em nossas vidas: 

Figura 04 –  O Gesto presente em uma fotografia particular. Valdecir Maccari. 
Primeiros passos em um sítio. 1994. Fotografia Analógica. 10 x 15 cm. 

 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

                                                            
19 Na disciplina do PPGAV, de Seminário Temático/Seminário Especial de Teoria e História das 
Artes Visuais: Por que ler e pensar os clássicos?. 
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Têm-se um gesto de um ser que transita pelo seu tempo-espaço de 

1994, um ser que em sua primeira fase de vida da qual, não possui uma 

musculatura muito bem desenvolvida, porém, com uma enorme curiosidade de 

desenvolver saberes, em um constante “arquitetar-se” com apoio e sintonia 

com aqueles que se fazem próximos em estimar. 

Segundo o AbcMed da Saúde da Criança (Website), o qual explica 

melhor os detalhes deste processo que envolve corpo e descobertas: 

 
O momento em que a criança começa a andar é um dos marcos mais 
importantes no seu desenvolvimento. Graças à aquisição dessa 
função, a criança ganha maior autonomia e, na concepção popular, 
deixa de ser bebê para tornar-se uma criança pequena. Esse 
processo, contudo, se instala gradativamente e começa mais ou 
menos por volta do primeiro aniversário (um pouco antes ou um 
pouco depois), mas continua se aperfeiçoando vida afora (ABCMED 
DA SAÚDE DA CRIANÇA, 2017, n.p). 

  
Portanto, a ideia da memorada lembrança e do que causa emoção por 

este gesto, deva ser compreendida por meio de uma criança, perplexamente 

bípede, assegurada por seu tutor por meio de seus dois volúveis braços, ou 

pelos antebraços, ou pelas mãos, em meio a alguma situação eventual de suas 

vidas. 

Entretanto, para aqueles tutores os quais encontram-se mias integrados 

do movimento, do processo do desenvolver, do caminhar, do criar a rigidez 

necessária nas musculaturas de uma criança, vale também identificar demais 

transformações, transformações sutis que ocorrem além daquelas que 

caracterizam e que derivam do gesto dos Primeiros Passsos de uma Criança, 

os quais seriam, de acordo com o AbcMed da Saúde da Criança (Website, 

[online]): 
O caminhar tem seus pródromos: primeiro o bebê assenta-se, depois 
engatinha, em seguida fica de pé, agarrado a qualquer coisa e, então, 
anda. Os primeiros passos são um marco crucial no sentido da 
independência, da autonomia da criança. Quando ela consegue 
largar a cadeira ou o sofá que serviam de apoio e caminha ainda 
hesitante para os braços da mãe, não demora muito para que esteja 
se movendo por todo lado. De início, ela talvez seja levada pela mão, 
mas logo depois estará correndo à frente dos adultos. (ABCMED DA 
SAÚDE DA CRIANÇA, 2017, n.p). 

 
 

Pensando por este caminho, de uma sutil transformação e novo modo 

de poder existir em imagem deste movimento, passamos a elaborar uma nova 
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história, uma nova inquietação, um desvelar com aquele mesmo assombroso 

sentimento. 

No caso do aqui disposto gesto, seriam as nuances processuais da 

desenvoltura do caminhar de uma criança, descritas na segunda citação 

menção do AbcMed da Saúde da Criança. Nas palavras de, Didi-Huberman 

(2013, p. 109.), isso seria “um campo de possibilidades sempre ‘sujeito às 

transformações’ -, deduz-se que a história da Arte está sempre por recomeçar. 

Cada novo sintoma nos reconduz à origem”. E o mesmo, complementa quando 

diz ao inesgotável encontro da sobrevivência: 

 
a imaginação aceita o múltiplo e renova-o sem cessar, a fim de aí 
detectar (...) novas correspondências e analogias, que serão por seu 
turno inesgotáveis, como inesgotável é todo o pensamento das 
relações que uma montagem inédita será sempre suscetível de 
manifestar (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 13). 

 

Tendo em mãos, ou melhor, na ciência do Ver e do Olhar, é assegurado 

seguir adiante aos encontros sem ser tomado pelo medo ou por alguma 

estranheza abalada, seja no instante de um lampejo, ou seja no instante do 

bater das asas de uma mariposa.  

Apesar de ser, pela antes ingenuidade do sentimento aos encontros das 

imagens que possuem o gesto dos Primeiros Passos de uma Criança, possuir 

um estranho prazer fenomenal, faz-se necessário seguir imersivo ao universo 

visual, apanhando a lã20 que fora estrategicamente norteada dentro do labirinto 

da criatura mitológica Minotauro na ilha de Creta, no caso a noção teórica que 

enlaça, anacronicamente, as Imagens no panorama de um Atlas.  

Uma vez que, se alguma semelhança gerar alguma inquietação e vir a 

aparecer diante ao inesperado encontro, aquela estranha sensação irá 

novamente surgir, entretanto, não ficaremos mais ali perdidos, abalados 

somente na queda, e sim, continuemos em um entendimento do que se está 

acontecendo e, principalmente, ficaremos na abertura de uma nova 

                                                            
20 Alusão de um mito grego que a autora ilustra na redação deste artigo possuindo confiança 
na certeza dentro do improvável e do desconhecido, o qual labirinto pode ser, neste caso, os 
próprios encontros e a lã a ciência do caminho.  “Ariadne, completamente apaixonada, oferece 
ao seu amado, que também parece amá-la, uma espada para ajudá-lo a lutar contra o monstro, 
e o famoso fio de Ariadne, que o guiaria de volta ao exterior”. O MITO DE ARIADNE. Website 
[online] Disponível em: <https://www.infoescola.com/mitologia/ariadne/>. Acesso  em 09 de jan 
de 2021. 
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contemplação, de um novo conhecimento, de uma nova história a nós 

disponibilizada. 

 

3. A sútil quebra e reconhecimento da transfiguração do gesto em novas 
invocações  

 
Desde então, tornou-se um horripilante encantamento. Isso de diz com 

gosto pela gratificante oportunidade em que uma teoria, junto às condicionadas 

obras de artes, desencadeia-nos em novas oportunidades de saberes 

históricos, anacrônicos e pictóricos.  

Pode-se dizer que, aquele gesto e a transformação daquele gesto, 

conduziu a uma obstinada jornada sem volta. É válido dizer que, devido a 

outros sucessivos encontros que:  

 
O eterno retorno só afeta o novo, isto é, o que é produzido sob a 
condição da insuficiência e por intermédio da metamorfose. Mas ele 
não faz retornar nem a condição nem o agente; ao contrário, ele os 
expulsa, os renega com toda a sua força centrífuga. Ele constitui a 
autonomia do produto, a independência da obra. Ele é a repetição por 
excesso, que nada deixa subsistir da insuficiência nem do devir igual. 
Ele é o novo, é toda a novidade (DELEUZE; GUATTARI, 1968, p. 
138).      

 

Até então, possuindo tal consistência de como, relativamente, podem-se 

comportar as Imagens e os gestos que elas trazem, estejam transformados ou 

não, podemos, neste momento ainda mais fundamentados no dizer de Didi-

Huberman, a tal constelação que se forma a partir do que se propusera:   

 
A sobrevivência segundo Warburg não nos oferece nenhuma 
possibilidade de simplificar a história: impõe uma desorientação 
temível pra qualquer veleidade de periodização. É uma ideia 
transversal a qualquer recorte cronológico. Descreve um outro tempo. 
Assim, desorienta, abre, torna mais complexa a história. Numa 
palavra, ela a anacroniza. Impõe o paradoxo de que as coisas mais 
antigas às vezes vêm depois das coisas menos antigas (DIDI-
HUBERMAN, 2013, p. 69).  

 

Ressalvando que, desde o início, tinha-se uma nebulosa lembrança no 

inconsciente: a memória de uma Fotografia Figura 04, aquela de 1994, onde 

vez ou outra, ascendia alguma relação, como se fosse uma brasa 

resplandecente diante de contatos visuais que eram familiares de uma 

ocorrência cotidiana da vida, seguidamente até estabelecer alguns outros  
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encontros mais fortes e significativos com Imagens da História da Arte, os 

quais acentuaram estas memórias, fatores condutores:  

01- William Adolphe Bouguereau (Figura 01) trazendo um cenário tão 

festeiro da importante proeza do gesto, seguido ao encontro com a obra 

pictórica de  

02- Vincent Van Gogh (Figura 02), que por sinal, é uma transfiguração 

ao marcante estilo de Vincent, sendo sua noção provinda de uma ilustração de  

03-  Jean-François Millet (Figura 03), a qual também veio a descobrir-se 

de imprevisibilidade maneira... 

Intensificando assim, um sentido e um grande apreço pelo estudo desta 

constelação, a fim de não só estar com o campo visual e o campo da emoção 

aberto aos encontros, assim como, possuir uma iniciativa de investigação ao 

gesto.  Deste modo, folheando os acervos de Rembrandt Figura 05, notou-se 

uma ilustração do séc XV, de mesma intenção do aprendizado um pouco 

diferente na distribuição da composição das personagens, porém, imagina-se, 

que o artista estava numa mesma perspectiva que lembra também a Matriz, a 

Fotografia, não só pelos fantasmagóricos gestos, bem como pela própria 

maneira esboçada do instante que fora feita, a ilustração no caso. 

 
Figura 05 –  O Gesto presente em um desenho de Rembrandt Van Rijn. 

Rembrandt Van Rijn. Duas mulheres ensinam uma criança a andar. 1640. 
Desenho/Sanguínea. 10 x 13cm. 

 

 

Fonte: WIKIART (s.d.)21. 
                                                            
21 Disponível em: <https://www.wikiart.org/pt>. Acesso em 02 de jan de 2021. 
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Começa-se facilmente perceber sutilezas transformadoras e que se 

misturam e levam a outros entendimentos, como um apoio assegurado de 

outro modo no movimento impressionista, e descobre-se em Renoir Figura 06 

uma série de pinturas relacionadas à maternidade22 adjunto a um outro gesto, 

o sintoma do olhar cuidadoso da Madona23. 

 

Figura 06 – O Gesto presente em uma pintura de Pierre-Auguste Renoir. 
Pierre-Auguste Renoir. O primeiro passo. 1876. Óleo sobre Tela. Dimensões 

não informadas. 
 

 
Fonte: BEM IN PARIS BLOG (s.d)24.  

 

                                                            
22 Ver: A maternidade na arte. Disponível em: <https://beminparisblog.com/a-maternidade-na-
arte/> Acesso em 02 de jan de 2021. 
23 Museus Virtuais - Rafael Sânzio. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=4s6piQxllAo&ab_channel=MaratonaCulturaldeFlorian%C3
%B3polis> Acesso em 02 de jan de 2021. 
24 Disponível em: https://beminparisblog.com/a-maternidade-na-arte/. Acesso em 02 de jan de 
2021. 
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Com estes elementos transformadores, recorre-se então a ascensão da 

memória sintomática em pinturas de temas religiosos relacionados à sagrada 

família, de Sânzio na Figura 07, a qual traz a imagem do menino Jesus num 

desequilíbrio do manifestar em seus singelos primeiros passos, porém, sempre 

cautelado e apoiado pelo outro mesclado gesto, o olhar da Madona25. 

 

Figura 07 –  O Gesto presente uma pintura de Rafael de Sânzio. Rafael 
de Sânzio. A sagrada família. 1518. Óleo sobre Tela. 207 x 140cm. 

 

 

Fonte: WIKIART (s.d.)26.  

 

Em uma pintura de Hooch Figura 08, é possível identificar que existem 

outros elementos tão atrativos e transformadores que surgem enquanto o gesto 

                                                            
25 Idem notificação anterior. 
26 Disponível em: <https://www.wikiart.org/pt>. Acesso em 02 de jan de 2021. 
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acontece, como o sorriso chamativo e apoio da mediação do familiar ou do 

alguém próximo, como outros artefatos que chamam pela curiosidade da 

criança, no explicitado caso, frutas que estão sendo cedidas como um convite 

ao caminhar para uma direção. 

 

Figura 08–  O Gesto presente em uma pintura de Pieter de Hooch. Pieter de 
Hooch. Ensinando a criança a andar. 1668/1672. Óleo sobre Tela. 67,5 x 59cm. 

 

 
Fonte: WIKIART (s.d.)27. 

Para encerrar, neste momento, a constelação dos Primeiros Passos de 

uma Criança, onde na constituição de suas estrelas, carregam um brilho 

exclusivo e pertencente em cada uma delas, deparou-se com o mito de 

Erektheus (o primeiro rei de Atenas), proveniente de uma Imagem presente nas 

narrativas das antigas ânforas gregas Figura 09 -pensa-se ser o rei mitológico 

Erictônio, pela prescrição de sua legenda-.  

Uma Imagem, da qual possui um gesto transformado, visualizaram-se os 

movimentos nos braços que caracterizam uma criança que está “aprendendo a 

andar”, a presença de um tutor que a motiva, a apoia, a chama, a cuida, conta 

com a presença do elemento transformador o qual foca atenção, como as 

frutas em Hooch Figura 08, mencionadas anteriormente, porém, sendo agora 

um pássaro atrativo na mão de uma Ninfa, Figura 09. 
                                                            
27 Disponível em: <https://www.wikiart.org/pt>. Acesso em 02 de jan de 2021. 
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Figura 09 –  O Gesto presente em um tema Mitológico. Uma ninfa com uma 
criança, talvez, Ἐριχθόνιος (filho de Atena e Hefesto). Fragmento de pintura em 

cerâmica. Aprox. 480/460 a.C.  
  

 

Fonte: WIKIART (s.d.)28. 

Apesar da Imagem anteriormente não confirmar ser o rei mitológico, 

ainda assim procurou saber mais deste ser e descobriu-se algo totalmente 

novo e que, de certa forma estranhamente conclui-se com um fato que 

contradiza com a integridade da intenção do gesto dos Primeiros Passos de 

uma Criança.  

Empiricamente imaginava-se, junto ao valor visual descoberto e passado 

através das ânforas, que o próprio nome, Erictônio, significava, justamente por 

lembrar a palavra em nosso idioma, um homem Erecto, erguido, bem como 

criou-se alguma expectativa da probabilidade de ser uma Etimologia da 

palavra.  

Contudo, apesar de não ter qualquer relação e significado de hipóteses 

referentes a esta expectativa por, descobriu-se algo muito mais interessante e 

surpreendente: embora Erictônio não tenha sido uma criança, a princípio, 

esperada pelos pais29, ele ainda fora criado e educado pela deusa Atena e 

                                                            
28 Disponível em: <https://www.wikiart.org/pt>. Acesso em 02 de jan de 2021. 
29 “a deusa chamava a Erictônio, o filho da Terra, de seu filho, mas a concepção desse filho foi 
muito estranha: Tendo Atena se dirigido à forja de Hefesto, para lhe encomendar armas, o 
deus, que havia sido abandonado por Afrodite, se inflamou de desejo pela deusa virgem e 
tentou prendê-la em seus braços. Esta fugiu, mas embora coxo, Hefesto a alcançou. A filha de 
Zeus se defendeu, mas, na luta, o sêmen do deus lhe caiu numa das pernas. Atena retirou-o 
com um floco de algodão, que foi lançado na terra, que, fecundada, deu à luz um menino que 
aquela recolheu, chamando-o Erictônio, filho da Terra. Sem que os deuses soubessem, a 
deusa fechou-o num cofre e o confiou secretamente às filhas de Cécrops, antigo rei mítico da 
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mais tarde assumido o posto de um rei Ateniense, o primeiro rei mitológico da 

capital grega.  

O que há de novo e intrigante em Erictônio? Descreve no mito de 

Homero que no lugar do que em que era para haver passos, pernas, havia, na 

verdade, uma calda de serpente enrolada, nos pregando uma estranheza de 

confronto da investigação deste gesto. No entanto, há ilustrações em que 

mostram que Erictônio possui pernas como na Figura 10, e em outras a calda 

enrolada, como na Figura 11. Um mistério, portanto, que levará a outros 

futuros e constituições de encontros. 

 
Figura 10 –  O Gesto presente em um tema Mitológico. Gaia entregando 

Erictônio à Athena (Em outras versões a origem da proveniência da criança 
seja da acidental união entre Gaia e Hefestos idem consequente acidente entre 

Hefesto e Athena). Fragmento de pintura em cerâmica. Aprox. 480/460 a.C. 

 

Fonte: WIKIART (s.d.)30.  
 
                                                                                                                                                                              
Ática e fundador de Atenas. Apesar da proibição, as jovens princesas, Aglauro, Herse e 
Pândroso, abriram o cofre, mas fugiram apavoradas, porque no mesmo havia uma criança, 
que, da cintura pra baixo, era uma serpente, como normalmente acontece com os seres 
nascidos da Terra.  Diz-se que, como punição, as três princesas enlouqueceram e pricipitaram-
se do alto do rochedo da Acrópole. A partir de então, Atena se encarregou de educar seu filho 
no recinto sagrado de seu templo. Quando Erictônio atingiu a maioridade, Cécrops entregou-
lhe o poder. Ao rei Erictônio se atribui a introdução, na Ática, do uso do dinheiro” (ATENA 
MINERVA, s.d, n.p.). 
30 Disponível em: <https://www.wikiart.org/pt>. Acesso em 02 de jan de 2021. 
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Figura 11 – O Gesto presente em um tema Mitológico. Atena adotando 
Erictônio. Fragmento de uma pintura em Ânfora. Aprox. 440/430. a.C. 

 

 

Fonte: WIKIART (s.d.)31. 
 
 
 
 

4. Considerações Finais 
 

O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na 
intensidade com que acontecem [...]. 

(Fernando Pessoa) 

 
Junto ao referido pensamento inscrito acima, de Fernando Pessoa, por 

ora, encerra-se uma investigação a qual fora incitada a partir de um movimento 

de remanescente memória à perpetuação que aparecem nas imagens, sem 

contar com os anacrônicos e surpreendentes encontros ao longo da pesquisa, 

perseguidos pela estranha estabelecida paixão ao gesto dos Primeiros Passos 

de uma Criança. 

É de se pensar também que trata-se de um poético pensamento 

articulado não só com a teoria aqui trazida referente ao entrelaçamentos de 

Imagens a fim de gerar constelações, bem como com a próprio imediata 

contemplação ao “objeto de estudo da teoria” esta de “Pensar por Imagens”. 

Faz-nos “rever” fatos passados, reconsiderar, incrementá-los, prestar maior 

                                                            
31 Disponível em: <https://www.wikiart.org/pt>. Acesso em 02 de jan de 2021. 
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atenção e prontificarmos dos que estão por vir, que, certamente, nos fará 

dispersar ao desconhecido e criar gosto por isso.     

A realidade é que a construção desta constelação veio tornar-se 

existência e, desconfiadamente acreditou-se possível, a partir de um especial 

carinho concedido por este gesto/sintoma na perspectiva da memória de uma 

Fotografia pessoal, a de1994.   

Uma Fotografia que estava adormecida quieta, entretanto, a partir da 

sua remanescente inquietação, passou a ser nutrida pelos encontros de uma 

familiar natureza. Estavam eles no cotidiano de outras famílias, e, sobretudo, 

encontros gerados pelas belezas e proezas que uma obra de arte tende com 

nossos olhos. 

Após todo este percurso podemos, de fato, afirmar que, Didi-Huberman 

(1998, p. 77) “Ver é sempre uma operação de sujeito, portanto uma operação 

fendida, inquieta, agitada, aberta. Entre aquele que olha e aquilo que é olhado”, 

uma atividade da qual diríamos, interminável. Uma vez que, um rastro sempre 

levará a alguma outra coisa, ora semelhante, ora inovadora. O importante é 

estarmos abertos a esta constante de conexão visual a ponto de chegar perto 

de formar, ao menos, uma constelação, ou, constelações, de um grande Atlas 

céu de memória.  

Pode-se constar como exemplo as tantas reticências deste contínuo 

evento, o fato transcendente que tende uma Imagem a partir de quando ocorre 

a sua partilha com demais sujeitos, como foi o caso com a Dra. Mara Rúbia 

Sant’Anna, a qual memorou-se, através do contato deste estudo, a uma 

prancha de Victor Meirelles, Figura 12, um encontro à parte do percurso de 

sua pesquisa, assim como outras memorações que foram incitadas, 

contribuídas como aventurar-se pelas produções pictóricas ou de qualquer 

outra natureza da linguagem para fazerem parte desta presente constelação 

que constata Os Primeiros Passos de uma Criança nas artes visuais a partir do 

Olhar de artistas Mulheres, e assim, orientadas para alimentar mais 

futuramente esta constelação pelos próprios membros que participaram da 

mesa 03 no VIII encontro Nacional de Estudos da Imagem e V encontro 

Internacional de Estudos da Imagem- Eneimagem 2021, a qual este trabalho foi 

comunicado no dia 27/05/21.  
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Figura 12 –  O Gesto presente em um desenho de Victor Meirelles. Victor 
Meirelles. 7719- “Estudo de Traje Italiano”. 1853/1855. Grafite sobre Papel. 23, 

6 x 20,3 cm. 
 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

Este artigo, por mais que tenham-se tido palavras, procurou ser uma 

jornada visual e encadeadora de sentido, bem como a transmutação do 

movimento para um abranger de um repertório intelectual, e, sobretudo, visual 

ao gesto proposto. Consta-se as datas de transição: 440/430 a.C, 460/480 a.C, 

1518, 1640, 1668/1672, 1853/1855, 1868, 1876, 1890 e 1994. 

Para encerrar é válido confessar a grande ânsia que nos despertam de 

colocar mais imagens, porém, isso é algo que eventualmente, ou de repente, 

novamente em alguma atividade de busca, há de acontecer. Contudo para o 

perseverante leitor aqui presente, lança-se o desafio, que nem desafio, 

acredita-se será, por tão encantador ser: o de buscar e o de formar 

constelações.  
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Os retratos de crianças no Fundo Foto Bianchi: as mudanças 
na produção cenográfica (1920-1930) 

 
Vitória Gabriela de OLIVEIRA 1 

Patricia Camera VARELLA 2 

 

Introdução 
 

A fotografia, algo tão comum na atualidade, desperta várias emoções em 

quem a observa. Afinal, ela é um registro do passado. Por meio dela, torna-se 

possível detectar expressões de sentimentos e poder, bem como diferentes 

períodos e culturas, servindo como uma importante fonte de informação, 

principalmente para a história. Apesar da prática fotográfica ter sido iniciada no 

século XIX, a utilização deste tipo de imagem é algo recente quando 

analisados sob a perspectiva dos estudos dedicados ao campo da história. 

Esse processo teve início no século XX, com a Escola dos Annales, na 

França, que questionava o modelo tradicional da História, antes restrita aos 

documentos oficiais do Estado. A partir dela, houve um alargamento das fontes 

no campo historiográfico, além de um novo método de se fazer a História, 

permitindo que outros temas pudessem ser estudados. Os historiadores 

tiveram que adquirir habilidades, entre elas, a interpretação das imagens, já 

que se tratava de um novo tema a ser trabalhado. Isso exigiu do pesquisador 

uma busca por outros métodos de crítica para compreender a fotografia; é 

necessário conhecer o processo de produção, circulação e consumo das 

imagens para reestabelecer as condições de emissão e recepção da 

mensagem e o contexto que envolve a sua elaboração (MAUAD, 1996). Nesse 

sentido, não se pode pensar na fotografia como algo isolado, desconectado, 

pois ela faz parte de um determinado contexto, que adquire outros significados 

e outras interpretações, conforme o período em que são estudadas 

(CANABARRO, 2015). 

                                                            
1 Bacharel e licencianda em História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Bolsista de 
Iniciação Científica pela Fundação Araucária.   
2 Coautora. Orientadora. Bacharel em Gravura (EMBAP - UNESPAR), Mestre em Tecnologia e 
Sociedade (UTFPR-PPGTE) e Doutora em História (PUCRS- PPGH).   
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No Brasil, o ato fotográfico teve início no ano de 1839, quando o primeiro 

processo fotográfico, o daguerreótipo, desenvolvido na França, por Joseph 

Nicèphore Niépce e Louis Jacques Mandé Daguerre, chegou ao país 

(WANDERLEY, 2019). Com o avanço do capitalismo, no final do século XIX e 

no início do século XX, o país recebeu um número expressivo de imigrantes, 

que buscavam melhores condições de vida e que, muitas vezes, possuíam um 

trabalho “alternativo” para o sustento da família. Nesse sentido, o hábito de 

fotografar pode ser visto como uma opção de trabalho ou como forma de 

construção de um “novo” campo de trabalho no país. De forma concomitante, 

alguns grupos de imigrantes, abastados, buscavam ser fotografados para 

documentar para si e para a sua família e amigos (alguns residentes na 

Europa), as novas gerações e modos de vida no Brasil. Assim, o retrato passou 

a ser um documento visual importante de representação e perpetuação dos 

papéis sociais, uma vez que legitimava a existência de cada indivíduo e da 

cultura.   

Aos poucos, o custo para fazer um retrato se tornou menor e, portanto, o 

acesso a este tipo de consumo se ampliou. A disposição dos personagens, a 

elaboração do cenário e o uso de indumentárias passaram a compor a 

estratégica para a representação do sujeito, visando transmitir um discurso 

intencional, que muitas vezes seguiam protocolos estabelecidos pelo mercado 

(produtor- fotógrafo/ consumidor – retratado).   

 

2. Luiz Bianchi e a fotografia  
 

Ponta Grossa, no início do século XX teve um papel de destaque no 

cenário estadual nesse período, obtendo grande desenvolvimento para o 

município em razão da construção das estradas de ferro. De acordo com 

Niltonci Batista Chaves, tal expansão atraiu muitas pessoas a se deslocarem 

até a cidade em busca de trabalho, inclusive os imigrantes (CHAVES, 2015).    

Em meio a eles, estava o fotógrafo Luiz Bianchi, contratado pela Brazil 

Railway Company para registrar a instalação dos trilhos e estações ferroviárias. 

Vindo da Argentina, Luiz começou a sua trajetória profissional na Lapa, apesar 

de algumas fotografias indicarem a sua ação nos Campos Gerais. No entanto, 

o evento que marcou a sua mudança definitiva para a cidade de Ponta Grossa 
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foi o casamento com Maria Thommen, que ocorreu em Curitiba em 28 de 

outubro de 1909, de acordo com o periódico A República. Adiante, os nomes 

do jovem casal aparecem frequentemente nos anúncios do jornal 

pontagrossense O Progresso, como sendo sócios de uma loja de armarinhos.  

Os registros fotográficos e as anotações nos cadernos de clientes e 

serviços, mostram que Luiz exercia a profissão de fotógrafo em Ponta Grossa e 

região antes de obter o alvará de seu ateliê em 1913. Segundo Wanderley 

(2021), ele trabalhou em sua empresa até o ano de 1934, passando a 

administração ao seu filho, Rauly e por último, ao neto, Raul.  

Vale enfatizar que, no século XX, os custos da fotografia eram 

consideravelmente elevados na cidade de Ponta Grossa, visto que o preço da 

fotografia oferecida pelo ateliê Bianchi no ano de 1922, segundo Willian Bedim 

e Patricia Camera (2015), poderia chegar a ser até 150 vezes mais caro que o 

valor do quilo da carne. Assim, devemos considerar que inicialmente a 

fotografia era destinada somente às pessoas de maior poder aquisitivo no 

município.  

A produção fotográfica exercida pelas 3 gerações da família Bianchi foi 

comprada pela prefeitura de Ponta Grossa, no ano de 2001. Assim, o Fundo 

Foto Bianchi, a partir da indicação e aval do Departamento de História da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, foi destinado à Casa da Memória 

Paraná. Constituído por aproximadamente 45 mil negativos em chapa de vidro 

e suporte flexível, conta também com cadernos de serviços e clientes, caixas 

originais de negativos e alguns materiais de revelação, bem como 

equipamentos de laboratório (ALVARENGA, 2016).  

De forma geral, o arquivo fotográfico é dividido em duas coleções. Uma 

está ligada ao exercício da profissão para a sociedade local e regional e a 

outra, de caráter particular, apresenta fotografias da família, amigos, cotidiano, 

além de testes fotográficos. Em suma, essa coleção possui características de 

uma produção comercial, enquanto a outra não. Dentre as fotografias 

comerciais, o retrato se apresenta como um dos temas predominantes. Assim, 

podemos observar retratos de trabalhadores, militares, noivos, família, casal e 

crianças. 
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3. Os “mini adultos” e o retrato  
 

No Brasil, de acordo com a Lei de número 8.069, de 13 de julho de 

1990, que se refere ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é 

considerada criança a pessoa até doze anos de idade incompletos. Nessa lei, 

são estabelecidas e garantidas os direitos integrais da criança e do 

adolescente no país, como a educação e a saúde. A partir dessa constatação, 

podemos observar que, no quadro legal brasileiro, prioriza-se uma definição de 

criança pelo critério etário e pelo aspecto biológico. 

Porém, nem sempre foi assim. De acordo com o historiador francês 

Phillipe Àries, pioneiro nos estudos que dizem respeito à infância e a criança, 

elas eram vistas, até o século XVI como “mini adultos”, sem nenhuma 

distinção. As relações entre adultos e crianças não possuíam diferenças, pois 

não se acreditava na existência de um conceito de infância (ÁRIES, 1978). 

Essas mudanças foram possíveis a partir da sociedade capitalista 

urbano industrial, a medida em que a inserção e o papel social da criança 

passaram a ter outros significados (KRAMER, 2003). Segundo Francielli Luneli 

Santos, as crianças que antes eram vistas como “pequenos adultos”, 

dependentes, a-políticos, a-históricos, passam a ter um papel importante na 

família: elas eram a continuidade de seus valores (SANTOS, 2016). Sônia 

Kramer destaca que, “se antes elas representavam a força de trabalho, assim 

como o adulto, a sociedade burguesa pareceu querer preservá-la, como 

alguém que precisa ser cuidada, escolarizada e preparada para viver em 

sociedade” (KRAMER, 1982, p.18). 

Ao que se refere ao conceito de infância, muitos autores afirmam que é 

quase impossível ter apenas uma definição, já que ela pode apresentar 

variações de uma sociedade ou de um tempo a outro, como por exemplo, o 

tempo de duração da infância, o trabalho infantil, as punições, e formas de 

disciplinar as crianças. Tais elementos estão relacionadas ao contexto no qual 

os pequenos estão inseridos, cada qual com sua singularidade (STEARNS, 

2006). É o que traz também a sociologia da Infância, quando afirma que a 

sociedade produziu uma versão particular do termo, não existindo apenas uma, 

mas várias, que se modificam com o tempo e variam de cultura para cultura, 

contribuindo para uma ruptura no paradigma de criança frágil, inocente, 
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dependente e incapaz, dando lugar à concepção da criança rica, forte, 

poderosa e competente, construtora de conhecimento. 

Nas fotografias de crianças, essa perspectiva tornou-se cada vez mais 

evidente por meio da representação e da perpetuação dos papéis sociais, da 

legitimação da existência dos pequenos e de sua família. Os retratos infantis 

retomaram o conceito da criança como continuidade do grupo familiar, onde 

estavam inseridas. Nesse sentido, elas não poderiam parecer levadas ou mal 

criadas: muitas buscavam imitar os mais velhos, com feições mais rígidas, 

passando a impressão de uma infância bem administrada pelos pais (SANTOS, 

2016). Outra questão levantada por Olga Brittes, no artigo Crianças de revista 

(1930/1950), se refere a ausência da pobreza nas imagens. A autora enfatiza 

que “a pobreza nas imagens não costumava aparecer, inexistindo espaço para 

o registro do trabalho infantil, da sujeira, da carência, exceto sob o signo da 

assistência. A luz que revelava essas crianças fazia parte de um mundo da 

bela aparência, que indicava saúde e felicidade” (BRITTES, 2000, p. 166). 

As crianças também tornaram-se dos retratos do Fundo Foto Bianchi. 

Porém, em pesquisas realizadas, notou-se que muitas delas não possuíam 

seus nomes revelados, e frequentemente, eram relacionadas ao 

nome/sobrenome dos responsáveis, ou atreladas à profissão exercida pelos 

adultos, como demonstram as imagens (Figuras 1 e 2), retiradas do caderno de 

clientes e serviços do fotógrafo, encontrados no site Memórias Digitais.   
 

Figura 1 – Caderno de clientes e serviços – “2 filhos David João”, 
fevereiro de 1927. 

 

        Fonte: Casa da Memória Paraná. 
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Figura 2 – Caderno de clientes e serviços – “Criança farmacêutico”, agosto de 
1928. 

 

 
    Fonte: Casa da Memória Paraná. 

 

No caso da imagem 1, é importante ressaltar que a legenda “Dois filhos 

David João”, pode indicar tanto o nome do pai/responsável ou até mesmo o 

nome das crianças, presentes na figura 7. Nesses retratos, é possível notar a 

presença de elementos na produção cenográfica, que se diferem de aspectos 

existentes nas fotografias de adultos, como por exemplo, livros, revistas, álbuns 

fotográficos e brinquedos de madeira, que podem ser visualizados na 

composição (Figuras 3 e 4). Além de servir como distração para os pequenos, 

a inserção destes objetos no espaço fotográfico pode indicar a demonstração 

de uma boa educação dada pelos pais, relacionada às questões morais e 

éticas da família da criança. O que as difere, porém, é a interação existente 

entre elas e esses elementos. Sobre isso, Walter Benjamin, destaca no livro 

Reflexões: a criança, o brinquedo e a educação, que crianças se sentem 

atraídas pelos objetos que surgem em seu cotidiano doméstico, os 

ressignificando no ato de brincar (BENJAMIN, 2009). Para a criança, qualquer 

coisa pode se tornar alvo das brincadeiras inventadas ou imaginadas por ela.  

Nos negativos infantis presentes no Fundo, é possível observar que 

existem objetos que aparecem em mais de um negativo, o que levanta a 

hipótese de que esses materiais faziam parte da produção cenográfica do ateliê. 

Isso indica que existia uma intenção discursiva protocolar nas formas de 

representar a criança, uma objetividade pautada no campo comercial e familiar. 
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Para a presente pesquisa, é importante destacar que as imagens foram 

positivadas, buscando uma melhor visualização das fotografias.  

  

Figura 3 – Número 3933 – “Criança” (06.08.1920). 
 

 

Fonte: Casa da Memória Paraná. 

 

Na fotografia número 3933, (figura 3), tem-se um cenário que se 

repete em algumas fotografias. O fundo pintado com flores, o tapete com 

detalhes quadriculados. Nota-se uma  pequena banqueta central ao lado 

esquerdo, onde se tem algumas páginas de uma revista  em cima da mesma. A 

criança está sozinha, apoiando o braço direito nessas páginas. Não há 

interação da menina com o objeto, ou seja, não existe um  imaginário que 

envolve ela com a revista ou algum processo que desencadeie um 

sentimento de curiosidade e/ou afetividade. A sua roupa é clara, o que é 

bastante comum nos retratos de  criança. A menina mantém uma expressão 

rígida, que é frequente nas fotografias dos pequenos. Do mesmo modo, a 

pintura ao fundo, não apresenta um elemento específico relacionado ao 

mundo infantil. O cenário pintado mostra um vaso e flores.  
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                           Figura 4  –  Número 4088 – “Criança Livro” (03.10.1920). 
 

 

Fonte: Casa da Memória Paraná. 

 

Além do fundo pintado, que aparece em todas as fotografias 

selecionadas para este estudo, nota-se o uso frequente de uma banqueta com 

almofada, um tapete quadriculado e um aparador de plantas, ao lado esquerdo. 

A criança está situada no centro da imagem. Ela apoia o livro com as duas 

mãos em cima do móvel, o que demonstra que há uma interação com o objeto. 

Um aspecto interessante a ser percebido, é que o livro contém algumas figuras 

acompanhadas de palavras em inglês. 

Nas fotografias dos anos seguintes, encontramos uma grande 

quantidade de negativos de crianças com brinquedos. O cenário também 

apresenta novos elementos, tais como a cadeira infantil e a mesa, que eram 

usadas para colocarem as crianças. As figuras 8, 9 e 10, mostram crianças 

com brinquedos do ateliê, pois aparecem frequentemente nos outros negativos. 

Verificaram-se, também, outros brinquedos que podem ser da criança, uma vez 

que aparecerem somente em um retrato e ao mesmo tempo expõem uma 

relação de afetividade pelo objeto. 
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Figura 5  –  Número 4915– “Grupo Crianças” (26.08.1921). 
 

 

Fonte: Casa da Memória Paraná. 

 

  Na imagem 4915 (Figura 5), do ano de 1921, além da repetição do 

cenário com o fundo pintado e o aparador de plantas ao lado esquerdo, 

podemos observar outro elemento curioso, que é uma cadeira pequena, 

infantil, feita de um material que se assemelha ao vime, onde está sentada a 

menina menor. Essa disposição das crianças é bastante comum dentro do 

Fundo Foto Bianchi: a menor sempre ao centro, enquanto as maiores estão ao 

lado ou atrás dela.  Neste caso, as meninas estão usando vestido semelhantes, 

com a mesma estampa, enquanto o menino, que parece ser mais velho, usa 

uma roupa mais formal. O garoto menor, do lado esquerdo usa uma roupa mais 

infantil, com uma gravata borboleta, que se assemelha à vestimenta de um 

palhaço. O menino mais velho mantém um semblante confiante, enquanto os 

outros, permanecem sérios. O estilo da roupa reforça a diferença das idades 

dos meninos, enquanto que a estampa e o “corte” da roupa das meninas 

mantém um padrão similar. A pose do irmão mais velho externa uma confiança 

e centralidade ao conjunto.   
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 Figura 6  –  Número 9458 – “Criança” (15.12.1926). 
 

 

Fonte: Casa da Memória Paraná. 

 

Na produção acima (Figura 6), temos um cenário semelhante aos 

anteriores. O fundo é pintado e  na composição foi utilizada a banqueta. Para a 

produção cenográfica foi  utilizado um vaso pequeno com algumas flores dentro 

e um cachorro de pelúcia com um laço no pescoço. Neste caso, o retrato 

chamou atenção, pois esse brinquedo  não aparece em outros negativos. Isso 

pode indicar que o cachorrinho de pelúcia era da criança. Quando analisamos 

esta possibilidade e verificamos que a menina segura uma das patas do 

cachorro de brinquedo com a mão direita, a suposição do brinquedo ser dela é 

reforçada. Essa observação da criança em trazer um brinquedo de casa mostra 

um diferencial perante ao conjunto dos retratos selecionados. Ademais, 

observamos que ela veste uma roupa remetendo à temática do marinheiro, 

comumente utilizada nas crianças da Era Vitoriana. Novamente, diferenciando-

se das demais crianças, ela  sorri.  
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Figura 7 –  Número 9745 – “Dois filhos David João” (22.05.1927). 
 

 

Fonte: Casa da Memória Paraná 

 

Na imagem da figura 7, temos além da legenda, com o possível nome do 

responsável, outros dois elementos importantes. O primeiro é a presença de 

uma boneca de plástico, provavelmente das crianças fotografadas, já que é o 

único negativo em que este brinquedo aparece. Vale enfatizar que, segundo o 

artigo encontrado no website do Museu do Brinquedos, as bonecas feitas de 

plástico chegaram no Brasil somente nos anos de 1940 e 1950. Este retrato foi 

feito em 1927, o que demonstra o poder aquisitivo da família. A boneca está 

posicionada no meio, como uma criança “menor”, “sentada” no chão, 

remetendo à composição dos retratos analisados. Na composição observa-se 

que existe uma tentativa de integração do brinquedo junto as crianças. Do lado 

esquerdo, temos um elemento até então desconhecido na produção do Foto 

Bianchi. Esse objeto é uma cadeira infantil com uma almofada floral, que vai 

aparecer em outras imagens. Na foto, duas crianças. A menor está sentada na 

cadeira com as mãos posicionadas no braço da mesma e a maior está em pé, 

ao lado. A criança menor veste uma camisa meia manga clara, que possui uma 

amarração na frente e segue até o joelho. Ela está olhando diretamente para a 
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câmera, boquiaberta. Ao lado, está a outra criança, que mantém a mão direita 

apoiada na cadeira, e a mão esquerda, apoiada na barra do vestido claro. Ela 

também usa um colar com pingente de cruz, remetendo à religiosidade 

praticada na família. Mantém uma expressão assustada, boquiaberta. 

Interessante destacar que, apesar da novidade do brinquedo no conjunto das 

imagens selecionadas, o cenário se repete. 

 

Figura 8 – Número 11539 – “Duas crianças” (29.09. 1929). 
 

 

Fonte: Casa da Memória Paraná 

 

A figura 8 mostra duas garotas sentadas. Ao fundo, um cenário que se 

repete. No centro, uma cadeira simples, diferente do negativo anterior, com 

uma almofada floral. Uma banqueta semelhante a usada para se tocar piano 

está sentada a segunda menina. A posição dessa banqueta está invertida, com 

uma das pontas viradas para a câmera. A menina maior está sentada na outra 

ponta. Na parte da frente estão os blocos de madeira, fabricados de forma 
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artesanal. Como esse brinquedo aparece em mais negativos, supõe-se que 

façam parte do ateliê Foto Bianchi. As 10 peças estão empilhadas, colocadas 

horizontalmente, o que indica a ação de um adulto.  

A garota maior possui um laço claro na cabeça e um vestido claro com 

gola e alguns botões. Suas pernas estão cruzadas e a mão esquerda está 

apoiada na mesa, enquanto a outra está escondida atrás de sua perna direita. 

Essa pose é diferente das demais observadas nos outros retratos, já que é 

mais descontraída. Apesar disso, verifica-se uma expressão um pouco séria, 

olhando para a câmera. A menina sentada, também usa um laço na cabeça e 

uma roupa clara, com gola, assim como a outra garota. Ela usa meias e 

sapatos escuros. No ombro direito observa-se uma pequena bolsa com o 

desenho de duas cerejas. Ela mantém uma expressão um pouco séria, 

boquiaberta. Nessa fotografia, nota-se a busca pela naturalidade da criança 

sentada, porém, não se consegue já que ela não alcança os pés no chão. 

Nessa composição, observamos uma aproximação maior com o universo das 

crianças. Os objetos que amparam os corpos das crianças trouxeram maior 

desenvoltura para as poses, mas mesmo assim um ar de estranheza escapa 

ao olhar das crianças.  

 

Figura 9 – Número 11662– “Crianças” (21.11. 1929). 

 
Fonte: Casa da Memória Paraná. 
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Na figura 9 percebe-se o cenário semelhante aos demais. No entanto, a 

figura é frontal e centralizada. Ao centro está uma cadeira de cor escura, em 

formato de U, com os braços de apoio e no meio, uma almofada clara e pernas 

com detalhes curvados. O seu estilo é diferenciado. O que chama atenção é a 

falta do encosto e a altura dela para o uso dessa criança. Isso indica que a 

cadeira não foi feita para garantir a segurança, apesar de apresentar um 

tamanho menor que as cadeiras usadas para os adultos. Apesar de parecer 

infantil, a cadeira é também utilizada por adultos, como é possível perceber no 

artigo de Francieli Lunelli Santos, intitulado Crianças em fotografias de família: 

registros da infância em estúdio (Ponta Grossa, 1910-1940). A menina, 

sentada, está com um casaco escuro, com gola e botões e dois gatos claros 

próximos a borda da roupa. Este negativo é um dos poucos em que a criança 

está vestindo uma roupa com estampa infantil. As mãos estão à frente, 

segurando vários blocos de madeira. Provavalmente os mesmos observados 

em outros retatos. Nos pés, ela usa uma meia clara longa e sapatos escuros 

com linhas verticais claras. Esboça um leve sorriso, olhando para a câmera. 

Não alcança os pés no chão, assim como a menina da figura 8. Os blocos de 

madeira também aparecem no negativo seguinte, do ano de 1930, porém de 

uma forma elaborada. 

Figura 10 – Número 12390 – “Duas crianças” (25.10. 1930). 

 
Fonte: Casa da Memória Paraná 
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Na fotografia de número 12390, (Figura 10) nota-se um fundo com flores 

pintadas e uma mesa  ao centro. Em cima dela estão duas crianças, sendo 

uma menina, do lado esquerdo e um menino, que está sentado em cima de 

uma almofada de cor escura,  floral, diferente das demais. Ao meio dos dois, 

percebe-se os blocos de madeira, montado com duas peças verticais retas, e 

uma horizontal, curvada, uma em cima da outra e por fim, uma peça vertical 

maior reta, formando algo semelhante a uma edificação e um túnel. A posição 

das peças propõe a ideia de uma construção, trazendo a interpretação de que 

a criança é capaz e inteligente, independente do adulto. A menina, está 

olhando para o lado, com a coluna curvada. Ela usa um colar de pérolas infantil 

e um vestido branco, sem estampa. Isto pode indicar que o tempo para a 

composição da fotografia foi exaustivo. O menino, usa uma camiseta clara, de 

onde sai um laço escuro. Ambos mantém uma expressão séria, olhando para a 

câmera. Parecem não estar a vontade com as formalidades vivenciadas para 

fazer o retrato.  

 

4. Apontamentos finais 
 

Buscando observar os elementos existentes nas fotografias, foi realizado 

um panorama geral de análise dos retratos infantis, no período de 1920 – 1930, 

visando problematizar a representação visual da infância, levando em 

consideração o cenário, a pose, a roupa e principalmente os objetos, que 

ganham destaque na composição. 

                                                  Panorama Geral 
• O fundo utilizado nos retratos pintado é o mesmo para todas as fotos. O 

visual não remete à um cenário que lembre a infância, pois existe elementos 

que simula um ambiente do lar como um vaso com flores pintado, uma 

cortina situado em um pequeno ambiente simulando uma sala. Os cenários 

também são compostos por tapetes. Entretanto, é importante ressaltar que 

não são em todos os negativos que o tapete se faz presente. Há uma troca 

de tapetes no ano de 1923. Antes, possuía detalhes quadriculados e depois 

passou a mostrar detalhes estampados com flores. 
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• Na pesquisa realizada no caderno de clientes e serviços 

disponibilizados pelo site memórias digitais,  foi possível constatar que a 

partir do ano de 1925 houve uma crescente demanda por serviços, no que se 

refere ao retrato de crianças. 

 

• Os enquadramentos também ficam mais pertos e nítidos com o decorrer 

do tempo, pressupondo que algumas fotos tenham sido tiradas ou por Rauly 

(filho), ou pela Maria, esposa de Luiz Bianchi, ou ainda, que o ateliê adquiriu 

outra lente que facilitava o enquadramento mais perto da criança. 

 

• Livros e álbuns fotográficos aparecem em 3 de 5 negativos do ano de 

1920 e apenas em 2 de 5 imagens no ano de 1922. 

 

• Ao todo, foram analisados 29 negativos: 15 em grupo (duas ou mais 

crianças) e 14 individuais. 

 

• 6 negativos possuem brinquedos que não aparecem em outros 

negativos. Provavelmente pertenciam as crianças. Dos brinquedos/objetos 

do ateliê, 6 imagens mostram os blocos de madeira, semelhante ao LEGO. 

Eles são os brinquedos que mais se repetem nas produções 

fotográficas.Essa iniciativa de colocar esses brinquedo na composição 

mostra a intenção de buscar uma representação voltada à uma cena lúdica. 

 

• A maioria das roupas são formais. Em alguns casos, possuem 

semelhanças que ficam evidentes. Isso indica a produção de uma moda 

pensada para o sujeito infantil. No entanto, a única criança que veste um traje 

com desenhos infantis é observada no negativo 11.662 de 1929. A cadeira 

em formato de U só aparece nesta imagem, quando analisada no conjunto de 

fotografias de crianças. 

 

• O sorriso das crianças surgem com mais frequência com o passar dos 

anos, o que pode indicar a busca por uma naturalidade na fotografia, 

deixando a criança mais a vontade. 
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• Nenhuma fotografia mostra uma cena simulando um movimento. Todas 

as crianças estão posadas. 

 

• As fotos em grupo não mostram interatividade entre as crianças. 

 

 

 

5. Conclusão 
 

A realização desse trabalho apontou que a visão que se tinha das 

crianças nos séculos anteriores era bastante distinta, do que a que observamos 

atualmente. O conceito de infância passou por diversas mudanças e ainda 

passa, pois como apresentado, existe um contexto em que a infância está 

inserida. Não podemos dizer que toda a infância é igual, pois existe uma série 

de questões que envolvem essa definição. 

Quando analisamos o conjunto dos retratos infantis produzidos no Foto 

Bianchi percebemos que em alguns casos essas imagens buscavam exprimir 

uma boa educação. Isso pode ser notado quando aparecem alguns objetos nos 

retratos que simbolizam este tema (o livro e o jogo educativo de montagem de 

peças de madeira - tipo LEGO). Somado à isso, as expressões faciais e 

corporais das crianças transmitem seriedade. Todavia, em determinados anos, 

é possível perceber a mudança nas feições e expressões até pelo fato da 

mudança das cadeiras e objetos de apoio. Nestes casos, notam-se sorrisos 

mais tímidos ou outros mais leves, buscando a naturalidade dos pequenos na 

realização do ato fotográfico. Além disso, a inserção da cadeira infantil também 

aponta para uma preocupação do fotógrafo com a segurança do fotografado, 

utilizando materiais adequados e adaptados para os pequenos. Isso possibilita 

trabalhar uma postura mais confortável e assim amplia a chance de ter uma 

postura mais natural. O cenário ficou mais limpo com o passar do tempo, 
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deixando o foco da imagem para a criança. Em todos os retratos observam-se 

crianças bem vestidas e penteadas. O ar saudável e educado se soma à 

representação de que a criança pertence a uma classe social privilegiada. 
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Pequenos comentários em prosa: o que dizem os espectadores 
de Velho Chico (2016)? 

 
Émile Cardoso ANDRADE 1 

Michelle dos SANTOS 2 
 

Entretenimento pesado 

As considerações desta seção partem de uma pequena contextualização 

quanto ao enredo da novela em questão, inserindo nele os aspectos temáticos 

por conta dos quais estamos denominando-o “entretenimento pesado”. Aliada a 

isso, a análise da trilha sonora e os comentários dos receptores ajudam a 

compor a argumentação, em consonância com a ideia de partilha do sensível 

de Jacques Rancière.  

A novela global Velho Chico, com direção artística e geral de Luiz 

Fernando Carvalho, narra conflitos familiares em torno de Afrânio De Sá 

Ribeiro, que em sua juventude nunca ansiou ser o novo coronel de Grotas do 

São Francisco. Entretanto, com a morte repentina de seu pai, Jacinto De Sá 

Ribeiro, devido a um infarto fulminante, defronta-se com o dilema entre ficar em 

Salvador – onde se formou em Direito e levava uma vida de paixão e boemia – 

ou assumir a herança da família: a fazenda, o curral eleitoral e o controle do 

povo, bem como as alianças com os produtores e os políticos da região.  

O jovem herdara também, como logo iria admitir em sua prática, o 

combate aos opositores dos De Sá Ribeiro, desafetos representados no 

cooperativismo do capitão Ernesto Rosa e de seus agregados, que 
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denunciavam o mandonismo e a exploração da população local pelos Saruês, 

apelido dado aos coronéis da fazenda Nossa Senhora das Grotas.  

O capitão e sua esposa Eulália, donos da fazenda Piatã, acolheram um 

casal de retirantes, Miro e Piedade dos Anjos, e seu filho recém-nascido. A 

criança cresce e torna-se o herói da história, o destemido Santo dos Anjos. Seu 

irmão mais novo, Bento dos Anjos, também se tornara um homem de brio e 

fizera jus ao sobrenome aureolado da família. Assim, os dois clãs, Rosa e dos 

Anjos, formaram a linha de frente contra o domínio dos Saruês sob a terra e as 

águas do Velho Chico. 

Do outro lado, três crianças também fazem a transição para a vida 

adulta na história dirigida por LFC. Os dois filhos de Afrânio De Sá Ribeiro com 

Leonor: Maria Tereza e Martim, e o único descendente da união do capataz da 

fazenda, Clemente, com a empregada do local, Doninha: o rapaz se chamava 

Cícero. O menino foi criado junto com Terê e alimentou por ela um amor 

platônico. A filha mais velha de Afrânio, por seu turno, era completamente 

apaixonada e correspondida por Santo dos Anjos.  

O melodrama composto pelo amor impossível entre pessoas de mundos 

tão distantes e rivais, que aparentemente seria o eixo da novela, acabou 

secundarizado pelo teor crítico do enredo em relação aos abusos do poder 

público, com sua extensa rede de corrupção e tráfico de influência entre Grotas 

do São Francisco e Brasília, onde Carlos Eduardo, genro do Saruê, era 

deputado. No desenrolar da trama, Tereza ainda jovem e grávida de Santo, se 

casou com Carlos contra a sua vontade, por armações e pressões familiares. 

Para Maria Rita Kehl: 

 
É o Brasil arcaico onde a autoridade paternalista dos antigos 
fazendeiros vem sendo substituída pela violência moderna, eficiente e 
ainda mais predatória da nova geração de políticos, representada 
pelo temido e desprezível Carlos (SERRADO, 2016, n.p). 

 

A história de amor é obnubilada pela visibilidade dada à degradação da 

natureza e ao anseio de ressurreição do rio São Francisco, pois sua agonia 

tomava a tela na forma de ameaça a sobrevivência e ao estilo de vida da 

população ribeirinha, dos pescadores, dos indígenas, enfim e por extensão, de 

todos nós que somos afetados pelo desequilíbrio ecológico e climático.   
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Assim, a sombra da morte não estava só nos olhos do jagunço 

Clemente, como acusava Belmiro desde os primeiros capítulos, estava também 

no sumiço dos peixes e na água minguada do São Francisco. A morte era um 

conceito de cena, na forma literal: encarnada na doença, no parto, no 

afogamento, no assassinato; na forma metafórica: quando aparecia o Gaiola 

Encantado – barco fantasma que leva as almas para o além -, ou a sensação 

de saudade e de ausência evocada em muitas cenas e na trilha sonora. Não à 

toa, Triste Bahia, atualização feita por Caetano Veloso de um soneto de 

Gregório de Matos, estourava no horário nobre.  

Na composição de personagens, por exemplo, Cícero era acima de tudo 

obcecado com a morte de Santo e a paixão que sentia por Tereza não era 

maior que o ódio que nutria pelo rival.  

Ódio e morte também rondavam a viúva de Jacinto de Sá Ribeiro. O 

infarto do marido e, antes disso, a tragédia com o seu primogênito Inácio, que 

se afogou em um acidente no qual o barco da família tombou no dia da festa de 

São Gonçalo, fizeram de Encarnação uma mulher amarga, ressentida, 

agressiva. Como bem mostra seu tema, interpretado por Elba Ramalho:  

 
Encarnação 
Solidão 
Tristeza, rancor 
Falta de amor 
Tristeza, rancor 
Falta de amor 
 
Cinzento é 
Seu coração 
É só dor, encarnação 
Cinzento é 
Seu coração 
É só dor, encarnação 
 
Encarnação 
Solidão 
Tristeza, rancor 
Falta de amor 
Tristeza, rancor 
Falta de amor (RAMALHO, 2019, n.p). 

 

Essas características só lhe são atenuadas na segunda fase da novela, 

quando já centenária, Encarnação é acometida pelo remorso. Nessa etapa, 

que marca uma espécie de redenção, ela passa, contudo, a confeccionar sua 

própria mortalha. Antes que a personagem peça o perdão de seus pecados ao 
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padre Benício, descobrimos que foi ela a responsável por mandar matar o 

capitão Ernesto Rosa, que rivalizava e concorria com seu filho pelo algodão 

dos pequenos produtores da região. Também na primeira fase, Leonor morre 

ao dar à luz a um filho varão: Martim de Sá Ribeiro. Cícero, por sua vez, 

assassinara Belmiro dos Anjos mesmo sem querer, uma vez que seu alvo era 

Santo, mas o retirante colocou-se na frente do filho.  

Martim de Sá Ribeiro também morre jovem, com tiros disparados da 

arma de Carlos Eduardo, o marido arranjado de Terê. Bom caráter e justo, 

Martim havia conseguido recolher provas dos delitos de seu cunhado, que a 

esta altura da segunda fase da novela, se revelava plenamente como o 

vilão. Contudo, o destino de tal antagonista na novela também será a morte, 

perecendo desidratado na caatinga, com maços e maços de dinheiro ilícito.   

Quanto à trilha sonora, a música responsável pela composição de 

Martim não deu qualquer leveza ao personagem: Monte Castelo, clássico da 

Legião Urbana, que afirma a solidão e a agonia de estar acordado enquanto 

todos dormem normalmente. Pela canção, a verdade de Martim que é o amor à 

justiça mostra que outro mundo é possível, um mundo diferente daquele dos 

coronéis de sua família, que aviltam homem e natureza. Ele é o avesso da 

ganância, do egoísmo, da corrupção, do materialismo, da vaidade e por isso 

sofre muito. Vive só. E, por fim, é perseguido e assassinado.  

Sobre a trilha sonora, LFC se pronuncia: 

 
Procurei uma harmonia sensorial, emocional, mas também crítica em 
relação ao contexto da novela. Sei que isso é muito delicado para a 
linguagem da TV, mas em alguns momentos é possível ouvir as letras 
de certas canções contracenando com os diálogos dos personagens 
(CARVALHO, 2018, n.p). 

 
Se o tema é canção, a que embala o amor de Terê com Santo foge 

completamente dos temas românticos de casais. Com a voz de Maria Bethânia, 

a poesia musicada Mortal Loucura nasceu de um projeto conjunto de Caetano 

Veloso e José Miguel Wisnik, para o CD Onqotô (2005). A partir do poema de 

Gregório de Matos, que fala de um sentido providencialista da vida e de sua 

fragilidade, remetendo à Bahia da época colonial, à moral católica e à força do 

arcaico e da terra onipresentes em Velho Chico. 

Neste ponto da discussão, nos chama a atenção a entrevista de 

Carvalho concedida ainda no ano de 2003, dizendo “Que a televisão seja 
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apenas diversão, me parece bastante contestável. Precisamos de diversão, 

mas também precisamos nos orientar e entender o mundo” (CARVALHO, 

2016). Convicção reforçada pelo autor Bruno Luperi, com quem trabalhou do 

início ao fim de Velho Chico em 2016: “Tem gente morrendo de fome e de 

sede, tendo que migrar, tem um rio secando, mudança climática... 

Sinceramente, se der 20, 25 ou não sei quanto no ibope, para mim tanto 

faz”.(LUPERI, 2018).  Desejo compartilhado ainda pelo ator Umberto Magnani, 

intérprete do Padre Romão que afirmou em entrevista que se as pessoas 

discutissem em casa 10% do que iriam ver e ouvir na novela, já seria uma 

vitória para o país. 

Nos bastidores da novela que, na vida real, também sofreu com a morte, 

Magnani acabou sendo substituído na trama por Carlos Vereza, pois faleceu 

em decorrência de um acidente vascular encefálico sofrido durante gravações, 

aos 75 anos. Alguns meses depois, Domingos Montagner afogou-se no mesmo 

rio em que seu personagem foi salvo na novela. O índio Felis Karai que gravou 

as cenas de cura ritual com o ator, diz ter sentido que Domingos teria vida 

curta, após um ritual realizado por ele. Segundo o índio, quando ele joga 

fumaça por cima da cabeça de uma pessoa e ela fica paradinha, significa que a 

vida vai ser longa. Mas, quando a fumaça dispersa, sobe rápido, significa que a 

vida vai ser curta. 

Depois da morte de Domingos Montagner, os membros da aldeia Tekoá 

Porã realizaram “rituais de purificação” pela sua alma. Acreditam que o ator “se 

tornou um dos protetores do Rio São Francisco”, daquelas águas que estão 

morrendo. Essa mensagem foi lida no programa Encontro, da Globo, e deixou 

registrado o afogamento sob uma perspectiva difícil de ser alcançada pelos 

não-indígenas.  

 
Por que estão querendo trazer a alma dele de volta? Ele nasceu de 
novo, hoje, se tornou um novo protetor do rio São Francisco, que 
estava tão esquecido, porque esse rio não pode morrer". A novela 
contou mistérios do rio e esse é foi mais um desses. Mas ele se 
tornou um ser de luz, pois a água não tira a vida, dá a vida e fiquem 
felizes pela alma dele, pois quando ele entrou no rio, se despediu do 
corpo e da alma, nasceu em um mundo melhor. Algum dia, os 
brancos irão entender isso, então temos que fazer um ritual para que 
os brancos entendam, que ele está bem, que ele, agora, é um 
protetor do rio São Francisco (CURTA MAIS, 2018, n.p). 
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Mensagem que Benedito Ruy Barbosa fez questão de comentar,  

 
Essa é a coisa mais linda que a novela vai deixar como marca, 
plantou um novo defensor do Rio São Francisco. Índio pensa assim, 
morte é vida, eles encaram assim. No fundo a gente também não 
sabe o que é a morte, na verdade a gente não sabe o que vem 
depois (BARBOSA, 2018, n.p). 

 

O comentário do internauta Gianmarco Nicoli, publicado abaixo da 

matéria que trouxe a declaração de Benedito, mostra inconformidade com a 

opinião do autor, vinculando-a ao misticismo e ao culto ao rio exacerbados no 

enredo da novela: 

 
Quanto ao seu Benedito Ruy Barbosa, diante do ocorrido, acho que 
ele deveria parar com essa "pataquada" de culto ao rio. Dizer que 
"essa é a coisa mais linda que a novela vai deixar como marca" é um 
grande desrespeito aos que sofrem com a partida precoce do ator. E 
essa tragédia só evidencia que a escolha do enredo para essa novela 
(e o misticismo com que foi tratado) não poderia ter sido pior (NICOLI, 
2018, n.p). 

 

A relação forte e íntima com a natureza de personagens como Miguel – 

filho de Tereza e Santo –, Zé Pirangueiro – pescador inconformado com a 

morte do Rio São Francisco – e Martim não foi bem recebida também por outro 

internauta: VekMell, na mesma reportagem, para quem a ideia de "dar vida" ao 

Rio é um “porre”. Mas sua revitalização é sim uma questão de vida ou morte, 

embora internautas como esses, tais quais líderes políticos contemporâneos, 

insistam em negar o tamanho da hecatombe das águas de rios, mares e 

nascentes e ainda neguem ou minimizem até mesmo o aquecimento global e 

suas causas humanas. O governo atual de nosso país, eleito em 2018, coloca 

em primeiro plano a inverossímil apreciação de que existe uma “indústria das 

multas” e que os aterrorizadores dados sobre o desmatamento do país são 

contestáveis. Este também é o comportamento de Ricardo Salles, Ministro do 

Meio Ambiente escolhido por Jair Bolsonaro.  

Para outro comentarista, ainda na mesma reportagem, identificado como 

CrocBsb, o que foi apresentado por Carvalho como uma saga shakespeariana 

do sertão ou distribuído pela emissora como Romeu e Julieta rural tornou-se na 

realidade, por todos os motivos elencados acima, inclusive pela abordagem da 

diminuição da cobertura vegetal e a poluição da água, “uma novela soturna, 

pesada, cores exageradas, e a mais trágica dos últimos tempos” (ALMEIDA, 
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2016, n.p). Já o internauta Tony Nascimento registrou que para a segunda fase 

“tinha esperança que trocassem de filtro da filmagem. Essa cor amarronzada 

ou alaranjada em tudo dá uma tristeza e um ar de coisa antiga, queimada... 

Sem vida” (UOL, 2016, n.p). Experiências compartilhadas por Hugo111, 

 
Uma novela macabra (a mais macabra que já vi) em que flerta com a 
morte o tempo todo. A morte é tão marcante na novela que talvez não 
seja coincidência 2 atores terem partido no meio dela. Não sei o que 
se passa na cabeça do autor, para gostar tanto assim de um só tema, 
mas de certa forma aconteceu na vida real o que se fala o tempo 
inteiro no telenovela [...] (HUGO111, 2018, n.p).  

 

A confusão entre realidade e ficção segue no comentário de O Gabriela, 

a fez crer que o afogamento do ator seria evitado, caso ele tivesse morrido na 

novela e, em decorrência disso, não fosse gravar no local do acidente: “Rio 

amaldiçoado! Indignada com uma morte tão trágica! Fico pensando q se o 

personagem dele tivesse morrido msm naquelas cenas do rio... ele não estaria 

mais nessa novela e ainda estaria vivo...” (G1, 2016, n.p). José Filho, por sua 

vez, usa os caracteres de que dispõe para taxar a colocação de O Gabriela 

como “psicose” e justifica sua indignação: “O Rio São Francisco é um rio que a 

despeito de toda a agressão que sofre de nós humanos continua provendo vida 

e o ganha pão de muita gente” (G1, 2016, n.p).  

Na matéria do site UOL, que traz declarações de Benedito Ruy Barbosa 

acerca da trágica morte de Montagner, o internauta Michael Nascimento reage 

comentando: 

 
Desculpe Benedito, mas "Velho Chico" é uma novela muito pesada, a 
gente só vê personagens sempre aflitos, angustiados, sofrendo, 
poeira, um cenário de escuridão. Deus me livre, mas o Nordeste NÃO 
é isso nem de longe, o Nordeste é a alegria do Baião, do Forró. O 
autor infelizmente quis fazer uma novela pesada, e tanta carga 
negativa dramática acabou se tornando realidade, somado a energia 
natural que o Rio já tem (NASCIMENTO, 2019, n.p). 

 

Gostando ou não da novela, foi impossível manter-se indiferente às suas 

sequências muito caracterizadas pelos telespectadores como ligadas à 

“fatalidade”, ao “baixo astral”. Para a maioria dos comentaristas, a novela foi 

mórbida, sombria, macabra. No comentário de Etheth:  
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Uma novela marcada pela melancolia, sinistra, provocativa, colheu 
muita energia do lugar, daquele povo, que durante anos sofreu pelo 
descaso público, pela falta de água, domínio dos coronéis, 
escravidão, perseguições, violência da justiça pelas próprias mãos. 
Mexeram em vespeiro ao incorporar, de forma lúdica, tentar 
reproduzir uma vida dura e marcada pela dor, um lugar quase que 
sagrado que carrega o peso de tantas histórias ali enterradas, 
maltratadas pelo tempo, como um carma que passou de geração em 
geração. A novela foi ali e quis fazer história, fez. Uma história 
parecida com a que ali se vivenciou e foram muito capazes porque 
tocaram na ferida, no âmago do povo marcado como na obra da vida 
e morte severina. Em algum momento, chamou atenção de muitos, 
como algo estranho no ar, a arte imitava a vida, ou a vida imitava a 
arte? Houve mal estar geral rodeado por uma tristeza sem fim, triste 
por mais que quisessem enfeitar (ETHETH, 2019, n.p). 

 

Produzindo também efeito de aflição, até Tropicália foi especialmente 

regravada por Caetano Veloso acompanhado pela Orquestra Sinfônica de 

Heliópolis para a abertura da novela. O arranjo e a regência cheia de suspense 

de Tim Rescala3 elevaram a potência dramática da música. Para Luiz 

Fernando Carvalho, essa canção expõe as relações sociais – anacrônicas e 

contraditórias – do interior do país, mas também suas riquezas, seu abandono, 

seu bangue-bangue. Em outra entrevista, Carvalho afirma que a própria novela 

referencia a ideia oswaldiana de engolir e sair vomitando a obra de arte, engolir 

os contrastes todos, tanto o que faz bem, quanto o que faz mal. 

Nunca dantes de Velho Chico e de Luiz Fernando Carvalho, um produto 

de entretenimento das 21h da Rede Globo havia sido tão macambúzio, desde a 

abertura até as mortes dos personagens e até mesmo dos citados atores. 

Nunca um entretenimento foi tão pesado de acompanhar. As palavras de 

Nilson Xavier, reproduzidas a seguir, foram arrebatadas pelo acontecimento 

estético inédito da “Triste Bahia” de LFC. Essa nova partilha do sensível 

finalmente chegou ao público de telenovela afeito à “alegria institucional” que 

deveria representar a todos os nordestinos.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
3  O maestro é um parceiro de confiança do diretor. Ao seu lado, concebeu a trilha sonora, 
inclusive com canções inéditas e novos arranjos para algumas já conhecidas, de Afinal, o Que 
Querem as Mulheres? e Meu Pedacinho de Chão.  
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Por tudo isso, "Velho Chico" é uma obra acima da média na TV 
brasileira. Ainda que o texto tenha cansado em vários momentos, ou 
os autores tenham sido didáticos em outros, ainda que o ritmo lento 
da narrativa tenha afugentado telespectadores, a novela teve o 
grande mérito de provocar e estimular o público. Entregar tudo 
mastigado é mais fácil. Difícil é confrontar o espectador e chamá-lo à 
reflexão. A proposta estética do diretor, o figurino de época de Dona 
Encarnação ou a peruca do Saruê fazem parte do conjunto de 
metáforas da narrativa que disfarçaram a crítica social e política do 
texto, percebidas pelos que se propuseram acompanhar a saga de 
Santo dos Anjos (XAVIER, 2018, n.p). 

 

Podemos, à esteira de Rancière, pensar que, engajado politicamente e 

de modo crítico, a direção de Carvalho propôs um novo campo de percepção 

comum. Mas, esse mundo partilhado com o outro pressupõe dissenso. Estar 

com o outro (com o telespectador) envolve separações e recortes. “Em 

comum”, portanto, não designa fusão. Partilha estética designa aqui, isto sim, 

palavras, imagens e coisas colocadas em circulação e em litígio com o 

mainstream da TV aberta – reivindicado tanto no campo da produção quando 

da recepção – que se aclama o mestre das classificações e designações. 

Numa sociedade democrática, a irrupção continua de desafios à ordem 

estabelecida é fundamental: a imagem de quem não deveria aparecer, a 

palavra de que não poderia falar, a presença reconfigurada de quem foi 

estereotipado, formatado e enquadrado pelo regime de visibilidade 

predominante. Estamos falando de  

[...] mudar os referenciais do que é visível e enunciável, mostrar o que 
não era visto, mostrar de outro jeito o que não era facilmente visto, 
correlacionar o que não estava correlacionado, com o objetivo de 
produzir rupturas no tecido sensível das percepções e na dinâmica 
dos afetos. Esse é o trabalho da ficção. Ficção não é criação de um 
mundo imaginário oposto ao mundo real. É o trabalho que 
realiza dissensos, que muda os modos de apresentação sensível e as 
formas de enunciação, mudando quadros, escalas ou ritmos, 
construindo relações novas entre a aparência e a realidade, o 
singular e o comum, o visível e sua significação. Esse trabalho muda 
as coordenadas do representável; muda nossa percepção dos 
acontecimentos sensíveis, nossa maneira de relacioná-los com os 
sujeitos, o modo como nosso mundo é povoado de acontecimentos e 
figuras (RANCIÉRE, 2012, p. 64-65). 
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Em Velho Chico, um entretenimento pesado e alheio a fórmula da 

leveza, a morte encenou sem disfarces a grande personagem que é, com 

imagens que eram como aforismos, despedidas e dores. Em parte da sinopse 

do romance As intermitências da morte, do escritor português José Saramago, 

presente na capa da edição da Companhia das Letras (2020), lemos algo que 

nos leva a reflexões profundas: 
 

Cansada de ser detestada pela humanidade, a ossuda resolve 
suspender suas atividades. De repente, num certo país fabuloso, as 
pessoas simplesmente param de morrer. E o que no início provoca 
um verdadeiro clamor patriótico logo se revela um grave problema. 
Idosos e doentes agonizam em seus leitos sem poder "passar desta 
para melhor". Os empresários do serviço funerário se vêem 
"brutalmente desprovidos da sua matéria-prima". Hospitais e asilos 
geriátricos enfrentam uma superlotação crônica, que não pára de 
aumentar. O negócio das companhias de seguros entra em crise. O 
primeiro-ministro não sabe o que fazer, enquanto o cardeal se 
desconsola, porque "sem morte não há ressurreição, e sem 
ressurreição não há igreja". Um por um, ficam expostos os vínculos 
que ligam o Estado, as religiões e o cotidiano à mortalidade comum 
de todos os cidadãos (COMPANHIA DAS LETRAS, s.d., n.p)4.  

 

Em consonância com a temática deste romance de Saramago, há toda 

uma caudalosa torrente literária de obituários, escritas de luto, desastres, 

infortúnios e suas nuanças horrivelmente belas que Carvalho traduziu, ao seu 

modo, para a teleficção. E, se a linguagem é vida, como propõe o diretor, 

incluindo suas figurações da morte, fez todo o sentido uma câmera subjetiva 

substituir o personagem Santo na novela, visto que o ator havia morrido poucos 

dias antes do final da trama. Na citação de Carvalho: “Lembro-me daquela 

reflexão do diretor Luchino Visconti [cineasta italiano na ativa entre as décadas 

de 1940 e 70, consagrado por filmes como O Leopardo] que me diz muito: “Ao 

nos depararmos com a beleza nos deparamos com a Morte” (CARVALHO, 

2019, n.p).   

 

2. Fascínio, subjetividades e riqueza linguística 

Esta seção segue nossa investigação no intuito de percorrer as 

inúmeras subjetividades em torno da novela, desde a potência metaficcional 
                                                            
4 Não encontramos a autoria desta citação, publicada como Apresentação da última edição 
brasileira de As intermitências da morte de José Saramago no site da editora Companhia das 
letras. Disponível em: https://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=45629. 
Acesso em: 13 dez. 2020. 



129 
 

que uniu vida e morte, realidade e ficção, às emoções afloradas da recepção 

diante das soluções propostas pela direção para suprir a ausência do 

personagem Santo. Junto a este debate, traçamos paralelos entre a riqueza 

linguística da narrativa televisiva e sua recepção crítica feita na internet. 

O que nos fascinou na teledramaturgia desta novela em especial foi sua 

relação absorvente e metaficcional com a vida das pessoas. Em 2016, o ator 

Domingos Montagner foi tragado pelo Velho Chico, como se os segredos, 

lances e riscos que o circundavam tal qual retratados na novela do horário 

nobre, saíssem sem pudor e constrangimento da ficção para afogar a 

realidade.  

Na belíssima parte do rio conhecida como Prainha, em Canindé, no 

estado de Sergipe, a colega de elenco Camila Pitanga gritava por ajuda em 

cima de uma pedra cercada pela água – hostilizada e hostil – em que há pouco 

nadavam num momento de lazer, após o trabalho.  

As pessoas que estavam por perto, acostumadas com as gravações na 

região, inicialmente pensaram se tratar apenas de um drama “inventado”, em 

que Tereza (personagem de Camila) e não a própria atriz pedia por socorro. 

Não seria a primeira vez na trama que Santo (papel de Montagner) 

desapareceria no rio São Francisco. Mas, a intérprete não estava fingindo 

desespero, há poucas horas havia deixado de ser Tereza. E nem Benedito Ruy 

Barbosa, Bruno Luperi ou Luiz Fernando Carvalho poderiam trazer Santo, mais 

uma vez, de volta à vida, pois foi Domingos Montagner que, fora do roteiro, 

morrera aos 54 anos. 

 Sem seu protagonista, a uma semana do final da novela, o supracitado 

trio não optou por uma solução usual em casos como esse: a substituição do 

ator por outro, o desaparecimento por viagem ou a morte do personagem. 

Santo permaneceu na trama representado por uma câmera subjetiva, com a 

qual o elenco interagia. Santo e Domingos, bem como o protagonista e o 

público, agora eram um só. Ele olha a família dos Anjos com os nossos olhos 

emocionados pela despedida do elenco, da novela, de si, da própria vida.  

No último capítulo, Santo/Domingos aparece navegando no Velho Chico, 

em silêncio. Tais cenas aparecem entre imagens do Gaiola Encantado com seu 

característico apito, agora bem suave. Ao fundo, só o a voz de Maria Bethânia 
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cantando Francisco, Francisco / Meu Divino São José, do álbum Dentro do mar 

tem rio (2007):  

 
O menino e o velho Chico viagens 
Mergulham em meus olhos 
Barrancos, carrancas, paisagens 
Francisco, Francisco 
Tantas águas corridas, 
Lágrimas escorridas, despedidas 
saudades 
Francisco meu santo, a velha coroa 
Gaiolas são pássaros 
Flutuantes imagens desaguam os 
instantes 
O vento e a vela 
Me levam distante 
Adeus velho Chico 
Diz o povo nas margens (BETHÂNIA, 2007, n.p). 
 

A lente da câmera imitou uma pupila: desfocou, deixou-se perder e foi 

acompanhada por respirações, além de falas curtas e serenas do personagem 

recuperadas de capítulos anteriores. O clima geral, somado à luz sublime, era 

espiritual, místico, incorpóreo, o que de fato não modificou a estrutura da obra 

fortemente ancorada no sobrenatural.  

A comoção generalizada dos telespectadores pela morte de Montagner, 

tão querido quanto sua figura na novela, contribuiu para que a recepção geral 

da câmera subjetiva oscilasse entre o enternecimento, a angústia e o 

estranhamento, como ilustram os twites abaixo: 

 
Imagem 1 – A nova linguagem e o Twitter. 

 

 
Fonte: EGO GLOBO (2016)5.  

 
 

                                                            
5 Disponível em: http://ego.globo.com. 
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Imagem 2 – Respostas do público. 
 

 
Fonte: TV FAMOSOS UOL (2016)6. 

 

Essa subjetividade à flor da pele já existia, em alguma medida, desde o 

início da trama. A direção já abusava de tomadas com câmera na mão, de 

travellings circulares que causavam um efeito vertiginoso. A direção de arte 

nunca se poupou do uso excessivo de cores quentes, de uma vultuosidade de 

texturas e saturações. Os recursos finais utilizados para presentificar o 

personagem Santo foram saídas coerentes com a estética geral do folhetim. 

A concepção da câmera em primeira pessoa, bem como a escolha de 

Leandro Pagliaro para operá-la, foram de LFC. Pagliaro, que conduziu o “olhar” 

de Santo, estudou cinema no Canadá, é cinegrafista e fotógrafo de moda e 

trabalha com o diretor carioca desde Suburbia (2012), e disse em diversas 

entrevistas que foi Carvalho quem o ensinou a filmar. Reitera que sempre teve 

noções técnicas, como as de enquadramento, de proporção, porém, aprendeu 

a não deixar um vazio entre o ator e a câmera, descobriu como contar uma 

história sem a barreira entre o humano e a tecnologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
6 Disponível em: https://tvefamosos.uol.com.br. 
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Imagem 3 – Recortes extraídos do Instagram do cameraman7. 
 

 
 

Fonte: Instagram de Leandro Pagliaro (2016). 

 

O Nordeste, o sertão, o “Brasil profundo” foi o espaço desbravado por 

suas lentes em Velho Chico. As locações da novela ocorreram em lugares 

como São Francisco do Conde, Raso da Catarina e Cachoeira, na Bahia; 

Baraúna, no Rio Grande do Norte; Povoado Caboclo e Olho D'água do 

Casado, em Alagoas.  

Pode-se dizer que essas mesmas lentes são tributárias de uma extensa 

tradição, que vai de Deus e o Diabo na Terra do Sol a Abril Despedaçado. O 

citado longa-metragem, de Walter Salles, aborda a força e o peso da herança, 

das rinhas de sangue, também presentes na obra de Benedito Ruy Barbosa. 

Levando-se em conta que referências aos clássicos dessa tradição, que teve 

seu auge no Cinema Novo, não são vistas positivamente por parcela dos 

teventes. Para o internauta Samuel Gueiros Jr, por exemplo,  

  
 
 
 
 

                                                            
7 À esquerda, em primeiro plano, Luiz Fernando Carvalho e seu rigor. Mais ao centro, em cima 
de um apoio transparente, Leandro Pagliaro filmando Camila Pitanga e seu figurino nada 
convencional, livre de determinações temporais. Reparem nas relações entre personagem e 
câmera, espaço e iluminação. Reparem ainda nos móveis estilo Luís XV. Sua casa é a casa 
dos nobres, do luxo, do excesso, da imponência.  
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Tentou-se empregar uma abordagem a la Glauber Rocha com o 
mesmo resultado: monotono, enfadonho, confuso e delirante. A 
primeira fase promissora sucede-se uma fase geriatrica, inverossimil 
e arrastada com uma linha sonora em grande parte funebre. A morte 
dos atores, a bela fotografia, mas exagerada, uma abordagem 
artificial de sustentabilidade e histrionismos glauberianos resultaram 
em pretexto para canonizar uma novela cansativa e chata (GEIROS 
JÚNIOR, 2016, n.p)8. 

 

Percebe-se que esse espectador reconhece o mérito técnico da 

fotografia e apreende as referências, a despeito das pesadas críticas, enquanto 

rechaço mais rasgado veio das mãos de Madalena Maria Camargo, outra 

internauta: 

 
é uma pena q infelizmente a globo / seu autor se atrapalhou um 
pouco nos capitulos iniciais do velho chico, ex; pinta de tereza era 
mutante uma vez tinha outra não e outra mudava de lugar, bem agora 
será real. carros antigos com placas erradas aparecendo nitidamente 
a placa cinza embx, alem de outros erros carro sujo numa cena 
aparece os atristas e em seguida carro limpo..., roupas 
completamente erroneas, suor excessivo, morei no sertão e não é 
assim não, foi muito forçado,cenas de nudes não precisa aparecer, 
nossa vou ficar listando e listando e melhor parar, 
a globo deveria transferir o velho chico para as 11h e deixar liberdade 
liberdade para as 9h, bem eu não vou assistir mais, tá muito 
enrolado, perderam o foco....(CAMARGO, 2016, n.p)9. 

 

O afago à estética de Velho Chico, de outro lado, veio de MC Xris, que 

ainda sugere que a novela se desdobre em um filme: 

 
Não gosto de novelas, mas ao ver um trecho da primeira fase, 
percebi a nova proposta. Infelizmente nem todos gostaram. Perderam 
a oportunidade de aprender algo sobre problemas atuais de meio 
ambiente e política que tanto nos afligem. Parabéns a todos que 
participaram desta produção. Que tal um filme? (TV FAMOSO UOL, 
2016, n.p)10. 

 

                                                            
8 Comentário do espectador Samuel Gueiros Jr. Transcrito em conformidade com aquilo que 
está disponível no site citado após. Disponível em: 
http://comentarios1.folha.uol.com.br/comentarios/6033451?skin=folhaonline&device=. Acesso 
em: 12 mar. 2017. 
9 Comentário da espectadora Madalena Maria Camargo. Transcrito em conformidade com 
aquilo que está disponível no site citado após. Disponível em: 
https://heloisatolipan.com.br/tv/velho-chico-tem-passagem-de-28-anos-veja-quem-e-quem-na-
nova-fase-da-novela/. Acesso em: 24 mar. 2017. 
10 Comentário do internauta MC Xris. Transcrito em conformidade com aquilo que está 
disponível no site citado após. Disponível em: 
https://tvefamosos.uol.com.br/blog/mauriciostycer/2016/09/30/novela-nao-tem-que-ser-como-o-
publico-quer-diz-autor-de-velho-chico/. Acesso em: 12 mar. 2017. 
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Assim, a política se faz de associações e dissociações de mundos 

sensíveis, pois “não há ponto de partida privilegiado” 

 

[...]. Há sempre pontos de partida, cruzamentos e nós que nos 
permitem aprender algo de novo caso recusemos, em primeiro lugar, 
a distância radical; em segundo lugar, a distribuição dos papéis; em 
terceiro, as fronteiras entre os territórios. Não temos de transformar 
os espectadores em atores e os ignorantes em intelectuais. Temos de 
reconhecer o saber em ação no ignorante e a atividade própria ao 
espectador (RANCIÈRE, 2012, p. 21).  
 

Comentários na rede sobre a teledramaturgia, nos quais reinam a 

concisão, as abreviaturas e a codificação ganharam espaço em nosso dia-a-

dia, conquistaram ainda a consideração dos leitores-navegadores e dos 

estudiosos do assunto. François Jost assinala que “a televisão é sem dúvida a 

única mídia que mobiliza cotidianamente a atenção de todas as outras” (JOST, 

2007, p. 21). 

De ouvintes e espectadores de comentários oferecidos por uma minoria 

na TV, no rádio, e no jornalismo impresso, as pessoas se converteram em 

criadoras de opiniões que outras, como elas, consomem. Milhões de usuários 

obtêm informação não só no vídeo ou texto publicado na web. Os comentários 

que deles se originam se tornaram outra forma de acesso à informação. 

Indivíduos comuns, antes ignorados, participam e mobilizam sentimentos a 

partir de postagens de notícias e de vídeos na web, como o retrato dos 

passamentos on e off-line feito por Roger Silverstone: 

 
Nossa jornada diária implica movimento pelos diferentes espaços 
midiáticos e para dentro e fora do espaço da mídia. A mídia nos 
oferece estruturas para o dia, pontos de referência, pontos de parada, 
pontos para o olhar de relance e para a contemplação, pontos de 
engajamento e oportunidades de desengajamento. Os infinitos fluxos 
da representação da mídia são interrompidos por nossa participação 
neles. Fragmentados pela atenção e pela desatenção. Nossa entrada 
no espaço midiático é, ao mesmo tempo, uma transição do cotidiano 
para o limiar e uma apropriação do limiar pelo cotidiano. A mídia é do 
cotidiano e ao mesmo tempo uma alternativa a ele (SILVERSTONE, 
2004, p. 24-25). 

 

Nossa atenção aos comentários não buscou por números, casos típicos 

ou pessoas representativas. Aqui, a escrita de comentários é política porque se 

realiza na constituição estética – e política – da vida em comum significando, 

como lembra Jacques Rancière, ao mesmo tempo, participação e separação. 
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Comentários são geralmente escritos em linguagem coloquial, e para se 

aproximar deles é preciso se despir de preconceitos linguísticos, ortográficos e 

gramaticais e daqueles propensos a legitimar apenas discursos especializados 

e estabelecidos. 

Seguindo proposições na esteira da Sociolinguística, como as de Marcos 

Bagno, compreendemos a dinâmica da língua associada fundamentalmente ao 

seu uso social, aos seus desígnios dentro dos processos de comunicação que 

uma sociedade constrói. Nesse sentido, encontramos inclusive marcas de 

originalidade dentro destas falas virtuais que merecem destaque em outras 

pesquisas que tenham como proposta unir a diversidade da experiência 

subjetiva da televisão à riqueza linguística de seu espectador. 

Entropias sintáticas e semânticas ou a eliminação de pontuações que 

dão ritmos próprios a um texto, muitas vezes inspirados na oralidade, não 

foram usados como critérios para hierarquizar os comentários. Ora, a língua é 

dos falantes e pode ser usada de forma intuitiva, criativa.  
 

O fato é que, como a ciência linguística moderna já provou e 
comprovou, não existe nenhuma língua no mundo que seja “una”, 
uniforme e homogênea. O monolinguismo é uma ficção. Toda e 
qualquer língua humana viva é, intrinsecamente e inevitavelmente 
heterogênea, ou seja, apresenta variação em todos os seus níveis 
estruturais [...] e em todos os seus níveis de uso social (variação 
regional, social, etária, estilística, etc. (BAGNO, 2011, p. 27-28). 

 

De seu modo, o espectador Roque Gonçalves, por exemplo, quando 

critica a confusão exagerada de épocas em Velho Chico, nomeia a trama da 

novela como “urbanoruralissíma”, enquanto Lucas Peixoto batiza a 

representação pejorativa global dos nordestinos, geralmente sob o signo do 

riso, de “sudestecentrista”.  

 
Candeeiros com carros moderníssimos, casas arcaicas com 
personagens falando através de Ifone de última geração. Uma zona 
urbanoruralissíma, se é que existe este termo. 

 
Nas produções da Globo o povo nordestino é, de forma recorrente e 

porque não dizer insistente, representado como o risível, aquele de 

quem se ri, seja por um sotaque caricato esdruxulo e que mistura 

expressões dos diversos estados como se fossemos todos um único 

povo, seja pela representação das empregadas domésticas 

nordestinas que, na Globo, me parecem sempre alguém desprovido 
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de inteligencia e que se mostra muito orgulhoso  e feliz por servir os 

seus íntegros patrões cariocas ou paulistas. Enfim, já não dá mais pra 

engolir a visão "sudestecentrista" da Rede Globo reforçando 

diariamente o estereotipo ofensivo, caricato e preconceituoso do povo 

nordestino (GONÇALVES, 2016, n.p) 11. 

 

As variantes dos espectadores como gírias, sotaques, regionalismos, 

também são capazes de reconfigurar as coisas vistas e ouvidas, como fez 

Carvalho na própria linguagem de suas obras. Todas elas são, na lavra de 

Marcos Bagno, “também o resultado de um processo histórico próprio, com 

suas vicissitudes e peripécias particulares” (BAGNO, 2011, p.64). 

A propalada ideia de brasilidade de Luiz Fernando Carvalho redunda 

também na variedade linguística e no enfrentamento das imagens de 

homogenia, fixidez e imobilidade da língua e de seus falantes (do próprio 

Brasil): “Acho que isso tem a ver com a identidade brasileira. Ela é, primeiro, 

verdadeiramente múltipla; segundo ela está em movimento, em formação. Não 

se pode dizer ‘o Brasil é isto’ ou ‘o Brasil é aquilo’"(BAGNO, 2011, p.64). 

Para ele, a brasilidade “não tem apenas uma cara ou um nome. Somos 

multifacetados. Onde quer que se esteja, qualquer região, nós perceberemos 

sempre o espírito barroco dos contrários, das volutas nos elevando e nos 

soterrando” (CARVALHO, 2019).  

Os telespectadores dizem, nos comentários, que assistiram à novela 

sem preocupação com uma linguagem apegada à gramática normativa. De 

acordo com a doutora em Educação Maria Teresa de Assunção Freitas, 

professora e pesquisadora da Universidade Federal de Juiz de Fora,  

 
O próprio caráter descentralizador da Internet generaliza a circulação 
dos conteúdos, sem obedecer a estruturas hierárquicas. Com um 
mínimo de competência técnica os usuários podem atuar a um só 
tempo como autores, editores, distribuidores e livreiros. Esse aspecto 
democrático permite que ao lado de um nome consagrado como 
Carlos Drummond, surja também o novo poeta desconhecido, 
disponibilizando seus versos (FREITAS, 2007, p. 163-164). 

 

                                                            
11 Comentário do internauta Roque Gonçalves. Transcrito em conformidade com aquilo que 
está disponível no site citado após. Disponível em: 
http://atarde.uol.com.br/coluna/ricardofeltrin/1788602-veja-o-que-leitores-de-a-tarde-acham-da-
novela-velho-chico-premium. Acesso em: 12 dez. 2018. 



137 
 

A novela de LFC, a despeito de ser ambientada no sertão, não revela 

apenas o estereótipo da pobreza, da carestia ou da formulação linguística 

caricaturada. Ela escapa dessa fórmula desgastada pela própria dramaturgia 

da TV Globo e assume pautas diferentes daquela que a insipiência de 

narrativas globais anteriores não foi capaz de considerar. Nesse liame, Velho 

Chico despertou outras relações estéticas de seus espectadores e, partir disso 

engendrou, em alguma medida, um debate político, no sentido do partilhar 

sensibilidades, experiências, emoções. Segundo o comentário de Neide: 

 
O povo necessita se sentir representado, conseguir se vê nas obras 
que aprecia, e um gênero como novela precisa realizar esse feito, e 
foi o que Velho Chico proporcionou a uma parte da população que há 
tempos não se identificava com que acompanhava, afinal o Brasil não 
se limita ao eixo Rio - São Paulo. Parabéns com louvor a todos os 
responsáveis por essa obra magnífica, meu singelo muito obrigada! 
(TV FAMOSOS UOL. 2016, n.p)12. 

 
Ou segundo o comentário de verlinda: 

 
Velho Chico foi prá pensar, prá aprender, prá lembrar que o Brasil é 
muuuuito mais que Rio e São paulo. Eu sou paulista tá....moro nesta 
selva, mas aprendi muito com esta novela. E me emocionei muito 
tambem, e não tem nada a ver com a perda lamentável do nosso 
eterno Santo dos Anjos.....muito antes disso os diálogos já eram 
sensíveis e profundos. Adorei!!!!! (TV FAMOSOS UOL. 2016, n.p)13. 

  

A espectadora citada acima não é nordestina, é de São Paulo, mas 

compõe com a ideia carvalheana de povo como potência de transgressão, que 

interrompe o curso normal das coisas. Povo feito por pessoas que também se 

encontram esteticamente nessa frente de ocupação dos espaços. Nesse 

sentido, para Luiz Fernando Carvalho, apesar de todos os avanços ocorridos 

nos últimos séculos, ainda somos um “imenso quintal”. 

 
 
 
 

                                                            
12 Comentário da internauta Neide. Transcrito em conformidade com aquilo que está disponível 
no site citado após. Disponível em: 
https://tvefamosos.uol.com.br/blog/nilsonxavier/2016/09/30/o-maior-merito-de-velho-chico-foi-
provocar-e-estimular-o-publico/. Acesso em: 16 out. 2018. 
13 Comentário da internauta verlinda. Transcrito em conformidade com aquilo que está 
disponível no site citado após. Disponível em: 
https://tvefamosos.uol.com.br/blog/nilsonxavier/2016/09/30/o-maior-merito-de-velho-chico-foi-
provocar-e-estimular-o-publico/. Acesso em: 16 out. 2018. 
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Não há família brasileira que não traga consigo a memória emotiva de 
uma horta, lençóis estendidos em varais, passarinhos em gaiolas e 
outros pequenos animais. No fundo, somos todos do interior, por isso 
nossas novelas de sucesso refletem esta espécie de herança 
espiritual, retratando tão bem este universo infinito do sentimento 
nacional. Quanto à definição do que estou buscando, não sei como 
responder exatamente (CARVALHO, 2018b, n.p). 

 

Por fim, de Velho Chico aos comentários de internautas, o que nos 

interessou foi “a maneira como um ´comum´ se presta à participação e como 

uns e outros tomam parte nesta partilha” (RANCIÉRE, 2005, p.15) e ainda o 

encontro entre lógicas heterogêneas, a policial e a igualitária. 
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Percursos Formativos: construindo narrativas visuais através 
da fotografia 

 
 

Carla Juliana Galvão ALVES 1 
Natally Thayna dos SANTOS 2 

 

Introdução: pesquisando a partir de novas metodologias 

Tradicionalmente, o texto ocupa lugar de maior importância em relação 

às imagens nas pesquisas acadêmicas. As imagens costumam surgir como 

ilustração do texto e quase sempre seguidas de texto descritivo e/ou 

explicativo. Mas recentemente, novas metodologias de pesquisa têm sido 

criadas utilizando imagens não somente como objeto de investigação, mas 

também como estratégia metodológica ou apresentação de resultados, sendo 

cada vez mais praticada principalmente nas áreas de artes e das ciências 

humanas. A Pesquisa Educacional Baseada em Arte (PEBA), esta metodologia 

que nos norteou e possibilitou pesquisar sobre a imagem, tem se estabelecido 

no meio acadêmico, especialmente nas duas últimas décadas, como uma 

alternativa às abordagens tradicionais de pesquisa, especialmente no campo 

das artes e da educação (DIAS, 2013; CHARRÉU, 2019). Ao utilizar 

metodologias “emprestadas” de outros campos do conhecimento, 

principalmente aquelas oriundas das ciências exatas, muitos aspectos 

importantes eram negligenciados ou evitados por serem considerados 

inadequados.  Aspectos estes que podem ampliar nossa compreensão a 

respeito dos fenômenos e experiências humanas e alcançar determinados 

níveis de percepção que não podem ser alcançados pelos usuais métodos de 

pesquisa.  

                                                            
1Orientadora, docente do Departamento de Arte Visual da Universidade Estadual de Londrina 
(UEL). Especialista em Cultura e Arte Barroca (UFOP). Mestre e doutora em Educação (UEM). 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7627123662548625. E-mail: carlagalvao@uel.br. 
2Graduada em Licenciatura em Artes Visuais (UEL). Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/4340818696881918. E-mail: natally.thayna@uel.br. 
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A necessidade de buscar a objetividade, a uniformização e a 

impessoalidade de tais metodologias limita o campo da investigação, excluindo 

dados significativos, restringindo as estratégias e silenciando ou diminuindo a 

participação dos diversos sujeitos da pesquisa, aspectos estes que são 

importantes quando se trabalha com pessoas em interação, como na escola. 

Conforme Belidson Dias (2013):  

[...] 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 à forma da sua 
circulação e publicação. Os pesquisadores envolvidos em 
desconstruir a escrita acadêmica dominante [...] exploram modos 
criativos de representação que reflitam a riqueza e a complexidade 
das amostras e dados de pesquisa, promovendo múltiplos níveis de 
envolvimento, que são, simultaneamente, cognitivos e emocionais 
(DIAS, 2013, p. 4).  
 

Elencamos aqui algumas das principais mudanças e as contribuições 

mais significativas  da PEBA aos estudos no campo da arte e da educação, 

essenciais ao trabalho que realizamos: o fato de levar em conta e mesmo 

buscar as particularidades e especificidades de cada caso vivenciado, 

experimentado e analisado, a fim de conhecer como se dão os processos 

individuais de formação, em lugar de generalizá-los; perceber as relações entre 

pesquisador e participante como uma troca contínua que, para ambos os lados, 

agrega conhecimentos e descobertas realizadas pela experiência; valorizar os 

processos de subjetivação que têm papel importante na elaboração das 

identidades docentes; situar-se na interseção com diversos campos do 

conhecimento e considerar e acolher maneiras criativas de produzir dados (em 

lugar de apenas coletá-los) e analisá-los de forma interpretativa e, 

principalmente, utilizar estratégias, recursos e procedimentos da própria arte ou 

inspirados nela (DIAS, 2013; HERNÁNDEZ, 2013; CHARRÉU, 2019). Este 

último aspecto tem feito surgir diferentes e ricas estratégias apontando 

inúmeras formas e modalidades de investigação, abrigadas sob a denominação 

de PEBA ou ainda de A/r/tografia.  

A investigação através da imagem, proporciona um fluxo contínuo de 

temporalidades, e nessas incontáveis leituras que podemos realizar, nos 
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encontramos nesta pesquisa. No acolhimento dessas transformações, 

conseguimos perceber camadas de compreensões das narrativas dos leitores 

que nos ajudaram a desenvolver um olhar cada vez mais investigativo e 

sensível, especialmente por meio do material fotográfico.  

Este trabalho que apresentamos é resultado das experiências realizadas 

e vividas em um projeto de pesquisa no período de 2018 a 2019, no 

Departamento de Artes Visuais da Universidade Estadual de Londrina, 

intitulado A formação do professor de artes visuais em uma perspectiva 

autobiográfica. Parte da pesquisa foi realizada com um grupo de colaboradores 

composto por professores da rede pública, alunos e professores do curso de 

Artes Visuais. O foco da investigação era a formação dos professores de Artes 

Visuais, e tinha como principal referencial teórico-metodológico a Pesquisa 

Narrativa (JOSSO, 2004; DOMINICÉ, 2010). O trabalho dos participantes 

consistia em elaborar narrativas autobiográficas de sua própria formação, a 

partir de práticas poéticas, de modo a constituir visualidades de suas 

trajetórias.  Desta experiência, e da análise de parte do abundante conjunto de 

materiais visuais e fotografias, desenvolvemos este trabalho, com foco no 

papel das imagens em pesquisas acadêmicas nas áreas de arte e de 

educação. 

A experiência de investigação sobre a formação docente, percorrendo 

estes novos caminhos propostos pelas metodologias atuais de pesquisa, nos 

possibilitaram experienciar esse processo de maneira intensa, principalmente 

dado o caráter colaborativo de que se revestiu. Todos os participantes 

produziram narrativas orais e visuais, sempre compartilhadas coletivamente, de 

modo que não se tratou apenas de coletar dados, mas também de produzi-los, 

e ao mesmo tempo registrá-los por meio de fotografias. Esse caráter 

colaborativo, relacional e multidisciplinar da PEBA deriva de sua natureza 

rizomática3. Nesse espaço fronteiriço, estamos constantemente fazendo 

conexões: entre diferentes campos de conhecimento, entre teoria e prática, 

entre pesquisadores e colaboradores, entre estudantes e professores, entre 

arte e educação. A investigação a respeito das subjetividades, da constituição 
                                                            
3 Conforme conceito desenvolvido por Gilles Deleuze e Felix Guattari e aqui referindo-se à 
possibilidade de se estabelecer múltiplas conexões entre diferentes áreas do conhecimento, 
entre os diferentes atores da pesquisa, entre diferentes estratégias e encaminhamentos 
metodológicos (DELEUZE; GUATTARI, 1995). 
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dos sujeitos, do conhecimento de si, e mais especificamente da formação e da 

autoformação, necessita destas novas metodologias que permitem ao 

investigador atuar nesse entre lugar, na interseção entre diferentes saberes 

(EÇA, 2013) e inventar os próprios roteiros de pesquisa, as próprias estratégias 

e dispositivos, muitas vezes emprestados do artista, os procedimentos que lhe 

permitam observar, analisar e interpretar o material da pesquisa.  

Neste trabalho foi possível perceber o quanto as imagens são 

importantes e de quantas maneiras podem ser utilizadas, não apenas em 

investigações acerca da formação do professor de artes visuais, mas em tantas 

outras áreas do conhecimento, quando prescindem de um viés qualitativo, 

reflexivo e interpretativo. 

Com este suporte metodológico, começamos a perceber a imagem 

realizada nesta pesquisa como estratégia importante para pensar sobre a 

formação docente através desse material levantado durante as práticas de 

reflexão deste caminho. A fotografia que muitas das vezes usadas em 

pesquisas tradicionais para ilustrar esses momentos, em nossa investigação é 

usada como dado que complementa o texto, trazendo a partir da relação com o 

texto, pequenas fissuras pelas quais o expectador/leitor pode interagir, 

estimulado pelas imagens que desencadeiam memórias afetivas, a realizar a 

sua própria leitura e obter as suas considerações a partir do que 

apresentamos. 

 

 

2.  Metodologia de pesquisa baseada em fotografia 

Dentre as muitas possibilidades de trabalhar com as imagens em 

pesquisas dessa natureza, direcionamos nosso foco para as imagens 

fotográficas, elegendo os estudos de Ricardo Marín-Viadel e Joaquin Roldán 

(EGAS, 2015) para nos guiar. Segundo estes dois autores, recorre-se à 

fotografia por meio de dois usos metodológicos: extrínseco – imagem como 

dado; e o intrínseco – imagem como pensamento visual, de forma a 

proporcionar ao pesquisador e ao observador dados despercebidos, novas 

narrativas e questionamentos, tornando o ordinário em extraordinário. O uso 

metodológico intrínseco da imagem, faz com que elas falem por si, sem a 

necessidade de explicações ou de traduções, dado que, muitas vezes, dá 
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conta do que o texto não foi capaz de fazer ou porque o faz com uma riqueza 

maior, no sentido de permitir novas compreensões, percepções e conexões. 

Desse modo, utilizamos neste trabalho as fotografias como pensamento 

visual, de maneira a registrar esses processos e como possibilidades de 

articular novos diálogos presentes na organização do texto junto à imagem, 

desenvolvendo com cuidado para que complementam com igual valor ao texto 

escrito, possibilitando novas leituras. 
 

Trabalhar com imagens é articular idas e vindas no tempo, inventando 
mundos e narrando histórias. É escolher e organizar fluxos imagéticos 
que se espalham no tempo, realidades múltiplas que se constroem, 
ficções que se tornam realidades. Ao pensar com imagens, buscamos 
possibilidades de promover outros espaços e ideias, extraindo dos 
fluxos do tempo oportunidades de ensinar, aprender, socializar, 
politizar, educar e criticar nos contrapondo a homogeneidades 
históricas, artísticas e educacionais. Graças às temporalidades, 
construímos, recuperamos, revisamos, disputamos, atualizamos e 
renovamos sentidos e significados (MARTINS, 2013, p. 85). 

 

Na Metodologia Artística de Pesquisa baseada na Fotografia, as 

imagens propõem novos modelos de visualização da complexidade do conjunto 

de um problema educacional, permitindo novas compreensões e leituras pelos 

participantes da pesquisa, conforme explica Egas (2015). Dessa forma, 

trabalhamos a partir das modalidades de uso ou estruturas visuais que os 

autores Marín-Viadél e Roldan sugerem, tais como a fotografia independente, 

as séries fotográficas, as foto-colagens e os foto-ensaios. Nesse trabalho que 

apresentamos, utilizamos esta última – o foto-ensaio –, por sua capacidade de 

sintetizar um processo tão rico em imagens e que dificilmente seria descrito 

textualmente. De acordo com os autores:  
 

Cada uma das fotografias que configuram um foto-ensaio e, 
sobretudo, as interrelações que estabelecem umas imagens com as 
outras, compõem sucessivas possibilidades de interpretações e 
significados até dar forma, com suficiente clareza, a uma ideia ou um 
raciocínio. Os Foto-ensaios podem ser acompanhados de texto 
escrito, e de fato, na maioria dos casos são publicados assim, mas a 
contribuição fundamental para a pesquisa é notadamente visual [...] 
Os foto-ensaios servem, principalmente para expor uma 
argumentação visual porque exploram, ao máximo, as possibilidades 
narrativas e demonstrativas das imagens e não somente suas 
funções figurativas ou representacionais (MARIN-VIADEL; ROLDAN 
apud EGAS, 2017, p. 205). 
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3. Entrelaçando percepções  
 

As fotografias produzidas durante todo o desenvolvimento do projeto 

foram pensadas de modo a registrar poeticamente os encontros e a produção a 

partir da reflexão sobre a formação docente do professor de Artes Visuais.  

Rememorar a trajetória de vida e formação permitiu a cada participante 

rever acontecimentos, ambientes, pessoas, lembranças de infância vividas na 

escola e fora dela, e perceber o papel que tiveram e ainda têm em sua atuação 

profissional, desde a escolha profissional até o momento presente. Produziram 

autorretratos, cartografias, utilizando de desenhos, bordados e pinturas e ao 

final de uma vestimenta autobiográfica, que no conjunto nos contam a história 

da sua formação. Configuram-se como narrativas visuais do percurso de 

formação individual de cada um dos participantes, que ajudam a compreender 

e dar a compreender como se dão tais processos, e ao mesmo tempo 

ressignificar o que foi vivido. Nesse sentido é possível dizer que cartografamos 

os percursos, paragens, fluxos, deslocamentos e registramos percepções, 

aprendizagens e transformações. O ato de cartografar4 é aqui entendido como 

registro gráfico, visual e/ou poético de deslocamentos geográficos e 

conceituais, de trajetórias de vida e formação.  

O registro de todo esse percurso resultou em uma grande quantidade de 

fotografias, que se mostraram muito potentes para essa análise posterior.  

Revelam nuances que ainda não havíamos percebido, e possibilitam elaborar 

novas compreensões a respeito do que investigamos. Percebemos como as 

cores eram predominantes nas produções de alguns participantes; em outros 

casos, as representações de objetos que se repetiam na produção poética, 

como também percebemos a recorrência de materiais e suportes, que estavam 

na narrativa, desde o início do projeto em alguns casos. 

Essa percepção sobre a fotografia só foi possível quando foram postas 

de modo a integrar um todo investigativo, compondo um universo imagético de 

cada integrante do grupo. A partir de então, iniciamos a elaboração de foto-

ensaios com imagens selecionadas por sua capacidade de sintetizar as 

                                                            
4 A Cartografia é originária do campo de estudos da Geografia, tratando-se da ciência que 
utiliza a arte, a ciência e a tecnologia para fazer mapas. No campo da arte, a cartografia é um 
método cada mais utilizado em pesquisas qualitativas com a finalidade de representar espaços 
e deslocamentos, físicos ou não, por meio da produção poética. 
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narrativas de cada um. Eles seguem uma organização semelhante entre si, no 

sentido de trazer os diferentes momentos do trabalho: a apresentação de 

objetos trazidos de casa; a produção poética do autorretrato, da cartografia, e 

da vestimenta autobiográfica; os momentos de compartilhamento com o grupo 

por meio das narrativas orais.  

Tais objetos oferecem ainda um panorama das temáticas surgidas no 

decorrer do processo de rememoração das experiências reconhecidas por eles 

como formadoras, revelando um universo de miniprocessos em constante 

desenvolvimento e interação. 

Realizamos também alguns exercícios utilizando o site do Canvas5 para 

observar a prevalência e recorrência de certas cores em suas produções. Essa 

ideia partiu da leitura da pesquisa desenvolvida em 2014, por Rafàel Genet e 

Xabier Molinet (apud em EGAS, 2015) com fotografias de alunos, e da 

estrutura física do prédio onde estudaram, na qual utilizaram “a cor como 

possibilidade de construção de uma metáfora visual sobre a construção da(s) 

identidade(s)” (EGAS, 2015, p. 3438). De modo semelhante, buscamos 

perceber no exercício que realizamos se, e de que modo, as cores também 

seriam portadoras de significados relevantes para a pesquisa.  

Essa produção se aproxima da ideia de foto-ensaio metafórico, conforme 

explicitado no texto 4 instrumentos cuantitativos y 3 instrumentos cualitativos 

en Investigación Educativa basada en las Artes Visuales de Marín-Viadel e 

Roldán (2014) onde os autores apresentam 4 métodos quantitativos e 3 

quantitativos sobre o uso das imagens em pesquisas. O foto-ensaio metafórico, 

como uma das abordagens de método qualitativo, se trata da associação das 

imagens estabelecendo conexões visuais que se fundem resultando em um 

significado novo. 

 
Embora tenham um forte caráter poético, podem ser utilizados em 
cada uma das fases de um relatório de pesquisa para sugerir 
vínculos, relações e correspondências, mas costumam ser muito 
utilizados na discussão dos dados e na elaboração de conclusões 
(tradução nossa). (MARÍN-VIADEL; ROLDÁN, 2013, p. 102). 

 

Dado o caráter colaborativo desta modalidade de pesquisa, que 

considera que todos os envolvidos participam da produção de novos 

                                                            
5 Disponível em: <https://www.canva.com/colors/color-palette-generator/>. 

https://www.canva.com/colors/color-palette-generator/
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conhecimentos, por e-mail enviamos os foto-ensaios metafóricos com a paleta 

de cores a cada um dos participantes da pesquisa, considerando-os como 

interlocutores capazes de criar outras leituras destas sínteses visuais. Eles 

seguiram acompanhados da seguinte questão: Olhando o ensaio visual 

elaborado, é possível tecer outras considerações/relações sobre sua própria 

trajetória? 

Pensar nessa relação entre fotógrafo, fotografado e espetador, assim 

como delineia Roland Barthes em A Câmara Clara (BARTHES apud CHOMA, 

2009), é observar as possibilidades interpretativas da fotografia. 

 
O contato com a narrativa de diferentes espectadores em torno de 
uma mesma fotografia fornece ao pesquisador novas pistas e rastros 
para seguir adiante na investigação sobre a imagem. Nem sempre o 
repertório cultural do pesquisador dará conta de todas as 
representações contidas na fotografia, sendo para tanto muito útil 
estender a recepção da mesma a outros interlocutores. Narrar em 
torno de fotografias nos coloca a questão da memória e do presente, 
o tempo próprio da lembrança (CHOMA, 2009, p. 5). 

 

 Apresentamos na sequência seis destes “diálogos”, que se deram a 

partir do foto-ensaio metafórico enviado individualmente acompanhado das 

respostas que recebemos dos e-mails. É importante destacar que tais 

interpretações não têm a intenção de comprovar hipóteses, nem definir 

identidades. Tampouco pretendem generalizar os modos pelos quais se 

formam os professores. Mas pretendem suscitar outros olhares, interpretações 

e compreensões a respeito da temática em questão, incluindo as dos próprios 

participantes.  
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Figura 1 – Foto-ensaio metafórico da formação docente de LA. 2020. 
 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras6. 

O ensaio visual feito por você é uma nova perspectiva sobre a minha 
narrativa, ela trás olhares e construções que me passariam 
despercebidos. Então é incrível perceber o cuidado empregado ali, 
porque existe várias conversas que poderiam (podem) partir das 
imagens, isto é, não estão postas ao acaso. Lembro dos cadernos 
que trouxe ao projeto, e como cada um deles guarda um mundo, mas 
todos são parte do que me levou até onde estou. E acabam tendo 
essa ligação com o desenho produzido em uma das reuniões, como 
se na uma coisa remodelasse a outra. Gosto de enxergar conexões 
entre o objeto antigo e novo... normalmente costumo encarar cada 
objeto por si, contextualizar e fazer trocas entre pensamentos, cores, 
ocasiões, é um exercício interessante e pode se encaixar em todas 
as esferas do nosso cotidiano. Fico muito feliz com a oportunidade de 
revisitar (LA, 2020, n.p). 
 

                                                            
6 Os foto-ensaios metafóricos aqui apresentados são de nossa autoria, ainda que tenham sido 
elaborados utilizando fotografias produzidas por outros participantes do grupo de pesquisa, que 
compõem o acervo do projeto.   
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Figura 2 – Foto-ensaio metafórico da formação docente de THA. 2020. 
 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras. 

Nessa minha curta trajetória, eu destacaria que a docência para mim 
foi uma grata surpresa. 
Quando entrei no curso de artes visuais, não tinha o intuito de 
lecionar, mas tempos depois me rendi e fui tentar, e acabei me 
apaixonando. Me senti assustada no começo achando q tinha q saber 
tudo, mas não, eu só precisava ser dedicada fazer um bom 
planejamento e levar curiosidade aos alunos. Por mais precária que 
fossem as escolas que eu passava eu tinha que levar um desenho, 
uma pintura, uma foto. Carregava uma mala com livros, (ainda não 
tinha internet disponível nas salas de aula), cópias de obras de arte e 
deixava os alunos mexerem para se interessarem ou as vezes só 
para acharem esquisito mesmo. 
Estou a 9 anos fora da sala de aula, mas percebo que a essência da 
docência não tem como mudar muito, o que muda são os meios, as 
ferramentas hoje é mais fácil apresentar Artes aos alunos, mas de 
nada adianta tantas ferramentas se não souber como usa-las. Então 
o conhecimento e a forma de passar esse conhecimento sempre 
dependerá de nós (THA, 2020, n.p). 
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Figura 3 – Foto-ensaio metafórico da formação docente de MAT. 2020. 
 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras. 

Sim, com certeza, é possível perceber nas produções coisas e 
momentos que estavam em evidência para mim na época, 
considerando que o que seria feito hoje poderia ser totalmente 
diferente do que foi feito, e mesmo assim continuaria fazendo parte 
de mim e do meu passado. Acho que o momento moldou muito a 
forma de rever e traduzir materialmente minha trajetória. O ensaio 
proporcionou uma leitura completa de todos os elementos 
trabalhados, um panorama do progresso de todo o projeto. Notei 
através dele meu amadurecimento como pesquisador, estudante, 
como pessoa, não digo artista pois não me considero, acho que sou 
mais uma pessoa que gosta de admirar a arte de explorar 
criativamente materialidades enquanto penso em arte, acho que isso 
vem do meu lado designer, influência da minha formação principal 
(MAT, 2020. n.p). 
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Figura 4 – Foto-ensaio metafórico da formação docente de VI. 2020. 
 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras. 

Sim, com certeza, percebi como os elementos da natureza são 
recorrentes - árvores e flores. Durante a infância morei em chácaras e 
sempre visitava meus avós no sítio. Acabei lembrando disso quando 
vi as fotos do ensaio e percebi que essas figuras aparecem bastante 
nas minhas produções também, não apenas nos trabalhos feitos no 
projeto. A repetição das cores, não tinha notado como as cores do 
kimono são muito parecidas com a cor da árvore que desenhei em 
uma das cartografias... Foi muito legal ver esse ensaio visual, gostei 
bastante e fiquei bem feliz em ver tudo reunido (VI, 2020, n.p). 
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Figura 5 – Foto-ensaio metafórico da formação docente de PRI. 2020. 
 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras. 

Admito que o ensaio que você elaborou me deu uma perspectiva do 
meu trabalho que até então nunca tive. Acho que enquanto os 
produzi, não cheguei a pensá-los como uma unidade, ou como partes 
de um todo, e isso só foi possível com seu ensaio visual. Ainda me 
lembro dos momentos em que realizei cada elemento, e com o que 
tive contato ou no que estava pensando naquela época, como por 
exemplo, da forte influência da minha avó, tanto nas memórias 
quanto na própria construção de algumas peças. Acho que isso se 
reflete tanto nos objetos que elaborei, quanto na própria seleção de 
cores que você destacou, uma vez que são tonalidades que de 
imediato me fazem pensar no modo como minha avó se veste, ou nos 
tecidos e objetos que encontro na casa dela (PRI, 2020, n.p). 
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Figura 6 – Foto-ensaio metafórico da formação docente de DE. 2020. 
 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras. 

As cores presentes nos trabalhos que realizei se complementam e 
possuem relação entre si. Ao mesmo tempo em que utilizei a cor Dark 
Oliver Green para circular a palavra ‘mestrado’ em uma das 
cartografias, uma cor similar esteve presente nos potes de terra. O 
mestrado, que foi um conhecer um território desconhecido, pode ser 
relacionado com a terra, que para mim simbolizava o pertencimento a 
um lugar (DE, 2020, n.p). 

 

 

4. Considerações finais 
Os foto-ensaios produzidos que aqui apresentamos, elaborados a partir 

das narrativas visuais produzidas por cada participante, não se configuram 

somente como forma de apresentação final dos resultados de uma pesquisa. 

Mas também como importante estratégia de pesquisa, uma vez que a sua 

elaboração se deu em processo contínuo desde o início, iniciando pelos 

primeiros registros fotográficos, passando pela escolha das imagens 

produzidas pelo grupo de colaboradores e terminando na devolutiva feita pelos 
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participantes, autores das narrativas. Isso nos coloca em muitos lugares ao 

mesmo tempo, observando a partir de múltiplas perspectivas. Implica em uma 

observação sensível de todo o material resultante e nos coloca como sujeitos 

ativos na pesquisa em constante interação. A observação atenta aos detalhes 

enquanto se fotografava, percebendo as sutilezas não ditas nos momentos de 

produção e reflexão sobre a formação abriu espaço para novas e muitas 

leituras.  

O material fotográfico do projeto gerou outras análises e publicações por 

parte do grupo, e acreditamos que ainda é capaz de gerar novos 

conhecimentos, pois a cada vez que retornamos nesses materiais, novas ideias 

surgem para continuar a pesquisa, utilizando dessa metodologia que abrange 

muitas maneiras de desenvolver trabalhos poéticos e criativos. O que nos leva 

a concluir que a fotografia, seja como dado, registro, estratégia, ou forma de 

apresentação de resultados pode ser muito potente no contexto de 

investigações, principalmente nas áreas de Artes e de educação. E uma vez 

que que a todo momento somos bombardeados por estímulos visuais, é 

interessante pensar em como estas podem contribuir com a pesquisa 

acadêmica.  

A produção poética fotográfica nos trouxe dados despercebidos, que só 

por meio de uma metodologia como a PEBA, da qual a pesquisa sobre a 

fotografia deriva, foi capaz de nos proporcionar. Com essa base metodológica 

enriquecedora para o desenvolvimento deste trabalho e nos estímulos 

proporcionados ao se lançar a esses lugares, que nos possibilitou essa 

maleabilidade, e nos deixou livres para entender esses caminhos e seus 

resquícios, materializados aqui na pesquisa pelas fotografias, como uma 

potente forma de desenvolver pesquisas acadêmicas na área de Artes e 

Educação. 
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Pintura mural como construtora de memória política: projeto 
Negro Muro 

 

Lícia GOMES 1 

 

Introdução 

A pintura mural é uma importante ferramenta para a construção de 

memória política. Os murais, geralmente, ocupam espaços públicos e não 

precisam pertencer a um local institucionalizado de arte, como museus e 

galerias. Por este motivo, considera-se sua grande capacidade de alcance de 

público e seu acesso potencialmente menos elitista, sendo essas as 

motivações iniciais para a escolha dos murais como objeto de pesquisa. Por 

outro lado, ainda que a presente análise tenha como referência pinturas 

murais, a relação entre arte e memória política e como evidenciá-la não é 

exclusiva a este tipo de produção artística.  

A arte do início do século XX no Brasil, considerando principalmente o 

que era desenvolvido no Rio de Janeiro e São Paulo, foi marcada pelo 

Movimento Modernista que, na busca pela identidade nacional, passou a 

representar o brasileiro como o mestiço2 e o Brasil, o lugar de uma pretensa 

democracia racial, dando lugar ao silenciamento que deu forças ao 

racismo. Apesar da segunda maior população negra do mundo, o país tem uma 

grande desigualdade, não sendo exemplo de democracia racial. Tendo em 

vista, por exemplo, que foi apenas em 2003 que se tornou obrigatório o ensino 

da história e cultura africana e afro-brasileira e até hoje, quase 20 anos mais 

tarde, ainda é possível apontar deficiências na aplicação da Lei 10639/033.  

A imagem do negro no Brasil dificilmente, ou talvez seja possível dizer 

que nunca, é relacionada ao herói ou a ideia do belo. Os feitos históricos estão 

                                                            
1 Mestre em Memória Social (PPGMS/UNIRIO), licenciada em Artes Visuais (UERJ) e Bacharel 
em Ciência Política (UNIRIO). Membro do Núcleo de Memória Política (NUMEP/UNIRIO) e da 
Rede de Investigadores em Memória Política na América Latina.   
2 O artista modernista Cândido Portinari nomeia uma de suas obras O Mestiço, em que se 
destaca a figura de um homem, que representaria o ideal de homem trabalhador brasileiro. Os 
traços do personagem se aproximam do negro, que para Portinari, é o símbolo da força, do 
trabalho, “é o braço que impulsiona a economia brasileira” (FABRIS, 1996, p. 85).  
3 Ver em ROMÃO (2005): aprofundamentos sobre a História da educação do Negro no Brasil. 
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associados a personagens brancos e algumas vezes, personalidades negras 

foram retratadas de forma a “embranquece-la”, mudando seus traços e sua cor. 

Por décadas, os livros didáticos também priorizavam a imagem de 

personagens brancos. O personagem negro era quase sempre exclusivo para 

falar da escravidão ou de serviços domésticos.  

Hoje existem alguns projetos e políticas que buscam minimizar os danos 

causados por anos de silenciamento e apagamento dos negros na história 

nacional. Dentre os exemplos, há um projeto artístico que se dedica a pintar 

murais de personalidades da história que são negros, este projeto que atua na 

cidade do Rio de Janeiro, chama-se Negro Muro. Parece interessante 

identificar as estratégias para a construção de memória política, observando a 

representatividade e a importância da história negra no Brasil. Faz-se, desta 

forma, a seguinte pergunta: seriam os muros do Projeto Negro Muro 

intervenções construtoras de memória política? Tal confirmação será 

introduzida com a apresentação de um mural específico selecionado para este 

texto, com a finalidade de observá-lo como construtor de memória política. 

Para isso, serão apresentados os agentes de um dos muros realizados. Cada 

um dos aspectos apresentados pode sinalizar extensões para outras pesquisas 

que não caberiam neste trabalho. 

A escolha do mural para a análise se deu pela relação particular com o 

local em que se encontra. O mural retrata João Cândido e a Revolta da 

Chibata, que está localizado no município de São João de Meriti, minha cidade 

de nascimento. Tendo conhecimento e forte relação afetiva com o local, o muro 

passou a ter múltiplos significados e provocou forte interesse de pesquisa. 

Antes de aprofundar a observação dos agentes de memória aqui 

apresentados, é preciso introduzir uma breve explicação do que é a memória 

política. Ela está associada a ações políticas intencionais consistindo em tentar 

provocar uma intervenção no mundo objetivo, exercendo influência para 

alcançar uma finalidade. Ela é sempre uma ação estratégica, diferindo da 

espontaneidade da memória social (LIFSCHITZ, 2014). Se o mural responde a 

uma memória política, os agentes são aqueles diretamente relacionados a ele 

e que respondem a uma estratégia de caráter público/político, ainda que não 
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necessariamente relacionado a uma política de governo. Quando se trata de 

uma pintura mural, os agentes são:  

1. Os personagens e símbolos representados na obra (a imagem); 

2. O produtor e o artista (neste caso, o projeto Negro Muro); 

3. Os financiadores; 

4. Os veículos de transmissão. 

Partindo desta introdução e breve elucidação dos agenciamentos da 

pintura mural selecionada, a próxima parte se dedica a mostrar os 

desdobramentos de cada um dos agenciamentos citados. O objetivo é 

apresentar esses agentes e agenciamentos, destacando algumas teorias de 

suporte, para que possam ser desenvolvidos tanto aqui, no presente texto, 

como posteriormente.  

 

 

2. Os agentes de memória do Mural de João Cândido 

 

2.1 Projeto Negro Muro 

O primeiro relacionado ao se falar de um trabalho artístico costuma ser o 

artista, sem o qual, o projeto não existia como tal. No caso dos murais do 

projeto há dois atores essenciais, seus criadores. O artista Fernando Sawaya, 

também conhecido como Cazé, e o produtor e pesquisador Pedro Rajão 

iniciam o projeto em 2018, com objetivo criar murais de personagens negros. 

Neste ponto evidencia-se o ponto estratégico do projeto: a questão da 

identidade e representatividade racial. Esta, se relaciona ao reconhecimento 

pretendido ao criar seus murais com as personalidades escolhidas por eles. 

Stuart Hall (2014) discute a questão cultural da identidade na modernidade 

tardia. Para ele as identidades modernas estariam fragmentadas. A identidade 

estaria relacionada ao pertencimento. 

No momento em que o projeto delimita seu objeto e propõe essa relação 

de representatividade, a carga intencional do muro já se apresenta. Este ponto 

também pode ser confirmado por entrevistas concedidas pelo próprio projeto. 
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Porém, não é apenas na ordem conceitual que o projeto se alicerça, a escolha 

estética também se mostra significativa. O artista, como veremos na imagem 

da figura 3, escolheu para a representação imagética, a pintura figurativa, ou 

seja, escolheu realizar trabalhos onde as figuras representadas, seus objetos e 

personagens, são de fácil identificação. Tal escolha sugere ao observador uma 

leitura pouco subjetiva e mais direta. 

Mesmo com a vontade e delimitação da proposta, os idealizadores e 

realizadores dos murais não são os únicos responsáveis nem pela existência e 

nem pela identificação dos mesmos como memória política. O projeto vem 

ganhando notoriedade pública, inclusive nas mídias tradicionais de informação, 

atualmente, já existem mais de 18 muros distribuídos em diferentes pontos da 

cidade do Rio de Janeiro, fora o escolhido para esta análise, que fica numa 

cidade vizinha ao Rio de Janeiro. Desta forma, os murais seguem crescendo 

em quantidade e os financiadores também vão aumentando e se aproximando 

do projeto.  

O projeto, o artista e o produtor, bem como seus financiadores, são os 

primeiros agentes que justificam o mural como memória política. Os 

financiadores são diversos, dependendo do projeto empreendido. Podem ser 

clientes, que solicitam a obra de maneira privada, podem ser oriundos de 

financiamento coletivo, financiamentos estatais ou governamentais. Os 

argumentos dos financiadores variam, bem como a identificação com a 

proposta. O que se tem como segurança é que para a realização de qualquer 

mural, o agente financiador é essencial.  

Em alguns casos, o projeto pode estar adequado a uma política pública 

governamental ou associado a uma vontade política local. Outras vezes, pode 

ser de interesse privado, mas que pode estar suprindo uma carência pública. 

Quando a realização não está alinhada a uma proposta de grande magnitude, 

mas ainda assim, supre uma carência pública, o financiamento coletivo 4 

também pode ser um caminho e é uma estratégia que já foi utilizada pelo dito 

projeto.  
                                                            
4 Financiamento coletivo ou crowdfunding é um conceito de reunir pessoas em função de 
levantar um financiamento para um determinado projeto ou causa. Existem diversas 
plataformas na internet financiamentos coletivos e também já existem estudos acadêmicos 
teóricos sobre esse conceito, haja vista a apresentação de Paula Toledo Palomino no XXXVII 
Congresso de Ciências da Comunicação, em 2014. O Projeto Negro Muro utiliza dessas 
plataformas para alguns de seus projetos. 
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Para este último caminho apresentado, a aparição do Projeto em 

diversas mídias vêm sendo essencial para transmissão, recepção, mas 

também pela continuidade do projeto. Matérias de jornal, seja impresso ou em 

formatos audiovisuais, como televisão e em outras plataformas, como 

observado no exemplo da figura 1, possibilitam que mais pessoas se 

aproximem do projeto e possam tornar-se potenciais apoiadoras. Além disso, 

faz parte de um tópico que será apresentado mais à frente, da transmissão.  

Figura 1 – Mural de João Cândido, com o filho Candinho, na foto junto ao 
muro. 

 

Fonte: Instagram do projeto Negro Muro (2021). 

 

Em 2021 o projeto fez seu primeiro mural fora da cidade sendo o décimo 

terceiro muro pintado pelo projeto que retrata João Cândido, líder da Revolta 

da Chibata, ocorrida no início do século XX, precisamente em 1910, que tinha 

como objetivos melhorar as condições de trabalho bem como acabar com os 

castigos físicos sofridos pelos marinheiros no país. No caso deste mural, houve 

participação de órgãos públicos para sua realização. E, conforme destaca a 

notícia na figura 1, também está sendo criado um museu em São João de 

Meriti, que se chamará Museu Marinheiro João Cândido, em outro local que 
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não é sua casa. Sendo assim, o muro está inserido em um contexto de projeto 

de governo do município. Este mural também tem um alcance nacional, na 

medida em que as reivindicações dos marinheiros revoltosos de 1910 ainda 

reverberam na sociedade.  

 

2.2  João Cândido e a imagem representada no mural 

A imagem é mais um agente identificado e a sua leitura é necessária 

para pensar uma obra como memória política. A escolha dos símbolos, 

personagens, formas e cores se apresenta como uma escolha estratégica. 

Certamente, a leitura de qualquer imagem depende do observador, do leitor. 

Todo tipo de leitura depende do leitor. Consegue-se ler um texto com palavras 

quando se reconhece os símbolos e significados daquilo que se vê, olhar não é 

necessariamente ler. 

Quando não entendemos ou não reconhecemos esses símbolos, não 

podemos fazer uma leitura. Essa ideia não é diferente para explicar uma leitura 

de imagem, como em uma obra de arte, numa pintura, mais especificamente. 

No mural escolhido para esta pesquisa, as imagens são figuras, são cenas, 

não abstratas. Mais que isso, são figuras em grande escala que estão em 

ambiente público. Então, a primeira informação é que ela pode ser vista por 

muitas pessoas ao mesmo tempo. A segunda informação é que, por ser uma 

obra figurativa, identificam-se os personagens e objetos escolhidos. 

Trata-se de uma obra inspirada em um personagem histórico real em um 

evento real. Entretanto, não faz da obra um texto histórico. Ela pode ser lida 

criando uma nova narrativa. A presença dessa possibilidade precisa ser 

destacada, mas para efeito da apresentação dos agenciamentos, conhecer o 

personagem e ter uma noção dos acontecimentos representados no mural faz 

parte da análise, já que a investigação é sobre sua contribuição na construção 

de memória política. 

Existem algumas figuras humanas na obra, a de maior destaque, que, 

inclusive se repete, é a de João Cândido, também conhecido como Almirante 
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Negro. João Cândido foi reconhecido como herói pelo município de São João 

de Meriti5, onde viveu parte de sua vida, e pelo Estado do Rio de Janeiro.  

João Cândido Felisberto, nascido numa fazenda, no Rio Grande do Sul, 

em 1880, era filho de pais negros que haviam sido escravizados. Ainda bem 

jovem, ingressou na Marinha do Brasil, onde serviu por quinze anos. Por conta 

de seu destaque na Marinha brasileira, pode viajar por alguns países, onde 

conviveu com diferentes pessoas. Ele sempre se manteve próximo das 

discussões políticas, mantendo-se bem participativo. Naquela época, os 

marinheiros, sobretudo os negros, sofriam fortes castigos físicos e em 1910 

João Cândido, junto com outros trabalhadores da marinha, se levantou contra 

esses maus-tratos. Este acontecimento ficou conhecido como a Revolta da 

Chibata, quando durante seis dias, marinheiros assumiram o controle de quatro 

navios de guerra ancorados na Baía de Guanabara e ameaçaram bombardear 

a cidade, na época a capital do país.   

Figura 2 – Jornal O Facto do Dia sobre a soltura de João Cândido.  
 

Fonte: Instragram do Projeto Negro Muro (2021). 

                                                            
5 É um município da baixada fluminense, no Rio de Janeiro e faz divisa com a capital. O 
município conta apenas com dois museus e o orçamento para cultura é de 0,13%, enquanto 
que na capital é de 0,68%.  
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Após a revolta, ele foi expulso da marinha e passou por muitas 

dificuldades em sua vida. Sofreu com prisão e internação em centros 

psiquiátricos. Na figura 2 - Fotografia do jornal O Facto do Dia sobre a soltura 

de João Cândido, anunciava com entusiasmo que “João Cândido é, enfim, 

solto!”, e acrescenta que João Cândido escreveu suas memórias do tempo em 

que esteve preso. A vida dele continuou bastante turbulenta, mesmo após a 

soltura. Além de ter passado por três casamentos, tendo os dois primeiros 

terminado tragicamente, João Cândido teve onze filhos. Depois passou a 

residir no município de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, por quatro 

décadas, até o final da sua vida.  João Cândido morre em dezembro de 1969.  

Figura 3 – Mural de João Cândido. 

 

Fonte: PORTAL C3 (2021)6. 

 

“Todo retrato é, em certo sentido, um autorretrato que reflete o 

espectador ... Todo retrato é um espelho” (MANGUEL, 2001, p. 17). Desta 

forma, nos identificamos com aquilo que observamos e fazemos uma leitura 

particular. A imagem nos atinge ao mesmo tempo que nos reflete. Essa ideia 

guia a defesa do mural como expressão da representatividade.  

E como essa representatividade pode ser lida pelo observador ao 

observar o mural. Sabe-se que a imagem da figura 3 - Mural de João Cândido, 
                                                            
6 Para acessar: portalc3.net.  
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faz alusão à Revolta da Chibata, mas essa informação não está impressa na 

imagem, é necessário que haja esse conhecimento para tal afirmação. Sem 

essa informação prévia, contudo, ainda é possível a leitura da imagem por seus 

elementos figurativos.  

A apresentação desses elementos pode ser feita sem conhecimento da 

revolta ou mesmo de quem foi João Cândido, ainda que possa promover a 

investigação do observador. Porém, o que se pode observar sem ter o 

conhecimento da história apresentada no muro? A tentativa, então, é tentar 

fazer uma leitura das figuras, buscando não considerar nomes, pessoas ou 

eventos determinados.  

Desta forma, ao observar as quatro cenas, ou quatro quadros dentro do 

mural, a leitura pode ser feita da seguinte maneira: na primeira, um homem 

quebrando uma corrente, ele está sentado, olhando para a sua esquerda, 

aparentemente ensanguentado. Próximo ao homem sentado no chão há um 

pilar, ou um poste, com uma corda caída a sua volta. Na segunda, um grupo de 

pessoas segura um cartaz que diz “viva a liberdade”. Na sequência, um homem 

- que sabemos que é João Cândido, mas evitaremos essa informação - segura 

o diário oficial que ratificou a decisão do governo e pôs fim às chibatadas ao 

lado de outro homem vestido de marinheiro. Na última, está a figura de João 

Cândido em primeiro plano e ao fundo um navio com um céu avermelhado, 

mas se não se sabe quem é, pode ser descrito como um marinheiro negro. 

Buscou promover representatividade ao mural, contudo, não há um dado que 

confirme o maior reconhecimento da população. 

A capacidade de uma pintura de fazer sentido … que varia de um 
povo para outro, bem assim como de um indivíduo para outro, é, 
como todas as outras capacidades plenamente humanas um produto 
da experiência coletiva que vai bem mais além dessa própria 
experiência (GEERTZ, 1997, p. 165). 

 

 Desta forma, a imagem não se basta como transmissor da memória 

política. Existe ainda a presença de uma placa que informa que o mural é sobre 

João Cândido, herói da Revolta da Chibata, ao lado do mural. Sendo assim, é 

possível ter mais uma informação além da imagem e a existência da placa 

pode influenciar a leitura. As placas, assim como outros objetos, também 
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participam da construção de memória7, sendo esse mais um aspecto a se 

pensar quando se trata do mural como memória política. Na verdade, a placa 

em si já representa uma memória política. Isoladamente, já possui força e 

materialidade o suficiente para ser descrita como tal.   

Mesmo sendo parte essencial na construção imagética, assim como foi 

no Modernismo brasileiro, criando uma ideia, criando uma identidade, ela não 

esgota os estudos sobre a relação entre arte e memória política. Ela é um dos 

fatores, que em alguns aspectos contribui fortemente com o princípio do 

produtor e do artista em fortalecer representatividade dos personagens negros 

da história brasileira.  

 

 

2.3  Transmissão 

Há outros fatores na transmissão com a finalidade construir memória, 

como a da obra é apresentada e quem é esse público, a recepção, seria 

necessária a análise do local. É preciso buscar ressonância junto ao público, 

conforme explica José Reginaldo Santos Gonçalves (2007), pois a intenção 

dos agentes e da obra no momento em que foram feitas. A construção de 

memória depende de como é transmitida.  

Com a finalidade de ser memória política, existir para o futuro é sua 

função primordial. A capacidade de transmissão de memórias, valores, 

significados carrega assim o atributo de se constituir como testemunha, um 

documento e monumento, ligado ao seu poder de perpetuação.  

Na apresentação do projeto foi apresentado a importância da mídia 

convencional com a finalidade de captar financiamento. Como transmissor do 

muro selecionado neste texto é possível apresentar mais de um aspecto. 

Primeiramente, é apresentado o local em que está inserido. O muro de João 

Cândido pertence ao local onde o mesmo viveu, onde hoje é um local de 
                                                            
7  Ao apresentar a placa ao lado do mural como mais um indicador de que o mural representa 
uma memória política, a placa tem destaque, conforme observa-se no seguinte trecho: “Vimos 
que Halbwachs inscrevia a memória histórica no registro textual dos manuais pedagógicos. Já 
os lugares de memória, aos quais se referia Nora, ampliavam as referências: a memória 
política da nação inscrevia-se também em monumentos, bandeiras, homenagens, placas 
comemorativas, edifícios históricos, bibliotecas, cemitérios, santuários” (LIFSCHITZ, 2014, p. 
154). 
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memória. Seu único filho vivo também esteve próximo ao projeto, participando 

no processo de pesquisa do produtor Pedro Rajão.  

A inserção do mural no muro específico, na casa e na cidade, responde 

a uma série de características. Algumas delas podem ser observadas na figura 

3, a sua forma, seu enquadramento e limites, estão em um muro que fica em 

uma decida, a sua leitura vai depender também de onde vai ou onde se 

posiciona o observador. Ainda na imagem, nota-se que o muro não esconde as 

casas do local, mas há uma composição entre o lugar e o muro. Além disso, 

fatores sociais e econômicos também são relevantes, por exemplo, o mural 

estar presente em uma cidade com diversas questões, com baixo incentivo à 

cultura e educação, e alto índice de violência.  

Figura 4 – Filho de João Cândido na frente do mural 
 

 

Fonte: Instagram do Projeto Negro Muro (2021). 

 

Atualmente, outro fator que não pode ser negligenciado são as mídias 

sociais e a internet. Autores como Castells (2013) e Melucci (1996) cristalizam 

em suas respectivas obras a ideia da espontaneidade nos processos de 

mobilização, assim como o funcionamento da cadeia digital em forma de “teia”. 

Esses dois autores podem colaborar no pensamento de como a internet, bem 

como as redes sociais, participam da transmissão e recepção da imagem. A 

transmissão e a recepção são essenciais para a existência das obras. As redes 
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colaboram para a reprodução da obra. Quando ela pertence apenas ao espaço 

físico, ao muro, está sujeita a fragilidade do apagamento, da destruição ou do 

desgaste do tempo. Não se pretende afirmar, entretanto, que estar no espaço 

virtual seja menos frágil que estar no espaço físico, apenas atribui mais uma 

possibilidade de transmissão e reprodução da mesma, nem mesmo se está 

afirmando que é o mesmo trabalho artístico, por se tratarem de fotos e vídeos, 

mas seu conteúdo imagético também estará no suporte virtual e mantém seu 

caráter de potencialmente acessível por uma maior diversidade de público. 

Contudo, por não pertencerem apenas ao muro e à rua, ou seja, não 

está somente no meio físico, adquire outras características por também fazer 

parte da realidade virtual. No espaço virtual, o Instagram do projeto tem por 

volta de seis mil seguidores, já no site Facebook, mais de mil curtidas. Para o 

projeto, as mídias sociais fazem parte de sua articulação, tanto para mostrar o 

que já foi feito ou organizar e arquivar seus murais, como portfólio ou como 

suporte expositivo, quanto para captar novos financiadores. As novas 

possibilidades de fazer com que o mural exista, acabam por criar novas 

possibilidades de permanência dessas memórias. 

Por fim, apenas o mural como instrumento de memória política, não 

bastariam para gerar a discussão e alcançar o propósito da representatividade 

almejado pelo projeto que foi apresentado. Ações conjuntas precisam existir 

para que o sentido desejado seja satisfeito.  

 

3. Considerações finais 

Após observar os agentes e intencionalidades no mural de João 

Cândido, selecionado para esta investigação, possui características de 

memória política. Por compartilhar de agenciamentos e agentes com outros 

murais do Projeto Negro Muro, é possível identificar, então, que os muros deste 

projeto contribuem com a construção de memória no Rio de Janeiro. Como 

aspecto relevante, o projeto selecionado tem participação na questão do 

reconhecimento e identidade da população negra no país. Apesar de não ter 

dados para afirmar que ações como essa causam impacto na realidade social, 
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a expectativa é que a representatividade expressa nos murais consiga mudar 

algumas perspectivas que fortalecem o racismo no país. 

A escolha estratégica e política do Projeto Negro Muro o torna agente de 

memória junto da própria obra, na medida em que sua existência permite que 

haja a sua transmissão. Considera-se que as mídias sociais também são 

importantes nesse processo, integrando o processo de difusão da imagem. 

Quanto à questão democrática: todos aqueles que passarem pela rua serão 

observadores, bem como aqueles que observarão a imagem nas redes.  

Esta é apenas uma breve contribuição ao estudo da pintura mural no 

Brasil como construtora de memória política. Trata-se de caso bastante 

específico e contundente, porém, há de se observar se há uma tendência, se 

existem outros grupos ou projetos com abordagem semelhante. E não 

necessariamente precisa estar estruturado como um projeto formal. As ruas 

das cidades podem ser lugares de arte não institucionalizados. Sendo assim, 

esta apresentação pretende causar interesse em outros pesquisadores para 

que esta investigação avance. 
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Práticas insurgentes na obra de Minerva Cuevas: reflexões 
políticas e estéticas 

 

Joelma Maria Batista de ARAUJO 1 
Aline Maria DIAS 2 

 

Introdução 

Figura 1 – Trator em chamas numa manifestação nas ruas da Cidade do 
México. 

 

Fonte: MINERVA (2020a)3. 

 

Um trator em chamas numa rua central da Cidade do México, rodeado 

por uma multidão de pessoas segurando cartazes de protesto contra os 

princípios de condução da política agrária pelo Estado mexicano. A imagem 

integra o filme Disidencia (v.2014) da artista mexicana Minerva Cuevas. 

Disidencia (v.2014)  é resultado de uma composição dos registros imagéticos, 

feitos pela artista, de manifestações populares nas ruas do México entre os 

                                                            
1 Artista e pesquisadora graduanda em Artes Visuais na UFES, bolsista de Iniciação Científica 
pela mesma instituição. 
2 Artista e pesquisadora Profa. Dra. Adjunta do Departamento de Artes Visuais das UFES. Co-
autora e orientadora desta pesquisa.  
3 Still do vídeo Dissidencia (v. 2014). 
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anos de 2007 e 2014. O vídeo tem duração de 25 minutos e, segundo Cuevas 

(MINERVA, 2021b), foi o modo de tornar público seu banco pessoal de 

imagens, gerando uma viagem, uma cartografia pela Cidade do México. São 

apresentadas imagens de diversas manifestações populares de cunho 

dissidente, que vão desde protestos e acampamentos de movimentos sociais 

diante de prédios públicos até meninas jogando futebol na periferia da cidade.  

Rua, manifestações populares, política, economia: que locais e assuntos 

são esses - considerando suas próprias complexidades - apresentados como 

obra de arte?  

Partindo dessa provocação, o objetivo do artigo4 é investigar as obras de 

Minerva Cuevas com ênfase nas relações entre arte e ativismo. A partir do 

estudo das próprias obras artísticas, consultando entrevistas e catálogos, o 

artigo explora o atravessamento com os estudos teóricos, dialogando com as 

análises de Miwon Kwon (2008) acerca de site specificity e site oriented, 

tomando os lugares nas dimensões contextuais e discursivas; André L. 

Mesquita (2008) sobre as interseções entre práticas artísticas e ativismo 

contemporâneo; e Vandana Shiva (2001) e Maristela Beltrán (2020) para as 

aproximações com a abordagem dos ecofeminismos do Sul. 

 

 

2. Sobre local e especificidades 

Miwon Kwon em seu livro One place after another (2002) aborda a 

especificidade local (site-specific), analisando como a arte se relacionou e se 

relaciona com os lugares desde a arte moderna até a arte contemporânea; não 

só no âmbito artístico, mas como uma ideia-problema, como uma cifra da arte e 

da política espacial. Aborda-se a especificidade local enquanto mediação de 

processos sociais, econômicos e políticos mais amplos que organizam vida e 

espaço urbano. Aqui utilizamos o artigo Um lugar após o outro: anotações 

sobre site-specificity (2008), o capítulo final do livro, traduzido e publicado na 

revista Arte & Ensaios. 

                                                            
4 Esse artigo integra a pesquisa de Iniciação Científica de Joelma Araujo com orientação da 
Profa. Dra. Aline Dias, ambas da UFES. O projeto de pesquisa tem o mesmo nome do artigo e 
é financiado pela UFES. 
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Kwon (2008) defende que o termo site-specific perdeu seu potencial 

político nos últimos tempos por conta do redirecionamento institucional e das 

forças do mercado capitalista. Para sustentar o argumento, a autora faz uma 

revisão histórica que vai desde a crítica à abordagem modernista de site, pelo 

minimalismo pós-modernista, chegando às reformulações e críticas mais 

contemporâneas, indicando a evolução histórica do termo e incluindo as 

sobreposições das releituras de site. Vamos aproveitar esse percurso histórico 

para introduzir o tema e, posteriormente, situá-lo em nossa investigação, 

relacionando-o com as obras de Cuevas. 

 

 

2.1 Site/local como objeto da arte 

A ideia modernista de arte presumia que a obra era trans-histórica e 

falaria por si só, sem relação com a especificidade local (KWON, 2008). A partir 

do final dos anos 60 e durante os anos 70, o minimalismo elabora sua crítica 

aos preceitos modernistas atribuindo importância radical ao local - negando o 

espaço puro, indiferente e idealizado - apresentando o site “como localidade 

real, realidade tangível, com identidade composta por singular combinação de 

elementos físicos constitutivos [... com] características topográficas 

particulares” (KWON, 2008, p. 167). Assim, a arte minimalista estabelecia uma 

relação indivisível entre o trabalho e sua localização, de modo que o 

deslocamento da obra de seu local de origem desconfigurava completamente a 

proposta. Então a presença física de espectadore5 para completar o trabalho 

era imprescindível, pois agora importava e sujeite da experiência sensível 

corporal e não e sujeite cartesiane modernista que olha e elabora a obra com o 

raciocínio dito “puro”.  

A partir da crítica minimalista há uma mudança de paradigma, não só o 

local físico específico toma outra dimensão, mas, de acordo com Kwon (2008) 

novos elementos começam a fazer parte do site no trabalho de arte: 1) 

                                                            
5 Escolhemos o uso do artigo “e” a fim de incluir os gêneros não binários. É uma atitude política 
diante do apagamento das identidades de gênero, inclusive do feminino. Desafia-se assim a 
imposição do artigo masculino “o” como representativo de todes, que coloca “o homem” como 
representativo da humanidade e do ser humano.  
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aspiração de ir além dos limites das linguagens; 2) extrapolar o significado 

interno do objeto de arte para as contingências do contexto; 3) desejo 

autoconsciente de resistir às forças de mercado capitalista; 4) desafio da 

“inocência” do espaço e da concomitante pressuposição de um 

sujeite/espectadore universal; 5) defesa do lugar para além dos termos físicos 

e espaciais, tomando-o como uma estrutura cultural definida pelas instituições 

de arte; 6) a partir do corpo físico as práticas de teor crítico institucional 

insistiram nos padrões sociais de classe, raça, gênero e sexualidade de 

espectadore.  

Mais, porém, do que apenas o museu, o site inclui uma gama de 
vários espaços e economias diferentes que se inter-relacionam, entre 
eles o ateliê, a galeria, o museu, a crítica de arte, a história da arte, o 
mercado de arte, que juntos constituem um sistema de práticas que 
não está separado, mas aberto às pressões sociais, econômicas e 
políticas (KWON, 2008, p. 169).  
 

Sobretudo os debates buscavam retirar os véus das relações ocultas 

que imbricam os processos socioeconômicos e políticos mais amplos da 

atualidade com a artista, a produção e o mercado da arte - contrapondo a 

suposta neutralidade da arte - ideia sustentada pelo modernismo. Assim, a 

partir do avanço das críticas de décadas anteriores, a década de 80 trouxe 

discussões para além da problematização das dimensões físicas do sistema e 

dos trabalhos de arte (site specific) e se direcionou para as relações políticas, 

sociais e econômicas como o próprio conteúdo do trabalho artístico (site 

oriented).  
Esse engajamento expandido com a cultura favorece locais “públicos” 
fora dos confins tradicionais da arte em termos físicos e intelectuais. 
[...] trabalhos contemporâneos que são orientados para o site ocupam 
hotéis, ruas urbanas, projetos de moradia, prisões, escolas, hospitais, 
igrejas, zoológicos, supermercados, etc., e infiltram-se nos espaços 
da mídia, como o rádio, o jornal, a televisão e a internet (KWON, 
2008, p. 171). 
 

Nesse ponto há que se considerar a transição do site specific para o site 

oriented, quando o debate vai além da discussão em torno do local físico e 

suas contradições, passando a reivindicar os próprios conteúdos como “locais” 

a serem elaborados pela artista. Kwon (2008) reforça que  
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além dessa expansão espacial, a arte site-oriented também é 
informada por uma gama mais ampla de disciplinas (por exemplo, 
antropologia, sociologia, crítica literária, psicologia, história cultural e 
natural, arquitetura e urbanismo, informática, teoria política) e sintonia 
fina com discursos populares (como moda, música, propaganda, 
cinema e televisão) (KWON, 2008, p.171). 

 

 

3. Cuevas e o site 

A partir dessa abordagem de site podemos tecer relações mais diretas 

com os trabalhos de Minerva Cuevas. De início observamos uma característica 

marcante dos trabalhos escolhidos para essa pesquisa: ocorrem principalmente 

em locais públicos, fora dos espaços físicos tradicionais do sistema da arte, 

mas também chegam às galerias e museus. Essa transição entre lugares se dá 

em fases diferentes no que diz respeito à concepção, realização, montagem e 

à exposição de cada trabalho. Disidencia (v.2014) é um filme cujas imagens 

são todas oriundas de movimentos populares nas ruas da Cidade do México - 

contudo as exibições costumam ocorrer em museus/galerias e também está 

disponível em plataformas online. Donald McRondald é uma performance 

pensada e gravada para a rua/calçada e dentro da loja de fastfood McDonald, o 

site tem uma relação inextricável com a obra, assim como a presença do 

público no local - embora não se resuma a essa relação com o local. Em Patria, 

a praça do Zócalo6 e a aglomeração do dia da independência mexicana 

constituem um site investigativo, isto porque Zócalo constitui “locais diferentes” 

nos dias de independência, nos dias de protesto e nos dias de normalidade. 

Nos dias da independência mexicana Minerva distribui nas ruas um cartaz com 

as cores da bandeira mexicana e os dizeres “para que infierno si tenemos la 

patria”, questionando as noções de pátria, nação e independência. 

 

 

 

 
                                                            
6 Ou Praça da Constituição, é a principal praça da Cidade do México, no bairro do centro 
(também chamado Zócalo), onde normalmente ocorrem as comemorações cívicas tradicionais 
e também as manifestações contra as opressões sistêmicas. 
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Figura 2 – Para que infierno se tenemos la patria: (a) documento gráfico; (b) 
distribuição do documento em praça pública durante as comemorações da 

independência. 

 

(a)                                                           (b) 

Fonte: CUEVAS (2021b). 

 

Aí percebemos que o trabalho de arte contemporânea está descentrado 

dos espaços físicos artísticos institucionalizados - ainda que dialogue com eles 

em algum momento. Assim também o local físico e suas características 

espaciais, como o Zócalo ou a McDonald, envolvem um contexto maior e mais 

complexo (site oriented) do que apenas o próprio local físico em si. 

A sintonia fina com discursos populares na obra de Cuevas é explorada 

também nas intervenções em propagandas de grandes corporações, 

especialmente as de produtos alimentícios. A própria artista defende: “mais do 

que criticar, é utilizar a imagem como um canal visual que já temos muito bem 

apreendido justamente para chegar a outro ponto, outro tipo de visão dos 

mesmos elementos visuais”7 (MINERVA, 2020b, tradução nossa). Cuevas 

argumenta também que as intervenções em propagandas às vezes terminam 

sendo uma crítica direta mesmo, como no caso da Del Monte. A empresa é 

uma grande corporação estadunidense de produção e distribuição de alimentos 

processados, detentora de diversas marcas que ocupam os primeiros lugares 

em vendas nos mercados de varejo do país, envolvida com questões éticas 
                                                            
7 Entrevista à Michele Fiedler, disponível em https://vimeo.com/139283438. 
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devido às atividades de monopólio. Além disso está conectada com um dos 

períodos mais brutais da história da Guatemala sob a ditadura de Efrain Rios 

Montt. 

Figura 3 – Latas de molho de tomate da Del Montte: “molho puro” por 
“assassinato puro”. 

 

Fonte: MINERVA (2020b). 

 

Esteticamente o trabalho Pure Murder é uma modificação do logotipo da 

Del Monte em latas de molho de tomate, substituindo “puro molho” por “puro 

assassinato”, a artista argumenta que a imagem que produziu é empregada 

para resgatar a história de exploração e práticas antiéticas por parte da 

empresa. O resgate histórico que Minerva faz constitui o site de investigação 

que orienta a intervenção imagética.  

A própria sedução da publicidade e o sistema de circulação de imagens 

dos produtos também é um site investigativo. Noutra obra, a partir do logotipo 

da grande empresa Nestlé, que detém o monopólio das fontes e da distribuição 

de água potável por todo o mundo, a artista identificou aproximadamente 

oitenta marcas diferentes pertencentes à corporação, espalhadas pelo planeta. 

A Nestlé se apropria de imagens de paisagens naturais, estilos de vida locais e 

do próprio nacionalismo nos rótulos das garrafas de água. A empresa toma 

para si as especificidades do lugar para lucrar sem muito trabalho, comprando 

as pequenas empresas locais que fornecem água. “Nos Emirados Árabes [os 

rótulos] possuem paisagens do deserto, no Canadá com bosques, sendo que 
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são esses os recursos que exploram, que desaparecem pelo modo como estão 

extraindo água de diferentes lugares do mundo” (MINERVA, 2020b, tradução 

nossa).  Cuevas posiciona paisagens naturais empregadas nos rótulos ao lado 

de frases como “todo o fascínio da Nestlé foi extraído da destruição sistemática 

das paisagens”, denunciando o desperdício desnecessário dos recursos 

naturais em função da lógica consumista, uma vez que para a produção de 

uma única garrafa são gastos diversos litros d'água.  

Figura 4 – Nestlè. 

 
Fonte: MINERVA (2020b). 

 

Em seu trabalho estético Cuevas se apropria de elementos visuais já 

disponíveis e conhecidos para provocar reflexões críticas, não só do público 

especializado em arte, mas principalmente do público em geral que 

cotidianamente tem acesso aos códigos de propagandas. Para isso, a artista 

lança mão de variados campos de conhecimento ao tecer seu percurso de 

pesquisa e construir suas obras, um único trabalho pode conter mais de uma 

referência de site, incluindo especialmente o discurso, que também é um site 

de investigação artística. Conforme Kwon (2008, p. 171). 

[...] diferentes debates culturais, um conceito teórico, uma questão 
social, um problema político, uma estrutura institucional (não 
necessariamente uma instituição de arte), uma comunidade ou 
evento sazonal, uma condição histórica, mesmo formações 
particulares do desejo, são agora considerados sites. 
 

Isso eleva a complexidade do debate sobre o site e da construção do 

trabalho de arte. 
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O que significa que agora o site é estruturado (inter)textualmente 
mais do que espacialmente, e seu modelo não é um mapa, mas um 
itinerário, uma seqüência fragmentária de eventos e ações ao longo 
de espaços, ou seja, uma narrativa nômade cujo percurso é 
articulado pela passagem do artista (KWON, 2008, p. 172). 
 

Kwon também destaca aspectos controversos da expansão e 

diversificação do site, eventos característicos das contraditoriedades do 

sistema capitalista - no qual o sistema artístico está inserido e imbricado: 

Enquanto a arte site-specific uma vez desafiou a comercialização ao 
insistir na imobilidade, parece que agora adota a mobilidade fluida e o 
nomadismo pelo mesmo motivo. Mas, curiosamente, o princípio 
nômade também define o capital e o poder em nossos tempos. Seria 
então o desapego da site specificity uma forma de resistência ao 
establishment ideológico da arte ou uma rendição à lógica capitalista 
expansionista? (KWON, 2008, p. 174). 
 

Esse trecho da autora problematiza ainda mais a questão que relaciona 

arte, sistema capitalista e resistência crítica. Quanto ao trabalho de Minerva 

Cuevas poderíamos tecer as seguintes questões: O perfil de atuação de 

Minerva poderia ser considerado nômade? A serviço de quem estaria seu 

nomadismo? Observa-se que, a partir do seu modo de investigação, a artista 

mexicana é convidada por instituições ao redor do mundo para realizar projetos 

e participar de exposições. A obra Donald McRonald, por exemplo, surgiu a 

partir de uma proposta do Palais de Tokyo (CUEVAS, 2002) e resultou numa 

performance ao ar livre em Paris - sendo replicada em outras cidades como 

Kristiansand (Noruega) e Ciudad de México (México).  

Na ação performática, uma versão mais honesta do mascote 

representante da loja de fastfood McDonald 's interage com o público passante 

na rua em frente a loja e também com clientes e funcionários dentro do 

estabelecimento. Num tom irônico e irreverente, o performer convida a entrar 

para comer lanches que causam doenças como diabetes, hipertensão e 

colesterol alto. Abordando abertamente os malefícios desse tipo de produto 

associado como alimentício. Fala para todos na rua que precisa de mais 

dinheiro e funcionários que trabalhem 110% do tempo sem receber seus 

direitos para torná-lo ainda mais rico.  
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Figura 5 – Registros fotográficos da performance Donald McRonald em Paris 
2003. 

 
Fonte: ORTIZ (2020). 

 

Com uma linguagem simples e direta, a ação denuncia as práticas 

exploratórias da empresa contra seus trabalhadores e os malefícios para a 

saúde do produto vendido. Na filmagem, alguns manifestantes na rua em frente 

ao McDonald’s seguram cartazes abordando diversas questões sociais, desde 

as enfrentadas por mulheres negras em Paris até a ocupação da Palestina. O 

registro videográfico da performance e a indumentária criada pela artista e 

usada pelo performer que interpretou o mascote da empresa são tomados 

como material de exposição em galerias e museus. A experiência performática 

ocorreu em outras duas cidades. Na Ciudad de México em 2006 o performer  

foi um animador de festas infantis - na falta de outro que se apresentasse - e 

durante sua performance foi expulso e escoltado para a saída por guardas do 

Bosque de Chapultepec. Em 2004 Donald McRonald apareceu na exposição 

Detox em Kristiansand (Noruega), interpretado por um artista de performance 

muito mais escandaloso que sua versão francesa. Durante a intervenção foi 
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cercado por muitas pessoas para presenciar sua ação atentamente, a polícia 

logo apareceu e ele foi detido, a artista teve que pagar uma taxa para sua 

liberação (CUEVAS, 2002). Estas três performances, partindo da mesma 

proposta, resultaram em experiências distintas, contribuindo para a 

argumentação da relação específica do trabalho com as singularidades de 

cada ocasião, local, agentes e contextos. 

Minerva Cuevas trabalha com um símbolo de domínio público de uma 

empresa globalizada para provocar reflexões críticas que não se restringem ao 

público local. Nesse trabalho, o site local é articulado no site discursivo. 

Voltando à questão do nomadismo - e a quem ele serve - cabe observar que, 

em razão de sua abordagem crítica sobre os processos históricos e as relações 

impostas pelo sistema capitalista, o deslocamento físico de Minerva parece 

corroborar com sua investigação por demonstrar a dinâmica globalizada do 

capital. A abordagem do trabalho da artista mexicana diferencia-se de alguns 

dos exemplos críticos apresentados por  Kwon (2008) - nos quais o trabalho de 

artistas itinerantes é requisitado para a promoção da exclusividade local, 

geralmente com fins turísticos e comerciais. Compondo essa diferença, 

podemos incluir o local de fala de Cuevas: artista latina com discurso contra o 

capital imperial.  

Por outro lado, é graças à inserção do trabalho de Cuevas no circuito 

internacional da arte que há espaço para a promoção e financiamento de suas 

investigações e produções, que chegam não só às ruas mas também nos 

museus, exposições, galerias e outros eventos especializados em arte e 

mesmo focados na relação entre arte e ativismos. Sem esse aval do sistema 

de arte, seu trabalho figuraria marginalizado ao lado de tantes outres artistas 

desconhecidos.  

Assim, em meio às contrariedades, a prática da artista é centrada em 

encontrar “brechas” no sistema capitalista que permita expor e redirecionar 

injustiças sociais (CUEVAS, 2020). Nas palavras de Cuevas: “a intenção é 

gerar um processo intelectual que use as referências sociopolíticas do próprio 
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espectador para gerar uma reflexão estética que invoque espíritos rebeldes e 

atraia a audiência para esse processo” (PRESS, 2020, tradução nossa)8. 

 

 

4. Arte e ativismos 

Quanto ao papel público do artista, se faz importante trazer os conceitos 

de arte política e arte ativista. Na dissertação Insurgências Poéticas: Arte 

Ativista e Ação Coletiva (1990-2000) (2008) André Mesquita cita Lucy Lippard a 

partir do ensaio Trojan Horses: Activist Art and Power (1984) indicando uma 

distinção perspicaz entre os termos: 

O artista político é alguém cujos assuntos e, de vez em quando, os 
contextos, refletem assuntos sociais, geralmente na forma de uma 
crítica irônica. Embora artistas ‘políticos’ e ‘ativistas’ sejam, 
frequentemente, as mesmas pessoas, a arte “política” tende a ser 
socialmente preocupada, enquanto a arte “ativista” tende a ser 
socialmente envolvida. (LIPPARD, 1984 apud MESQUITA, 2008, p. 
15, grifo do autor). 
 

Em outro trecho da obra, o autor cita Gregory Sholette para explicar que 

“em síntese, a diferença estratégica entre arte política e arte ativista está na 

apreensão conceitual de que a arte política representa oposição, ao passo que 

a arte ativista produz instâncias de oposição” (MESQUITA, 2008, p.47, grifo do 

autor). Assim entende-se que o termo ativismo faz referência a ações voltadas 

para mudanças sociais e políticas a partir de uma percepção crítica da 

realidade imposta pelas estruturas de poder. 

Ao responder sobre a confusão entre arte e ativismo no seu trabalho 

Minerva Cuevas faz questão de destacar as diferenças entre os termos, 

demarcando o espaço da experimentação artística para além do ativismo: 

 

 

 

                                                            
8 Do original, referenciada por Clayton Press em conversação por e-mail com a artista: “[...] 
Cuevas’ intention is to “generate an intelectual process that uses the spectator’s own 
sociopolitical references to generate an aesthetic reflection that invokes rebel spirits and to 
bring the audience into this process.” (PRESS, 2020, p. 10). 



184 
 

 

Eu não vejo [minha arte] como ativismo. É muito importante que ela 
seja vista em meio à esfera da arte, porque eu também faço parte do 
ativismo. A prática artística é aberta e livre e não há formas de 
mensurar os resultados. Ativismo, em contraste, tem um objetivo 
específico, como impedir a baleação numa área específica do 
mundo.” (CUEVAS, 2020, n.p, tradução nossa)9. 
 

Para a nossa investigação nesse projeto cabe perguntar: há consenso 

quanto à distinção da especificidade de objetivos/resultados da arte versus 

objetivos/resultados do ativismo?. Ou ainda: como as obras de Minerva Cuevas 

representam oposição e/ou produzem instâncias de oposição? Não cabe aqui 

dar respostas exatas a essas interrogações, nem debatê-las profundamente, 

mas principalmente explorá-las como questões e não como sentenças finais.  

Ao investigar a questão entre os objetivos e resultados da arte e do 

ativismo sabe-se que esses campos produzem experiências distintas, com 

finalidades e processos que lhes são particulares. Quanto à especificidade de 

objetivos e resultados do ativismo, citada por Cuevas, parece-me que não 

necessariamente uma atividade ativista os tenha tão nitidamente definidos em 

contraste com uma atividade artística. Em entrevista de Mesquita (2008) com a  

Frente 3 de Fevereiro e A Revolução Não Será Televisionada (2007), Daniel 

Lima (2007) argumenta que “com relação entre arte e ativismo, é preciso 

entender que há objetivos interligados, campos de interseção e há campos em 

que uma separação é necessária.” (LIMA, 2007, p. 398). Para além desses 

campos cruzados, a imprecisão dos objetivos pode advir pela própria 

complexidade da proposta ativista e a situação social e/ou ambiental na qual 

pretende interferir. Lima (2007) cita um caso em que a Frente 3 de Fevereiro 

participou da ocupação do prédio Prestes Maia em São Paulo, ponderando a 

relação pendular das propostas do coletivo junto às pessoas da comunidade da 

ocupação:  

[...] Vejo isso como uma situação pedagógica, que você nunca sabe 
de fato se as pessoas que passaram pela sua proposta foram 
modificadas, se fizeram intervenções na rua, se isso trouxe uma 
modificação na vida delas. Não dá para saber, mas o que existe é 
uma tentativa de criar uma situação potente para essa transformação 
e um posicionamento mais crítico (LIMA, 2008, p. 398). 

                                                            
9 Do original: “I don’t see it [the artwork] as activism. It’s very important that it be viewed within 
the sphere of art, because I also take part in activism. Art practice is open and free, and there is 
no way to measure results. Activism, in contrast, has a specific objective, such as to stop 
whaling in a particular area of the world.” (CUEVAS, 2020). 
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Essa descrição me parece semelhante às provocações que uma obra de 

arte poderia produzir no público: o relato traz a imprecisão sobre objetivos e 

resultados específicos - a não ser que seja um posicionamento mais crítico, 

compromisso ético inerente ao ativismo. O relato de Cuevas, ao defender sua 

posição em meio à arte e para além do ativismo, parece querer resguardar 

esse espaço de liberdade quanto à exigência de precisão de objetivos e 

resultados. Contudo, observa-se que essa liberdade também pode estar 

presente no ativismo - ainda há que se considerar as diversas formas de 

ativismo, mais ou menos livres nesse quesito. Assim, ao situar-se no espaço da 

arte, a artista aproveita tanto o trânsito livre entre as diferentes formas de 

ativismo, como também a participação nos debates e processos próprios do 

campo artístico. Além disso, aproximar o ativismo da arte também contribui 

para destituir a suposta “pureza” dos assuntos artísticos, como se pudessem 

estar isolados/autônomos em relação às tensões sociais e políticas. 

Retornando à proposta conceitual inspirada em Gregory Sholette, que 

diferencia arte política e arte ativista - na qual a primeira representa oposição 

enquanto a segunda é capaz de produzir instâncias de oposição: Como as 

obras de Minerva representam oposição e/ou produzem instâncias de 

oposição? Para abordar essa questão, podemos trazer obras como a inserção 

do mascote oficial do banco espanhol Bilbao Vizcaya Argentaria numa 

exposição no Museo Tamayo na Cidade do México. 

O banco Bilbao Vizcaya utilizou como mascote um porco gordo 

caracterizado como Robin Hood - também aparece como um roqueiro, entre 

outras personagens – e a artista considerou esse formato perfeito para sua 

intervenção (LASS, 2021).  

A imagem abaixo (figura 6) foi registrada em 18 Junho de 1999 durante 

a primeira Manifestação Global Anticapitalista - organizada com esse propósito 

de ser mundial. A artista decidiu utilizar o mascote da porta da agência 

bancária como um pôster: fixou nele folhetos customizados com o slogan do 

banco abordando a manifestação.  
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Figura 6 – Mascote do banco Bilbao Viscaya caracterizado como Robbin Hood, 
com folhetos fixados no peito sobre a Manifestação Mundial Anticapitalista de 

1999. 

 
Fonte: LASS (2021). 

 

Posteriormente o banco concordou em emprestar móveis e também o 

porco para, como trabalho de Cuevas, integrar uma exposição no Museo 

Tamayo (LASS, 2021). Na exposição a artista reuniu, como projetos ativos, 

todas as intervenções relacionadas a corporações. Após uma semana da 

abertura da exposição, o banco decidiu retirar os mascotes da exposição, 

considerando-a muito radical e prejudicial à sua imagem, deixando apenas os 

móveis que também haviam emprestado. Na figura 7 vemos o porco mascote 

do banco Bilbao Vizcaya e os móveis de escritório cedidos por ele. Na parede 

ao fundo, a intervenção gráfica no slogan da loteria nacional mexicana - que 

anuncia financiar a assistência social pública - justaposta com o número de 

mexicanos que vivem na pobreza. 
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Figura 7 - Exposição com obras em processo de Minerva Cuevas no Museo 
Tamayo, com a mobília e o mascote cedidos pelo banco Bilbao Viscaya. 

 
Fonte: LASS (2021). 

 

Cuevas relata na apresentação para o Latin American-Canadian Art 

Projects - LACAP (LASS, 2021) que o episódio se tornou um grande escândalo 

em termos de imagem corporativa - destoando dos problemas usuais com 

tabus relacionados ao sexo, à religião e à política. A censura corporativa 

também foi algo novo para aquele espaço institucional de arte. 

Retomemos a questão da representação e/ou produção de instâncias de 

oposição. A partir da leitura da obra apresentada acima podemos perceber que 

o trabalho da artista colabora para a produção coletiva de instâncias de 

oposição (participando ativamente da Manifestação Mundial Anticapitalista de 

18 de Junho de 1999) e também criando atrito corporativo e institucional, por 

meio de intervenções e deslocamentos de elementos corporativos para 

espaços artísticos institucionalizados. Nesse sentido, poderia-se dizer que, a 

partir da concepção de Gregory Sholette, a arte de Minerva Cuevas relaciona-

se com a arte ativista, ao produzir instâncias de oposição -  enquanto que a 

arte política estaria engajada em representar a oposição. Entretanto, será que 

essas mesmas obras não estariam também representando a oposição? De 

modo que a arte de Minerva também poderia ser considerada, nos termos de 
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Sholette, arte política? Em A Partilha do Sensível, Rancière (2009) defende que 

toda arte é política, independentemente da intenção do artista ou do tema 

abordado, porque ela expressa e informa os signos de uma determinada 

comunidade em seu tempo histórico e social. A partir dessa abordagem 

podemos ir além da dicotomia “representa ou produz” instâncias de oposição, 

de modo que representar e produzir podem ser camadas de leitura de uma 

mesma obra. 

 

 

5. Ativismo e coletividade 

O engajamento e a ação coletiva são termos caros aos debates sobre 

ativismo. Para Mesquita (2008, p. 10) “é no coletivo que o ativismo encontra 

sua realização criativa, onde o indivíduo busca afinar sua própria 

singularidade”. No âmbito da nossa pesquisa: como a obra de Minerva Cuevas 

se relaciona com a coletividade? Essa questão supõe camadas que vão da 

pesquisa, à montagem, à exposição, à realização coletiva, entre outras. Para 

Cuevas (MINERVA, 2021b, n.p) “o denominador comum de toda minha obra é 

sempre a intenção social e política e uma investigação de contexto. A solução 

formal é sempre decidida ao final. A relação com o público é muito importante.” 

Para abordar essa questão, podemos trazer obras como a participação 

ativa na manifestação do 18 de Junho de 1999, já citada acima. No site oficial 

da Mejor Vida Corp10 consta uma breve descrição das ações coletivas nas 

ruas: 

El 18 de junio en México fue más una manifestación informativa que 
ruidosa, la gente que asistió a manifestarse fue un pequeño grupo 
pero bastante conciente de organizaciones como: JAR (Juventud 
Antiautoritaria Revolucionaria) UPL (Union Punk Libertaria) RIVAL 
(Red de Información de Voces Autónomas Libertarias) MVC (Mejor 
Vida Corp.) y algunas otras personas que primero asistieron a las 
oficinas del Banco Mundial, donde había un importante dispositivo de 
seguridad: agentes, patrullas, policía, con una clara actitud de 
provocar a los manifestantes. Una obra de teatro informativa se 
representó en la calle (MEJOR, 2021, n.p). 

                                                            
10 Mejor Vida Corp (M.V.C.) é uma empresa sem fins lucrativos, criada por Minerva Cuevas em 
1997, com sede no México, EUA, Alemanha, Bélgica e Canadá que cria, promove e distribui 
produtos e serviços gratuitamente. Sítio oficial: http://www.irational.org/mvc/espanol.html. 
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Nessa obra há a referência da ação em colaboração com grupos JAR, 

UPL e RIVAL. Em entrevista a artista explica: “meu modo de trabalhar no 

México é geralmente distribuindo material gráfico em lugares públicos, é muito 

mais ‘ruaceiro’11. Fora do México se torna um tanto mais institucional e de 

produção de novas investigações.” (ARTIST, 2021, n.p, tradução nossa). 

Pensando em obras de outros formatos, o vídeo Disidencia (2014) origina-se 

justamente do registro pessoal da artista de ações coletivas realizadas nas 

ruas da Cidade do México, num caráter plural, sejam elas protestos em 

movimento ou acampamentos coletivos em frente a prédios do poder público. 

São mais de 30 horas de arquivo pessoal gravado e o projeto segue ativo como 

parte de atuação da vida da própria artista, enquanto participante frequente de 

manifestações populares. 

Em sua apresentação para o LACAP (LASS, 2021) a artista cita uma 

performance coletiva concebida por ela, a partir de uma proposta de arte 

pública, e realizada por músicos multiculturais residentes em Madrid, Espanha. 

Os musicistas costumam se deslocar de suas vizinhanças periféricas para 

tocar em pontos turísticos da cidade. Folhetos foram distribuídos na vizinhança 

convidando-os a se juntar a equipe da artista para produzir um concerto para a 

vizinhança. Eles deveriam tocar o que já costumavam tocar em seu trabalho 

diário, havia musicistas clássicos, de samba, de rock, instrumentos inventados, 

punk, acordeom e etc, todos deveriam tocar ao mesmo tempo por meia hora, 

seria uma orquestra barulhenta mesmo.12 Durante a execução do projeto, 

Cuevas observou que havia uma certa harmonia na composição, sem que 

houvesse nenhum encontro prévio ou qualquer condução.  

 

 

 

 

 

                                                            
11 Tradução nossa do termo “callero” empregado pela artista em sua fala na língua espanhola. 
12 De acordo com Cuevas (LASS, 2021), eles foram pagos para isso enquanto musicistas.  
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Figura 8 – Musicistas de diversos instrumentos tocam juntos em Madrid, 
Espanha. 

 
Fonte: LASS (2021). 

 

As pessoas da vizinhança saíram para dançar e os músicos decidiram 

continuar tocando por mais de uma hora. Alguns desses musicistas repetiram a 

experiência, por conta própria, dois anos depois - um resultado inesperado pela 

artista. 

Há outros exemplos nessa mesma conferência: por meio de um projeto 

da Mejor Vida Corp, a artista concebeu a criação de uma rádio pirata 

comunitária, a ideia era criar uma rádio pública, livre dos condicionamentos das 

redes comerciais. Ela não poderia realizar esse projeto sozinha, era necessário 

uma equipe coletiva que produzisse o material a ser transmitido diariamente 

com a participação da comunidade. O projeto se tornou uma série de 

workshops pelo México, especialmente em comunidades de Oaxaca, para que 

criassem a própria rádio. Em muitas regiões do estado a chegada dos 

principais meios de informação são limitados por condições estruturais - devido 

à distância, nenhum sinal de rádio chega. Assim, o projeto colaborou para 

fomentar a autonomia da comunidade em produzir e gerir seu próprio 

instrumento de comunicação. 
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Figura 9 – Quatro jovens aprendendo a operar aparelhos de rádio no estado 
de Oaxaca, México. 

 
Fonte: LASS (2021). 

 

Observa-se que, a partir de um portfólio diverso, a artista trabalha com a 

coletividade de múltiplas formas e com objetivos e resultados variáveis. Seja 

em manifestações, performances, vídeos, workshops ou outros formatos, as 

ações de Minerva pretendem acessar e mobilizar o público a partir de 

questionamentos acerca do sistema no qual vivemos. 

 

6. Minerva Cuevas e as aproximações do ecofeminismo do Sul 

Em entrevista à Michele Fiedler (MINERVA, 2020b), Cuevas explica sua 

obra America (2006): um mural feito a partir de colagem que usa uma 

ilustração antiga e a imagem do Tio Patinhas. A figura antiga aparece em 

referência àquelas que pretendiam ser uma reprodução da paisagem das 

américas, feitas pelos europeus, com uma vegetação muito selvagem e 

animais  - com características humanóides -  que realmente não existiam. 

Segundo a artista, essas ilustrações falam do imaginário acerca do novo 

continente e também da projeção dos medos sobre o selvagem. Observando 

essa visão exploratória dos colonizadores sobre o continente americano, a 
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artista adiciona à colagem a imagem do conhecido personagem de desenho 

animado Tio Patinhas, que mergulha esportivamente no seu cofre de dinheiro, 

representando o grande capitalista, que acumula por acumular (MINERVA, 

2020b). A justaposição das imagens é uma referência à América como tendo 

abundantes recursos naturais disponíveis para serem explorados, bem como 

também o uso histórico dos quadrinhos como ferramentas ideológicas 

(MINERVA, 2021a)13. 

Figura 10 – Mural America (2006), Minerva Cuevas. 

 
Fonte: MINERVA (2020b). 

 

Em America (2006) Cuevas relaciona a tomada de territórios para a 

exploração da natureza com fins lucrativos. As temáticas da exploração das 

pessoas e dos recursos naturais, bem como a industrialização dos alimentos, 

são centrais nas pesquisas e obras de Cuevas, estando necessariamente 

imbricadas entre si. Essa abordagem se aproxima dos Ecofeminismos, 

elaborados principalmente a partir da luta socioambiental das mulheres nos 

países colonizados. 
                                                            
13 “Impulsionada primeiro pelo multiculturalismo nos Estados Unidos, depois pela globalização 
em todo o mundo, esta referência da Disney também se refere ao famoso livro How to Read 
Donald Duck: Imperialist Ideology in the Disney Comic, originalmente publicado durante a 
revolução chilena como Para Leer al Pato Donald antes dele ser banido e queimado. Escrito 
durante o exílio em 1975, os autores assinaram o prefácio da edição em inglês da seguinte 
forma: “Sr. Disney, estamos devolvendo seu pato. Penas depenadas e bem torradas. Olhe 
dentro, você pode ver a caligrafia na parede, nossas mãos ainda escrevendo na parede: 
Donald, vá para casa!’ “ (MINERVA, 2021a, tradução nossa).  
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O ecofeminismo é uma teoria crítica, uma filosofia e uma 
interpretação do mundo que busca transformá-lo. Ele reúne duas 
correntes emergentes de teoria e prática política em uma abordagem 
que visa explicar e transformar o sistema atual de dominação e 
violência, focalizando a crítica do patriarcado e a superexploração da 
natureza e seus impactos na sociedade, corpos e natureza, todos 
como parte do mesmo fenômeno. [...] O ecofeminismo é tanto uma 
proposição teórica e política quanto um movimento social. É por isso 
que podemos falar com razão de “ecofeminismos” - isto é, de uma 
diversidade de movimentos, posições e correntes que se unem em 
diálogos, práticas e debates (BELTRÁN, 2020, n.p)14. 
 

Os ecofeminismos do Sul tem relação estreita com os movimentos 

populares, como o campesinato, por exemplo, e muitos desses movimentos na 

Cidade do México são retratados por Cuevas no filme Disidencia (v.2014). Na 

imagem abaixo, que integra o documentário, uma trabalhadora do campo, em 

uma tenda numa manifestação pública, segura um jornal com os dizeres 

“Pequeño Comercio: No al TLC” (TLC: Tratado de Livre Comércio). 

Figura 11 – Mulher em barraca compartilha folhetos durante uma manifestação 
de rua no México. 

 

Fonte: MINERVA (2020a)15. 

                                                            
14 Do original: “Ecofeminism is a critical theory, a philosophy and an interpretation of the world 
that seeks to transform it. It brings together two emerging currents of political theory and 
practice into one approach that aims to explain and transform the current system of domination 
and violence by focussing on the critique of patriarchy and the overexploitation of nature and 
their impacts on society, bodies and nature, all as part of the same phenomenon.[...] 
Ecofeminism is both a theoretical and political proposal and a social movement. This is why we 
can rightly speak of “ecofeminisms” – that is, of a diversity of movements, positions and currents 
that come together in dialogue, practices and debate.” (BELTRÁN, 2020, n.p). 
15 Still de Dissidencia (v.2014). 
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Vandana Shiva, uma referência fundamental para o ecofeminismo do 

Sul, observa como as “questões ecológicas combinam-se com a justiça social, 

a paz e a democracia” (SHIVA, 2001. p. 9). Em sua pesquisa teórica e prática a 

ativista explica como a lógica do capital aplicada à produção de alimentos é 

geradora do empobrecimento material, cultural e ambiental de muitos povos e 

terras 

Seu ponto de partida é a semente e suas transformações pelo capital. 

Na obra “Biopirataria: a pilhagem da natureza e do conhecimento” Vandana 

apresenta a semente como uma entidade com muitas características, que 

variam conforme o sistema econômico no qual a agricultura é praticada. São 

recursos regenerativos quando se renovam de uma safra para a outra. No 

contexto de mercadoria elas perdem parte de suas características, não sendo 

apenas uma parte natural das plantas e muitas vezes não estando disponível 

nas safras. A mercantilização, via sementes híbridas e transgêneras, quebra a 

unidade da semente que de um lado é geradora de uma colheita e de outro é 

geradora de si mesma.  

Shiva pondera o produtivismo capitalista indicando que “para assegurar 

boa alimentação para todos, não é suficiente produzir quantidades adequadas 

de comida, o verdadeiro problema é como fazer para que ela chegue à boca 

dos famintos” (SHIVA, 2001, p. 12). Em oposição ao argumento de que a 

revolução verde16 trouxe ganhos de escala de produção, a autora observa que 

os métodos da agricultura tradicional são mais eficientes que os da 

monocultura, que causa desperdício, perda da biodiversidade, e diversas 

doenças com o uso de pesticidas. Segundo a autora, essas condições sujeitam 

a produção de alimentos aos movimentos do capital internacional e causam a 

fragmentação e o colapso das relações ambientais e étnicas. 

Em entrevista, Cuevas explica porque associa a questão da alimentação 

com suas obras: “basicamente eu estou interessada nos produtos que estão 

relacionados com alimento e, de certa forma, com a sobrevivência humana e 

do ambiente, acho que não sabemos mais como cultivar nossa própria comida 

                                                            
16 A revolução verde, iniciada na década de 1960, é um modelo de suposta aplicação universal, 
que visa a maximização da produção de monoculturas, por meio da mecanização e do uso 
intensivo de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos na agricultura. 
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e as lojas estão aí e estamos totalmente vulneráveis” (MINERVA, 2020b, n.p, 

tradução nossa). 

A imagem abaixo faz referência ao trabalho Primavera Silenciosa (2007) 

no qual a artista posiciona três telas que passam filmagens simultaneamente, a 

primeira apresenta trabalhadores do campo, a segunda um avião jorrando 

pesticida na plantação e na terceira tela aparece uma planta morrendo. As 

imagens do avião são apropriação de uma propaganda de pesticidas. Por meio 

dessa obra a artista relaciona a exposição dos trabalhadores rurais a esses 

químicos, o alcance do veneno sobre o campo e o efeito sobre a plantação. 

 

Figura 12 – Primavera Silenciosa (2007). 

 

Fonte: MINERVA (2021b). 

 

Na própria fala de Cuevas é possível observar como essas questões são 

abordadas em diferentes suportes nas suas obras: 

Em geral, minha obra fala da exploração de recursos naturais e uma 
conexão com o corporativo, mas sem apartar-se das referências 
históricas. Esse tipo de exploração que agora se vê na crise atual, 
econômica e humana, não vem de um processo de globalização 
tardia. E sim vem desses mecanismo de conquista e exploração de 
recursos. (MINERVA, 2020b, n.p, tradução nossa).  

 

 

7. Considerações Finais 

No artigo, percorremos considerações sobre a arte, ativismo e práticas 

insurgentes a partir da análise das obras da artista mexicana Minerva Cuevas. 

Apresentando imagens do filme Disidencia (v.2014) observamos, a partir de 

Kwon, como o conceito de lugar no campo da arte transformou-se nas últimas 
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décadas, com as críticas ao Modernismo, apresentadas pelo Minimalismo nas 

décadas de 70 e 80. Transcende-se as considerações ao local físico, passando 

a abranger diversas temáticas como lugares discursivos, que se tornaram a 

própria fonte de pesquisa para artistas. Além de Disidencia (v.2014), as obras 

Patria e Donald McRonald facilitaram a percepção de como os lugares físicos 

podem ser lugares diferentes a depender da situação que são abordados. Os 

debates na arte contemporânea tornam-se, portanto, mais complexos a partir 

da inclusão de temas e compromissos políticos e sociais no trabalho de arte, 

criticando a restrição a temas específicos e a suposta autonomia do campo.   

As relações entre a arte e o ativismo foram abordadas em Mesquita, 

debatendo as especificidades de cada campo de atuação e as intersecções 

entre eles. Corrobora-se com a perspectiva de que a arte não está na pureza 

do isolamento das outras esferas do conhecimento humano, como supunha a 

arte modernista, estando portanto imbricada com as dinâmicas políticas, 

econômicas, ambientais e culturais do seu tempo (concepção da arte 

contemporânea), portanto cabe aí observar como es artistas relacionam essas 

questões em suas obras.  

A abordagem crítica dos processos históricos feita por Minerva Cuevas 

constitui o site investigativo que atravessa toda sua obra. A publicidade, 

especialmente de produtos associados à alimentos, também são sites 

investigativos que constituem seu trabalho artístico. Nas obras Pure Murder, 

Donald McRonald e Nestlè a intervenção imagética em logotipos de grandes 

corporações pretende provocar no público outras reflexões a partir dos 

elementos popularmente conhecidos, denunciando as práticas exploratórias, 

socioambientais e trabalhistas, que as estratégias visuais publicitárias 

mascaram. Percebemos a aproximação de seu posicionamento com as 

abordagens apresentadas pelos ecofeminismos do Sul, ao apontar como as 

injustiças sociais e as questões ambientais estão conectadas e se originam dos 

mecanismos de exploração dos países colonizados pelos movimentos do 

grande capital internacional, conforme observamos no estudo da obra America 

(2006) e Primavera Silenciosa (2007). Por fim, observou-se que a artista 

trabalha com símbolos de domínio público e de empresas globalizadas para 

provocar reflexões políticas-estéticas, abordando criticamente os processos 

históricos e as relações exploratórias e antiéticas impostas pelo sistema 
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capitalista. Sua prática artística e ativista visa acessar e convocar espíritos 

rebeldes para redirecionar as injustiças sociais. 
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Presença-ausência: efemeridades da obra de Ana Mendieta 
 
 

Cristiane DALZOTO BUENO 1 
Maria Cristina MENDES 2  

 
Introdução 

Ana Mendieta foi uma artista cubana exilada nos Estados Unidos em sua 

adolescência e que iniciou seu trabalho artístico a partir da década de 1970. 

Através de sua produção composta principalmente por esculturas na paisagem, 

denominadas pela artista como earth-body sculptures, foto e 

vídeoperformances, é possível identificar elementos relacionados ao contexto 

artístico contemporâneo norte-americano que trouxeram novas proposições em 

relação ao objeto artístico e os processos de criação. 

Tendo em vista a característica efêmera das linguagens em que 

Mendieta trabalhou, em especial a land art e a performance, assim como os 

assuntos que compõem o seu processo poético, a exemplo da memória, 

cultura e identidade, questiona-se de que forma o aspecto efêmero dos 

suportes artísticos utilizados dialoga com as narrativas poéticas construídas 

pela artista. Além disso, paralelamente, surge a necessidade de investigar o 

lugar da fotografia em meio à desmaterialização do objeto artístico, tendo em 

vista sua relação com as obras de caráter efêmero.  

Compreender o diálogo entre as propostas contemporâneas de arte com 

a fotografia, a qual transita entre o documento e suporte artístico, evidencia as 

possibilidades de criação fotográfica, assim como os hibridismos na arte. 

Investigar o processo poético da produção de Ana Mendieta sob uma 

perspectiva direcionada à reflexão sobre a efemeridade, revela as 

potencialidades do efêmero enquanto elemento de provocação sensível.  

O objetivo geral da investigação se dá pela identificação de como a 

efemeridade caracteriza a produção de Ana Mendieta para além dos suportes 

                                                            
1 Licenciada em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 
2 Orientadora e professora do Departamento de Artes da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa (UEPG) e do Programa de Pós-graduação em Cinema na Universidade Estadual do 
Paraná (UNESPAR). 
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artísticos utilizados. Para isto, os demais objetivos referem-se à 

contextualização da performance e da land art, revelando suas características 

e intencionalidades no meio artístico, e à investigação da relação de tais 

proposições artísticas com a linguagem fotográfica.  

Portanto, realiza-se o estudo bibliográfico de temas que envolvem a arte 

contemporânea a partir da década de 1960, a fotografia e o efêmero na arte, 

tendo como principal suporte teórico Renato Cohen (1989) em relação às 

ações performáticas, Trombetta e Guimarães (2020) com a land art, Dubois 

(1994), Sontag (2004) e Lemos (2019) sobre fotografia, Buci-Glucksmann 

(2006) com a estética do efêmero e Ruido (2002) sobre a produção artística de 

Mendieta.  Por fim, com base em tais estudos, analisa-se especificamente 

obras componentes da série Siluetas (1973-1980), incluindo Imagen de Yágul 

(1973), Árbol de la vida (1976), a fim de identificar as especificidades da 

produção da artista. 

Assim sendo, aborda-se inicialmente a efemeridade nas Artes Visuais, 

destacando as ações performáticas e a land art, bem como a função da 

fotografia enquanto documento e suporte artístico quando relacionada a tais 

linguagens. Em sequência, ao analisar algumas obras de Mendieta, discute-se 

como sua poética que trata de temas convergentes ao efêmero reverbera e se 

relaciona com os suportes utilizados.  

 
 

2. Efemeridade nas Artes Visuais 

Em primeiro lugar, antes de adentrar em questões poéticas específicas 

da produção de Ana Mendieta, faz-se relevante contextualizar e abordar as 

características dos suportes artísticos em que a artista realizou suas obras, em 

específico a performance e a land art, as quais surgem a partir da década de 

1960, que marca o período inicial da arte contemporânea, bem como suas 

relações com a fotografia. Além disso, tendo em vista o enfoque no que diz 

respeito à efemeridade em seus trabalhos com o objetivo de estabelecer uma 

discussão poética, apontar os aspectos efêmeros dos próprios suportes torna-

se, portanto, o ponto de partida na discussão.  
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2.1  Performance  

A consolidação da linguagem performática nas Artes Visuais na década 

de 1970 carrega influências artísticas cênicas, de valorização gestual e 

conceitual, de acordo com Renato Cohen (1989). Desde o precursor da 

performance, o happening, ou ainda, mais anteriormente na década de 1950 

com o Expressionismo Abstrato, a execução da obra de arte passou a possuir 

um papel tão importante quanto o trabalho finalizado.  

No texto O legado de Jackson Pollock escrito pelo artista Allan Kaprow 

(1927-2006), pioneiro do happening, publicado na revista Art News em 1958, 

destaca-se as influências de Pollock (1912-1956) no cenário artístico, 

demonstrando como o olhar voltado ao cotidiano possibilitaram novos rumos às 

práticas artísticas que viriam a valorizar o processo de criação, a interação com 

o público, a exploração de suportes artísticos e a busca pela aproximação entre 

arte e vida.  

Allan Kaprow (1958) comenta que a técnica da action painting que 

Pollock utilizava, a qual consistia em trabalhar com a horizontalidade da tela e 

com a grande escala, o lançamento e o gotejamento da tinta sobre sua 

superfície, exigia a movimentação corporal e gestual do artista, colocando-o 

“dentro” do trabalho. Da mesma forma, Michael Archer (2012) destaca que com 

a valorização processual do trabalho artístico em detrimento de um objeto final 

e acabado, a presença corporal do artista se tornou essencial. Tal aproximação 

do artista com sua obra e a importância atribuída ao gesto, levou à exploração 

de criação e fruição artística para além da visão, provocando experiências 

captadas através dos outros sentidos. Sobre os materiais para produção, 

Kaprow (1958, p. 44) pontua que: 

Objetos de todos os tipos são materiais para a nova arte: tinta, 
cadeiras, comida, luzes elétricas e néon, fumaça, água, meias velhas, 
um cachorro, filmes, mil outras coisas que serão descobertas pela 
geração atual de artistas.  

 
A exploração dos sentidos é, inclusive, uma das principais 

intencionalidades do grupo Fluxus, importante no pioneirismo das ações 

performáticas por volta da década de 1960 e discussões sobre a anti-arte 

iniciadas por Marcel Duchamp (1887-1968). Os eventos elaborados pelo grupo 
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exploram juntamente às Artes Visuais, a Música, a Dança e outras linguagens 

artísticas para criações coletivas, híbridas e experimentais.  

No caso das ações performáticas, a importância dada à ação leva 

consequentemente, dentre outros fatores, à experiência do “aqui-agora”, 

tornando-se principal o objetivo de vivenciar a efemeridade do trabalho 

artístico. Mais do que observar o surgimento e a finalização de uma ação, os 

espectadores são oportunizados a participar da obra, de serem sujeitos ativos 

no acontecimento e realização da mesma. Inicialmente, tal participação é o que 

diferencia o happening da performance, uma vez que ambos são semelhantes. 

No entanto, nota-se que mesmo possuindo essa diferenciação na intenção de 

categorizá-los, muitas obras que possuem a interação ativa com o público são 

denominadas como performances, funcionando, portanto, como vocábulos 

sinônimos.   

Neste raciocínio, para além da diferenciação da participação dos 

espectadores entre ambas, Cohen (1989) pontua que a distinção entre as 

linguagens está nas influências e ideologias que transitam entre as décadas de 

1960 e 1970, períodos em que o happening e a performance obtiveram mais 

destaque respectivamente. Na década 1970, o niilismo e o caráter individualista 

tomam espaço antes dominado pelas ideologias do movimento hippie, da 

contracultura e sociedade alternativa. Inclusive, “de uma forma estrutural, 

happening e performance advêm de uma mesma raiz: ambos são movimentos 

de contestação, tanto no sentido ideológico quanto formal” (COHEN, 1989, p. 

135). 

Uma das associações que Cohen (1989) estabelece às ações 

performáticas é com o Free Theatre, no qual não há a priorização de aspectos 

formais da linguagem cênica na realização das obras. Portanto, há um caráter 

de espontaneidade e flexibilidade que se assemelha especialmente ao 

happening, onde o improviso é prioridade em relação ao planejamento da ação 

executada pelo artista. A resistência aos aspectos formais possui uma 

intencionalidade anárquica e que não almeja adquirir valor mercadológico, pois 

“no happening interessa mais o processo, o rito, a interação e menos o 

resultado estético final” (COHEN, 1989, p. 132). Por outro lado, na performance 

a ação é prioritariamente executada apenas pelo artista, assim como a 

valorização estética e o planejamento se tornam objetivos mais acentuados.  
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Poderíamos dizer, numa classificação topológica, que a performance 
se colocaria no limite das artes plásticas e das artes cênicas, sendo 
uma linguagem híbrida que guarda características da primeira 
enquanto origem e da segunda enquanto finalidade (COHEN, 1989, 
p. 30). 

 

A variabilidade de temas, objetos e espaços que podem ser explorados 

nas ações performáticas permitem inúmeras possibilidades de criação 

realizadas a partir da ação, tornando-as muito variáveis e distintas entre si. No 

que se refere ao espaço, as obras não priorizam necessariamente museus e 

galerias, já que a exposição permanente do trabalho não está dentre as 

principais intencionalidades, mas sim o momento em que ocorrem e existem, 

como destacado anteriormente. Estas características se assemelham às da 

land art, linguagem contemporânea à performance.  

] 

 

2.2 Land Art 

A land art é uma linguagem definida por um conjunto de práticas 

artísticas desenvolvidas a partir da década de 1960 que propunham uma nova 

percepção do objeto artístico, em especial a escultura, influenciada pelas 

discussões e proposições da desmaterialização da obra de arte que 

compreendia, principalmente, as ideias da Arte Conceitual e do Minimalismo, 

explicam Gerson Trombetta e Ana Guimarães (2020).  A ressignificação da 

natureza e da paisagem, assim como do espaço nos modos de pensar a 

criação artística e a priorização do conceito da obra de arte em detrimento do 

formalismo e da criação de um produto final, constitui parte das 

intencionalidades da land art (TROMBETTA; GUIMARÃES, 2020).  

Sued Silva (et al., 2016), explicam que devido a polissemia do termo 

paisagem e sua capacidade de transdisciplinaridade, são possíveis diversas 

abordagens de discurso sobre o tema em distintas áreas e que, inclusive 

quando se trata de Artes Visuais, a paisagem é encarada de diferentes formas. 

No período da arte contemporânea, a land art surgiu em um contexto em que a 

aproximação do ser humano com a natureza e o trabalho com paisagem ocorre 

de uma forma mais ativa, ou seja, ultrapassando a sua descrição ou 

representação em obras de arte, mas intervindo sobre ela, já que “a paisagem 

transpõe sua condição de matéria para a práxis artística e torna-se um 
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procedimento artístico, que indica os modos como o mundo é percebido e 

habitado” (SILVA et al., 2016, p. 193).  

Essas características são influenciadas pela crítica à institucionalização 

de arte no que se refere à comercialização dos objetos artísticos e da 

modernidade industrial de modo geral. Devido a isso, além da intervenção na 

paisagem com a utilização das matérias orgânicas presentes na própria 

natureza, resíduos oriundos da paisagem industrial descartados de 

construções urbanas também compõem os materiais utilizados no processo de 

criação (SILVA et al., 2016). Neste sentido, a natureza e a paisagem são 

valorizadas enquanto espaço e recurso material para a criação.  

A criação na paisagem visa ultrapassar as paredes e os espaços 

institucionais de arte, ampliando as possibilidades de criação e de experiência 

estética, além de inviabilizar a mercantilização do objeto artístico, tornando, 

portanto, a “paisagem enquanto experiência estética, inserindo-a em um 

contexto cultural e discursivo” (SILVA et al., 2016, p. 178). Explora-se, portanto, 

distintas matérias de criação e a horizontalidade da escultura, afastando-se das 

experiências tradicionais de produção artística.  

 
A land art propõe então, não apenas um deslocamento físico, mas 
também intelectual e conceitual, no sentido de mover as convenções 
da arte a um lugar pouco explorado: o da apreciação estética da 
natureza em sentido multissensorial, sem aplicar a ela o filtro da 
representação, de colocar uma imagem em seu lugar. O participante 
da ação artística é levado a imergir – física, emocional, sensorial e 
intelectualmente – na paisagem (TROMBETTA; GUIMARÃES, 2020,  
p. 223). 
 

  
Portanto, percebe-se que a característica efêmera das obras da land art 

são impulsionadas por uma arte que, mais do que um deslocamento do espaço 

de realização e exibição da obra que busca uma transgressão artística em 

relação ao mercado, visa uma experiência estética que coloca o espectador em 

contato mais consciente com o próprio espaço em que está inserido. A 

efemeridade marcada pela transitoriedade e dissipação natural da obra, dispõe 

a obra em um processo constante de transformação de si mesma, gerando a 

cada contato uma nova percepção de um trabalho que nunca permanece o 

mesmo. 
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Torna-se importante ressaltar que mesmo as ações performáticas 

possuírem a possibilidade de uma nova execução, ou a land art de uma 

reconstrução, as obras de caráter efêmero não são efetivamente reproduzíveis 

uma vez que dificilmente ocorrerá exatidão, assim como o artista, o espaço, o 

tempo e os espectadores já não são mais os mesmos referente à obra inicial. 

Por outro lado, devido à condição efêmera da criação exposta à 

natureza e ao tempo, a fotografia surge como um recurso de permanência da 

obra de arte. O registro das obras passou a ocupar museus e galerias, 

demonstrando, então, a dependência das instituições que foram alvo de críticas 

dessa linguagem artística, explicam Trombetta e Guimarães (2020). Contudo, 

ressalta-se que o recurso à fotografia não a torna uma substituta da obra, mas 

sim, dando destaque à sua definição indicial no campo semiótico.  

 

 

2.3 A fotografia entre documento e suporte artístico 

A fotografia da obra torna-se o objeto passível de circulação e exibição 

das produções, seja ela a performance ou a land art. Sobre os registros da land 

art, Trombetta e Guimarães (2020, p. 229) citam que “em uma arte que se 

encontra caminhando a largos passos no sentido da desmaterialização, a 

fotografia aparece enquanto alternativa de perenidade e materialidade”. 

Consequentemente, a fotografia passa a obter um papel de testemunho e 

legitimação das obras que já não existem fisicamente ou ainda virão a dissipar-

se. 

Philippe Dubois (1994) assinala que no período entre as décadas de 

1960 e 1970 a arte se tornou fotográfica, sendo resultado de um caminho 

construído desde o início do século XX pelos usos da fotografia em 

movimentos artísticos como a Pop Art ou as propostas de Duchamp sobre 

processo criativo, por exemplo. Neste sentido, também contribui Susan Sontag 

(2004) sobre a relação entre fotografia e arte, citando que tal aproximação 

abriu caminho para pensar novas possibilidades de criação artística através da 

fotografia.  

Portanto, no caso das obras de caráter efêmero que não possuem a 

intencionalidade de serem fotografadas, o seu registro funciona enquanto 
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documento e objeto que permitirá conhecimento e permanência da obra na 

memória e história. Neste sentido, compreende-se que a imagem não é um 

substituto da obra, mas uma extensão, evidenciando o seu caráter indiciário.  

O momento do “aqui-agora” que marca a existência das propostas 

artísticas é a principal intencionalidade que faz as obras existirem, por isso, a 

fotografia surge como um elemento secundário. Dubois (1994) ao comentar 

sobre o aspecto secundário da fotografia enquanto documento nesses casos, 

ressalta que a mesma imagem ao ocupar os espaços institucionalizados 

adquire outro significado, ainda assim não substituindo a obra, mas sendo 

justamente seu veículo de circulação e conhecimento. Tendo em vista o uso da 

fotografia como um “segundo plano”, Sontag (2004) menciona que para que 

uma fotografia ocorra, determinado evento deve ter acontecido e, portanto, 

caracteriza-se enquanto documento porque é a prova de tal acontecimento.  

Dubois (1994) apoia-se na tricotomia semiótica de Charles Sanders 

Peirce para pensar a fotografia. Entre o ícone, índice e símbolo, a fotografia é 

caracterizada como índice, pois possui relação física com o seu referente, 

àquilo que foi capturado, e, portanto, adquirindo um “traço do real”.3 No mesmo 

sentido, Sontag (2004, p. 170) cita que mais do que uma imagem, ela é “um 

vestígio, algo diretamente decalcado do real, como uma pegada ou uma 

máscara mortuária”, o que reforça a definição da fotografia enquanto índice. 

Quando se destaca a definição indicial da fotografia, é necessário 

atentar-se que possuir uma conexão física com o referente não é o mesmo que 

possuir uma explicação ou evidência de sentido, pois a imagem fotográfica 

“não é necessariamente semelhante (mimética), nem a priori significante 

(portadora de significação nela própria)” (DUBOIS, 1994, p. 94). 

 
Vemos, portanto, que, se o índice fotográfico, mais do que qualquer 
outro meio de representação, implica de algum modo um peso, um 
poder, uma plenitude de real, este opera apenas na ordem da 
existência e em caso algum na ordem do sentido. O índice para com 
o "isso foi". Não o preenche com um "isso quer dizer". A força 
referencial não se confunde com qualquer poder de verdade 
(DUBOIS, 1994, p. 85). 

 

                                                            
3 A tricotomia semiótica de Peirce, além do índice, é constituída pelo ícone e pelo símbolo. 
Estes últimos são caracterizados enquanto espelho do real e transformação do real, 
respectivamente, por Dubois. Destaca-se, contudo, que ícone, índice e símbolo não são 
puramente excludentes entre si.  
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Devido ao seu caráter indicial e, portanto, uma imagem que não funciona 

como um substituto da obra, já que não é mimética e nem explicita seu 

significado, Trombetta e Guimarães (2020, p. 231) citam que, assim como a 

cartografia e o texto, a imagem fotográfica de uma obra efêmera assume um 

“lugar físico expositivo da obra de arte”. Portanto, de documento passa a 

adquirir um sentido artístico ao ter a inserção nos espaços institucionalizados 

de arte, mesmo não sendo a obra em si.  

A importância das fotografias de obras de arte que vem a ocupar os 

espaços expositivos de arte opera no sentido de ampliar os “estudos das 

possibilidades fotografia”, segundo Sontag (2004, p. 149). Além disso, “um 

evento conhecido por meio de fotos certamente se torna mais real do que seria 

se a pessoa jamais tivesse visto as fotos” (SONTAG, 2004, p. 30), tornando-se, 

portanto, “inventário da mortalidade”, onde o evento passa a existir e estender-

se em um “mundo-imagem”. 

No entanto, em algumas proposições artísticas efêmeras a fotografia 

surge com a intencionalidade de ser suporte artístico para a criação. No caso 

das ações performáticas, atribui-se o termo fotoperformance, o qual consiste 

em definir as ações que não priorizam a exposição direta ao público, mas sim a 

construção de uma narrativa direcionada à câmera, ocorrendo, portanto, uma 

fusão entre a performance e a fotografia.  

Nota-se que a produção das fotoperformances possui uma característica 

solitária, sendo comum aparecer somente o corpo do artista na imagem. Há 

casos como algumas obras da artista francesa Gina Pane (1939-1990) onde a 

performance ocorre à uma plateia, porém não coloca a fotografia em uma 

posição secundária de importância, pois as imagens fazem parte do conjunto 

da obra uma vez que a artista é acompanhada por uma fotógrafa responsável 

por registrar a ação performática. Nesse caso, há a criação simultânea de duas 

obras – a performance ao vivo e a fotoperformance, onde o registro não é 

somente de caráter documental, já que possui preocupação estética da 

narrativa poética da ação executada.  

Na fotoperformance Azione Sentimentale (1973)4 (figura 1), vestida de 

branco, Pane explora a gestualidade do seu corpo utilizando buquês de rosas 

                                                            
4 Realizada na Galeria Diagramma, Milão, Itália. 
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brancas e vermelhas. A artista remove os espinhos das flores dos buquês e 

perfura a pele do seu braço desde o seu cotovelo ao pulso, além de utilizar 

uma navalha para cortar a palma de sua mão. Por meio do autoflagelamento, 

explorando seus limites físicos, Pane propõe uma crítica à violência às 

mulheres no patriarcado, assim como intimidade e limitações da feminilidade 

(BENTO, 2017). 

 

Figura 1 – Azione Sentimentale, 1973, Gina Pane. 
 

 
Fonte: RICHARD SALTOUN (s.d.). 

 

Flávia Adami (2011) discute que na hibridização entre fotografia e 

performance, a imagem é o espaço em que se dá a execução da ação. Da 

mesma forma, Jessica Lemos (2019) ao apontar as especificidades da 

linguagem da fotoperformance, destaca que ao priorizar a fotografia no 

processo da ação, há consequentemente uma atenção voltada às 

especificidades da fotografia, como as intervenções posteriores na imagem 

bem como a construção cenográfica e as intervenções da luz.  
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A recriação de uma realidade pela imagem através de uma teatralidade, 

atentando-se ao espaço, iluminação, objetos e intervenções na própria imagem 

do corpo do artista, aproximam a fotoperformance com a linguagem cênica, 

afirma Lemos (2019). Nota-se que, assim como Cohen (1989) explica as 

influências da linguagem performática citando o teatro, novamente tal 

referência aparece quando a fotografia está em questão por ter seus elementos 

de composição fotográfica análogos à aspectos cênicos na construção de uma 

dramaturgia visual.  

Em relação à land art, uma obra em que a fotografia fica entre 

documento e suporte artístico é a Walking a Line in Peru (1972) (figura 2) de 

Richard Long (1945-). Segundo Archer (2012), a ação de caminhar pelo espaço 

realizando intervenção com objetos na natureza para criar formas, como a 

linha, não são presenciadas por um público, levando o artista a utilizar meios 

para documentar a obra, a exemplo da fotografia. Neste caso, como ressalta 

Dubois (1994), o registro estratégico da obra feito pelo próprio artista, a qual 

visa influenciar a percepção sobre ela, faz com que a fotografia não se limite à 

função de documento, pois o artista se preocupa em condicionar a percepção 

do trabalho. 

Sendo assim, parte da efemeridade das obras é paradoxalmente 

imortalizada através da fotografia, pois, enquanto memória e permanência, a 

“imagem-objeto” é um traço da obra que transita entre a sua expiração e o 

vestígio que deixa. Torna-se importante destacar que os registros são uma 

captura do real que ocorre por meio de um olhar subjetivo, pois, como aponta 

Sontag (2004), a fotografia enquanto testemunho de um acontecimento é uma 

interpretação da realidade. 
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Figura 2 – Walking a Line in Peru, 1972, Richard Long. 
 

 
Fonte: RICHARD SALTOUN (s.d.). 

 
 
3. A poética do efêmero na produção de Ana Mendieta  

Artista cubana nascida em Havana no ano de 1948, Ana Mendieta teve 

como fator importante ao seu trabalho a sua própria experiência de vida, a qual 

foi marcada pela sua identidade de mulher latina exilada aos 12 anos de idade 

nos Estados Unidos. A partir da década de 1970, quando iniciou os estudos em 

arte na Universidade de Iowa, o trabalho de Mendieta passou a ser 

desenvolvido principalmente com escultura na paisagem, performance, vídeo e 

fotografia. 

 De modo geral, as inquietações da artista em relação às opressões e 

violência de gênero, assim como as sobre pertencimento, identidade e cultura, 

são temas que emergem em sua produção. Em 1985, Nova York, sua vida e 

sua carreira foram abruptamente interrompidas pela sua queda do trigésimo 

andar de um edifício, tendo como acusado e absolvido seu companheiro na 

época, o artista Carl Andre.  

Em entrevista com Linda Montano (LAGNADO, 2006)5, Ana Mendieta 

relata que sua experiência de exílio foi o momento crucial no qual surgiram as 

questões que viriam a percorrer a sua obra. Afastada bruscamente de sua 

cultura, o sentimento de deslocamento a impulsionou a buscar lugares de 
                                                            
5 Trecho de entrevista publicado no ano 2000 presente no catálogo 27ª Bienal de São Paulo. 
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identificação e pertencimento. O trabalho da artista ocorre a partir da 

necessidade de enxergar-se no espaço, buscando uma forma de conectar-se 

aos lugares e territórios em que percorre. Dessa forma, o seu próprio corpo é 

ponto de partida em suas produções, seja relacionando-o ao espaço, 

essencialmente à natureza, ou com às vivências das mulheres na sociedade 

patriarcal.  

Inserida em um contexto em que o movimento feminista e a crítica 

feminista de arte passaram a ganhar evidência, a produção de Mendieta, em 

especial as que tratam de forma explícita sobre a violência às mulheres, como 

morte e abuso sexual, esteve ancorada à tais discursos políticos. São nesses 

casos em que a morte é abordada pela artista em sentido literal, performando 

corpos violentados utilizando tinta e sangue animal. É em tais trabalhos que se 

pode apontar a primeira característica de efemeridade poética presente em 

suas obras, a própria transição do estado de vida à morte. 

Para além da emergência de questões feministas no contexto norte-

americano na década de 1970, a valorização conceitual e as formas 

subversivas de criação em relação ao objeto artístico tradicional refletiram na 

produção de Ana Mendieta, destaca Maria Ruido (2002). Portanto, tendo 

abordado a efemeridade no que diz respeito aos suportes de criação na arte 

contemporânea anteriormente, os quais fizeram parte da produção de 

Mendieta, abordam-se aspectos que demonstram a efemeridade em seus 

trabalhos para além do próprio material.  

Christine Buci-Glucksmann em seu livro Estética de lo Efímero (2006), 

visa apontar traços de efemeridade ao longo da história da arte. Para definir o 

efêmero, a autora estabelece uma metáfora com a água das ondas, referindo-

se ao sentido e movimento de fluidez e ao que é passageiro por natureza. 

Dessa forma, cita que “o efêmero capta o tempo nos fluxos imperceptíveis e os 

intervalos das coisas, dos seres e do que existe”6 (BUCI-GLUCKSAMNN, 2006, 

p. 21, tradução nossa). A partir de tal noção de intervalo e fluidez, é possível 

estabelecer vínculo com algumas das obras de Mendieta que destacam a 

conexão entre seu corpo e o espaço. 

                                                            
6 Lo efímero capta tiempo en los flujos imperceptibles y los intervalos de las cosas, de los seres 
y de lo existente. 
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A extensa série de fotografias e vídeos7 intitulada Siluetas é produzida 

ao longo dos anos de 1970 e 1980 nos Estados Unidos e no México. Nestas 

obras, Mendieta intervém sobre a paisagem utilizando materiais orgânicos 

como água, flores, terra, fogo, folhas, areia, entre outros, e também o seu 

próprio corpo inserido no espaço ou o utilizado para demarcar sua silhueta que 

aparece em baixo e alto relevo. Sobre a série, Ruido (2002) comenta que é a 

partir da ausência que Ana Mendieta explora as potencialidades da visibilidade 

não somente do corpo, mas do que se refere à origem, pois nos deslocamentos 

do corpo ou pelas marcas deixadas por ele, “Mendieta se dissolve e se duplica, 

utilizando sua silhueta (a imagem do seu corpo) como máscara, como paródia 

de si mesma, e como evidência de sua multiplicidade”8 (RUIDO, 2002, p. 36, 

tradução nossa). 

Dentre as silhuetas realizadas no México, está a demarcada sobre a 

areia em baixo relevo (figura 3), a qual revela o formato de um corpo de pernas 

esticadas e unidas, e os braços posicionados ao lado da cabeça. A fragilidade 

da superfície arenosa pressupõe a rápida dissipação da existência da forma, 

fazendo com que os limites da marca de seu corpo se misturem ao espaço, 

tornando-os um só. A silhueta impressa na paisagem recorda a um corpo que 

já se torna ausente, deixando apenas sua impressão, o seu rastro.  

Ao abordar sobre a paisagem na produção de Ana Mendieta, Jacqueline 

Lins (2011) dá destaque à noção de territorialidade e como isso está presente 

nas produções da artista. De acordo com Maria Bulhões (2002 apud LINS, 

2011), o território é determinante na constituição de uma identidade cultural, 

assim como a paisagem é determinada pela relação entre ser humano e 

natureza. Portanto, é no espaço que convergem questões sociais e culturais 

que Ana Mendieta vai buscar encontrar e definir a sua individualidade e 

identificação.  

 

 

 

 

                                                            
7 Cerca de 200 materiais. 
8 Mendieta se disuelve y se duplica, utilizando su silueta (la imagen de su cuerpo) como 
máscara, como parodia de sí misma, y como evidencia de su multiplicidad.  



214 
 

 

 

Figura 3 – Silueta Works in Mexico, 1973-1980, Ana Mendieta. 
 

 
Fonte: MOCA (s.d). 

Da mesma forma, o corpo é um elemento que carrega definições e 

valores que refletem o social, pois, de acordo com Merleau-Ponty (1975 apud 

LINS, 2011, p. 278) “o corpo não pode ser entendido simplesmente como 

organismo. Ele também é cultura, transcendendo o aspecto físico”. Lins (2011, 

p. 278) complementa que a relação entre espaço e corpo, além da tentativa de 

integrar-se e tornar-se a própria paisagem:  
 

[...] trazem consigo a referência étnica e de lugar, o pertencimento, a 
territorialidade, o lugar, o lugar sem limites estabelecidos, o lugar de 
identificação, de deslocamentos e passagens, o lugar de associação 
e de não definição, o lugar da exclusão e da violência.  

 

“Circulando entre a vida e a morte, entre o visível e o invisível, entre a 

permanência e a dissolução”9 (RUIDO, 2002, p. 76, tradução nossa), suas 

silhuetas remetem mais que um lugar de origem, mas busca destacar que uma 

identidade, pessoal e cultural, não é homogênea e incontaminável das 

influências que circundam e compõem a construção de identidade. 

                                                            
9 Circulando entre la vida y la muerte, entre lo visible y lo invisible, entre la permanencia y la 
disolución. 
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 “A desaparição lenta e silenciosa, a busca da incorporação da matéria 

(corpo) na matéria (terra)”10 é o que Ruido (2002, p. 88-89, tradução nossa) 

analisa sobre a relação que Mendieta constrói entre seu corpo e a terra, a qual 

é marcada por um movimento de incorporação e dissolução. O corpo de 

Mendieta está em constante transição entre distintos espaços, criando um 

exílio de si mesma. 

A obra Alma, Silueta en Fuego (figura 4) é um dos exemplos em que 

Mendieta utiliza o fogo como componente da obra. O rastro de sua presença 

deixada pela silhueta tomada pelas chamas, marca a transição do fogo às 

cinzas, fazendo com que a integração do seu corpo à paisagem seja 

duplamente marcada. A forma consome-se em si mesma, esvaindo-se na 

paisagem, fazendo do registro fotográfico a captura do intervalo de existência 

do processo consumador.  

 

Figura 4 – Alma, Silueta en Fuego, 1975, Ana Mendieta.  
 

 
Fonte: MUSÉE MAGAZINE (s.d.). 

                                                            
10 La desaparición lenta y silenciosa, la buscada incorporación de la materia (cuerpo) en la 
materia (tierra). 
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Árbol de la vida (1976) (figura 5), é um dos trabalhos em que o corpo da 

artista está de fato presente na imagem, e não apenas a impressão deixada 

pelo mesmo. Na proposição de incorporação e dissolução de si mesma no 

espaço, nesta obra Mendieta busca se camuflar na paisagem, tornando-as uma 

coisa só. Para isto, posiciona de forma rígida seu corpo nu coberto por barro 

em frente ao largo tronco de uma árvore, repetindo a mesma posição que 

caracteriza a identidade da forma das silhuetas. Nota-se que a busca pela 

incorporação não é feita somente pelo uso do material orgânico sobre seu 

corpo, mas também pela rigidez de seu posicionamento e os braços para cima 

que tentam assemelhar-se à árvore. 
 

Figura 5 – Árbol de la Vida, 1976, Ana Mendieta. 
 

 
Fonte: DAZED (s.d.). 

 

Ao confundir a percepção do seu corpo em meio à paisagem, observa-se a 

noção de Mendieta ao considerar que seu corpo é a extensão da natureza ao 

mesmo tempo em que a natureza é extensão do seu corpo (RUIDO, 2002). As 

semelhanças que podem ser apontadas entre a paisagem e o seu corpo, além 
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da camuflagem, são de dois corpos orgânicos que estão em constante 

transformação – árvore e corpo humano. Ambos possuem intervenções, ou 

seja, são “contaminados” por aquilo que os cerca, pois a natureza sofre as 

influências da atividade humana, o corpo depende da natureza e carrega as 

influências culturais (LINS, 2011). 

Na discussão sobre o efêmero, Buci-Glucksmann (2006) aborda uma 

perspectiva que não é pautada em uma melancolia gerada pela fluidez dos 

seres e das coisas, mas o traz de forma que demonstra imanência à natureza e 

aos seres. Considera-se que a arte é uma possibilidade de explorar 

sensivelmente as “imagens-fluxo” que são decorrentes da globalização e do 

capitalismo, destacando que a própria land art é “placa sensível do efêmero”11 

(BUCI-GLUCKSAMNN, 2006, p. 49, tradução nossa).  

Corpo e espaço demarcam pertencimento um ao outro, ambos em uma 

experiência instável de existência. Mendieta ao considerar seu lugar de 

pertencimento à própria terra, se vê fruto não somente das culturas dos países 

pelos quais transita, mas da própria natureza enquanto fonte de vida, ou ainda, 

a terra enquanto ventre materno, de acordo com Ruido (2002). Neste sentido, 

relaciona-se com a ideia abordada por Silva (et al., 2016, p. 190) de que: 

 
Quando o corpo se insere na paisagem, rompendo com as ilusões 
das representações pictóricas, o deslocar-se exprime um novo modo 
de estar no espaço, de experenciar a paisagem, e percebê-la em 
todos os sentidos. 

 

De forma semelhante, a obra intitulada Imagen de Yagul12 (1974) (figura 6) 

também consta com a presença física da artista. Posicionada no centro de um 

túmulo construído por rochas, novamente com o corpo rígido dá sustentação às 

flores brancas que o cobrem quase por inteiro. Criando um cenário fúnebre, 

novamente se nota uma narrativa de vida e morte tanto do ser humano e da 

natureza, devido às flores arrancadas e o corpo enrijecido. As flores que se 

degradam brevemente, assemelham-se ao corpo que, se estivesse de fato sem 

vida, viria a se unir à terra assim como a dissipação da silhueta na areia, por 

exemplo.  
 

                                                            
11 Placa sensible de lo efímero.  
12 Localizado em Oaxaca no México, Yagul é um sítio arqueológico.  
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Figura 6 – Imagen de Yagul, 1974, Ana Mendieta. 
 

 
Fonte: JEU DE PAUME (s.d.). 

 

Na mesma entrevista com Linda Montado citada anteriormente, 

Mendieta relata que Imagen de Yagul foi um dos seus primeiros trabalhos, e 

que se deitando no espaço da tumba e coberta por flores, a artista diz que “a 

analogia era de que estava coberta pelo tempo e pela história” (LAGNADO, 

2006, p. 26). Ainda, Ruido (2002, p. 30, tradução nossa) cita que o túmulo foi 

“feito como um monumento coletivo à memória dos não presentes”.13 

Nota-se que a memória é um dos conceitos que permeiam a produção 

de Mendieta; memória à cultura, ao corpo ausente, à natureza, ou seja, àquilo 

que se transforma. O intervalo destacado por Buci-Glucksmann (2006) 

enquanto sentido de efemeridade, marca o espaçamento entre aquilo que “há e 

não há”. A efemeridade é paradoxalmente eternizada pela fotografia, a qual 

capta o intervalo, o passageiro, que surgem em relação ao corpo e espaço na 

obra de Ana Mendieta.  
                                                            
13 Elaborada como monumento colectivo a la memoria de los no presentes. 
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Ambas obras, Árbol de la vida e Imagen de Yagul, são fotografias 

performadas sem espectadores no momento de realização. Entre as ações e 

as intervenções nas superfícies orgânicas, a produção da artista transita entre 

a desmaterialização do objeto artístico à fotografia enquanto suporte de 

criação. Roland Barthes (1984, p. 132-142) reforça a condição de índice da 

fotografia ao citar que ela é “emanação do real passado, não uma cópia”, e 

complementa que a fotografia traz um sentido de “isso foi e isso vai morrer”.  

Tais colocações de Barthes sobre a fotografia podem ser direcionadas 

às proposições poéticas das obras de Mendieta, as quais são demarcadas por 

transitoriedades e dissoluções, sejam em relação à materialidade das obras ou 

pelas provocações que a artista incita com seu trabalho. O corpo que se faz 

presente e/ou ausente entre as extensões de si mesmo na natureza e vice-

versa, pois é marcado pelos intervalos que caracterizam o efêmero entre vida e 

morte, literal e metaforicamente.  

 
 

5. Considerações finais  

As características técnicas e poéticas condizentes à efemeridade na 

produção de Ana Mendieta, são geradoras de percepção sobre o passageiro e 

a transformação relacionados à vida, ao social e à identidade. Articulando suas 

experiências de vida e seus anseios diante do meio social e natural, a artista 

abre caminhos para reflexões sobre a transitoriedade desde ao próprio objeto 

artístico à efemeridade do ser humano e seu espaço. As presenças-ausências 

são marcadas pela demonstração dos deslocamentos do passado, das marcas 

presentes e do que logo será passado. 

A valorização artística voltada ao gesto, à ação, à ideia e o “aqui-agora” 

da obra, levaram ao repensamento da própria arte e seus modos de criação, 

consequentemente revelando novas percepções do próprio cotidiano, do 

espectador e corpo do artista. Compreender como se deram alguns dos 

processos artísticos que marcaram o contexto da artista, entendo que não são 

“puros” e sim passíveis de diversas possibilidades e hibridizações, foram 

essenciais para abordar uma mirada reflexiva sobre a construção poética na 
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obra de Mendieta, demonstrando que não esteve desconexa do meio ao qual 

estava inserida.  

Considera-se, portanto, que através dos trabalhos de Ana Mendieta, 

encontra-se um ponto de convergência em relação às proposições da arte 

contemporânea, ou seja, temas relacionados à desmaterialização, 

institucionalização, hibridismos no processo de criação e arte política.  A partir 

de suas obras, além da própria discussão artística, levam à possibilidade de 

análise e reflexão sobre a relação entre o ser humano e o espaço, entendendo 

que o social e o natural se influenciam mutuamente. 
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Ptolomeu, Zaratustra ou Estrabão: um ensaio sobre as 
personagens em “Escola de Atenas” de Rafael Sanzio 

 

Iasmin Castro de SOUZA 1 

 

Introdução 

Durante o século XIV na Europa, um importante movimento intelectual 

se destacava entre artistas e acadêmicos, principalmente na região que 

conhecemos atualmente como Itália. Centralizada pela presença do Vaticano, 

as cidades e províncias italianas foram responsáveis pela manifestação de 

grandes artistas renascentistas no decorrer dos séculos XV e XVI. Não à toa, o 

Vaticano hoje reúne, como resultado desse movimento, prestigiosas obras 

renascentistas do período, como Pietà e os afrescos da Capela Sistina de 

Michelangelo, e os projetos arquitetônicos da Basílica de São Pedro de Donato 

Bramante e Michelangelo (SEVCENKO, 1986). 

O movimento chamado Renascimento possui uma estética muito 

caraterística. Ao visualizar as grandes esculturas em mármore de cor clara que 

representam em detalhes cada parte e textura do corpo dos indivíduos, ou 

então, observar pinturas e afrescos com temáticas religiosas, simetricamente 

calculadas e cheias de emoção, reconhecemos essas produções como parte 

do movimento renascentista. 

Como o próprio nome remete, não poderia deixar de destacar a mais 

importante característica do movimento: a valorização da estética da 

Antiguidade Clássica, ou seja, a necessidade de renascer e reviver os ideais 

característicos da Antiga Grécia e Roma. Nesse sentido, não se trata somente 

de um renascimento estético das esculturas gregas e romanas, mas também 

uma atenção aos filósofos do período clássico e suas obras, que influenciariam 

no meio intelectual e cultural.  

O filósofo Platão certamente está entre os autores que mais ofereceram 

material para absorção e interesse entre os artistas renascentistas. 

Ressaltando sua importância, em um dos mais relevantes afrescos do século 
                                                            
1 Mestra em História Social pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
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XVI, o filósofo grego ganha destaque no centro da obra. Estamos nos referindo 

ao trabalho Escola de Atenas do artista Rafael Sanzio, a qual é objeto principal 

na discussão do artigo. 

Dentro de uma variedade de figuras, como Platão, o presente artigo 

busca analisar as duas personagens presentes na Escola de Atenas que estão 

relacionadas ao elemento globo na obra. O intuito do trabalho é desenvolver 

um ensaio sobre quais identificações são criadas envolta dessas figuras e por 

quais caminhos podem ser realizadas as justificativas de reconhecimento.  

 

 

2. Contexto e método  

Rafael Sanzio, muitas vezes reconhecido apenas pelo primeiro nome, 

fez parte de um conjunto de marcantes artistas do contexto renascentista, junto 

de Michelangelo, Leonardo da Vinci e Donatello, entre outros. Rafael nasceu 

em 1483 em Urbino, na Itália, e filho de pai artista, teve incentivo a introdução à 

arte desde pequeno. Durante a juventude passou por cidades como Siena e 

Florença onde desenvolveu estudos e trabalhos como Casamento da Virgem e 

Deposição da Cruz (SILVA, 2018). 

Por volta de 1508, em Roma, Rafael aceita o convite do Papa Júlio II em 

realizar uma das maiores obras de sua carreia, a decoração das paredes da 

Sala de Assinatura (Stanza della Segnatura em italiano) no Vaticano. Antes de 

Rafael assumir o projeto, outros artistas já haviam começado a obra da sala do 

Papa, porém Sanzio descarta grande parte dessas contribuições para iniciar 

seu próprio projeto (GARRIGUES, 1879). 

Pelo fato do recinto ter sido utilizado como uma biblioteca de Júlio II, as 

quatro paredes da sala são preenchidas por afrescos que representam quatro 

importantes áreas do conhecimento. A teologia simbolizada pela obra Disputa 

do Santíssimo Sacramento, o direito (ou jurisprudência) pela Virtudes Cardeais 

e Filosóficas e a Lei, a poesia representada pela obra O Parnaso, e por fim, a 

filosofia pela Escola de Atenas (MOST, 1996). 

Não somente pela estética da obra, mas o próprio nome Escola de 

Atenas (Scuola di Atene em italiano) nos remete a antiga pólis grega, que 

sendo um forte símbolo da filosofia, aparece na obra de Rafael agrupando 



225 
 

 

várias figuras filosóficas do contexto. Atenas no período antigo era o principal 

centro urbano dos conjuntos das pólis gregas, apresentando significante 

desenvolvimento nas áreas acadêmicas e sendo base para a estrutura da 

Academia de Platão e do Liceu de Aristóteles. É percebido dessa forma a 

intensa relação entre Atenas e filosofia presente na obra de Rafael. 

Figura 01 – Escola de Atenas. Rafael Sanzio. Sala de Assinatura, Vaticano. 
1508-1510. 

 

 
Fonte: MUSEU DO VATICANO (s.d.).  

 

Analisando de maneira geral o conteúdo da obra Escola de Atenas, 58 

personagens são dispostas em uma construção arquitetônica aberta e em 

estilo romano. Ainda sobre a construção, há aberturas tanto no teto quando ao 

fundo, apresentando um céu azulado com nuvens brancas (BOSMAN, 2013). 

Esse detalhe do afresco parece nos remeter a ideia de que essas figuras estão 

reunidas em um local afastado, onde nenhuma outra construção é avista ao 

fundo. Ou então podemos pensar na própria estrutura da cidade de Atenas, 

que é construída em um local de grande altitude, tendo facilmente a visão do 

céu em qualquer perspectiva.  
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Algumas esculturas estão presentes nessa construção, sendo possível 

reconhecer o deus Apolo a esquerda e a deusa Atenas a direita. Ambas 

deidades fazem parte da lógica da mitologia grega e são curiosamente 

apresentadas como decoração da grande sala. As personagens principais 

neste caso são as figuras humanas, e as representações de deuses são 

colocadas em segundo plano (BOSMAN, 2013).  

De acordo com Glenn Most (1996), podemos dividir a obra em três 

grupos. O grupo da direita baixo é caracterizado por uma lógica de exibição e 

demonstração de objetos e conhecimento. No grupo da esquerda baixo, ao 

contrário, os personagens não parecem exibir os objetos estando mais 

concentrados em suas funções individuais. O terceiro grupo, linha central, as 

figuras são dispostas nos degraus ou na parte de cima da construção, e são 

caraterizadas mais pelo diálogo e escuta (MOST, 1996). 

As personagens presentes são majoritariamente homens brancos com 

vestes características da antiguidade e representando formas de 

intelectualidade, ou seja, eles interagem entre si conversando, debatendo, 

ensinando, ouvindo, lendo, calculando, entre outros. Uma das grandes 

questões que intriga a obra de Rafael é a identificação destes sujeitos. 

Praticamente como um consenso entre os pesquisadores que estudam a obra, 

as duas figuras centrais são reconhecidas como Platão a esquerda e 

Aristóteles a direita (BOSMAN, 2013). 

Assim como Platão e Aristóteles, grande parte das identificações das 

personagens são possíveis de serem feitas a partir de pontos presentes na 

imagem que podem ser reconhecidos, estabelecendo conexões. Na 

perspectiva de Jacques Aumont (1993) os elementos presentes na imagem 

podem ser questionados e decodificados como símbolos, afim de se encontrar 

o significado desses objetos, ou seja, qual a carga simbólica destes.  

A teoria de Jacques Aumont (1993) parece se encaixar de maneira 

envolvente neste objeto de estudo, tendo em vista que as construções das 

feições feitas por Rafael na obra não são inspiradas necessariamente nas 

figuras históricas do retrato, mas sim a partir de indivíduos mais próximos do 

seu contexto. Um grande exemplo é a própria figura de Platão, as quais feições 

foram construídas a partir da imagem do artista Leonardo da Vinci, um artista 
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próximo do convívio de Rafael. O mesmo acontece com outros sujeitos na 

obra, que serão abordados ao longo do artigo.  

 

 

 
. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MUSEU DO VATICANO (s.d.).          Fonte: WEB GALLERY OF ART (s.d.). 

 

Como é possível de se observar com as imagens, alguns pontos 

presentes na figura de Platão da obra de Rafael, também são reconhecidos no 

presumido autorretrato de Leonardo da Vinci. Cabelos e barba longos, olhos e 

sobrancelhas marcados por expressões fortes, lábios fechados em curva para 

baixo, os detalhes da pele de um homem em idade avançada, e até mesmo a 

direção em que o rosto se posiciona, são pontos que fazem com que o 

observador assemelhe as duas figuras. 

É importante ressaltar que ainda que os registros coloquem o 

autorretrato de Leonardo da Vinci (1512) sendo produzido anos depois da obra 

de Rafael (1508-1510), a relação entre as duas imagens ainda é significativa 

para discutirmos a representação de Platão no afresco. Se Rafael realmente se 

inspirou na imagem do colega de profissão, da Vinci, para desenhar Platão, o 

respectivo autorretrato nos mostra que o Leonardo da Vinci retratado ali, se 

assemelha muito com a obra de Rafael. 

Constatamos então que identificar uma personagem na obra de Rafael a 

partir de suas feições, pode nos remeter a outros sujeitos. Assim sendo, a 

interpretação dos objetos presentes na imagem aparece como forma de nos 

guiar para reconhecer quais personagens históricos Rafael representava ali. A 

Figura 03 – Autorretrato. 
Leonardo da Vinci. Biblioteca 

Real, Turin. 1512. 

Figura 02 – Platão em 
Escola de Atenas. Rafael 

Sanzio. Sala de Assinatura, 
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identificação de Platão e Aristóteles, por exemplo, são fortemente legitimadas 

pela presença dos livros que eles carregam. Platão segura o seu livro Timeu e 

Aristóteles Ética a Nicômaco. Euclides, conhecido como pai da geometria, no 

canto inferior direito do afresco, é identificado através dos objetos de cálculo. 

Pitágoras, um grande mestre da matemática, no canto inferior esquerdo, é 

representado fazendo anotações em um livro enquanto possíveis seguidores o 

observam. No quadro a sua frente ainda é representado a imagem do tetraktys, 

importante símbolo para matemática de Pitágoras.  

 

3. As personagens do globo 

Seguindo a lógica da presença de símbolos na imagem, nos deparamos 

então com dois globos no canto inferior direito, sendo um globo celeste e um 

globo terrestre.  Cada globo é segurado por um sujeito, e ambos interagem 

com mais duas personagens, tratando-se possivelmente do próprio Rafael, que 

encara o observador, e ao lado uma figura desconhecida. 

Figura 04 – As personagens do globo em Escola de Atenas. Rafael Sanzio. 
Sala de Assinatura, Vaticano. 1508-1510. 

 
Fonte: MUSEU DO VATICANO (s.d.).  
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O globo celeste é segurado por um homem branco de barba longa 

castanha levemente grisalha, nariz fino e alongado, que veste uma espécie de 

chapéu e vestes brancas. Ele se posiciona de frente para o observador e com a 

face virada para o desconhecido ao lado de Rafael, mantendo contato com os 

olhos nesta direção. Ele segura o globo celeste com as pontas dos dedos da 

mão direita exibindo o objeto para o lado ao contrário em que olha. Não é 

possível observar o restante de seu corpo, pois a personagem da frente e 

Euclides escondem a visão do tronco para baixo.  

Já o globo terrestre aparece nas mãos de um homem branco, 

curiosamente de costas para o observador. É uma das poucas figuras que está 

posicionado dessa forma na imagem (dos 58 sujeitos, 4 somente estão de 

costas). Podemos notar que o homem aparenta ser mais jovem, não apresenta 

barba, possui cabelos curtos, castanhos e encaracolados. É o único que utiliza 

uma coroa na cabeça e suas vestes são mais detalhadas. A vestimenta longa é 

no tom amarelo escuro, com mangas compridas azuis e um tecido extra nas 

cores azul, amarelo e verde nas costas. Seus pés estão à mostra e é um dos 

poucos personagens que não está descalço. Ele usa uma espécie de sandália 

na cor laranja, característica do período antigo, que curiosamente na atualidade 

foi apropriada como “sandália romana”. Ele segura o globo terrestre com as 

duas mãos, exibindo o objeto ao lado esquerdo, mesmo lado em que aparece o 

globo celeste, porém, em uma perspectiva verticalizada, está um pouco abaixo 

do primeiro globo. O personagem também olha para o lado ao contrário do 

globo, na mesma direção que a primeira figura. A face do globo terrestre que 

está amostrada na obra é provavelmente a região do Mar Vermelho, pois há 

um destaque muito parecido com a forma espacial do mar em cor diferente. 

Esse recorte inclui consequentemente áreas de território europeu, africano e do 

Oriente Médio.  

A presença dos dois globos na imagem atrai muitas questões em torno 

das personagens que carregam os objetos, contudo, é importante que 

investigamos de maneira minuciosa a presença e a forma que estes globos são 

colocados na imagem. Com isso, chamo a atenção para pensarmos no modelo 

astronômico vigente no período de Rafael, já que estamos tratando de um 

globo celeste e outro terrestre.  
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Como o próprio nome diz, os estudos naquele contexto já apontavam 

que a Terra era redonda, ou seja, um globo. Entretanto, quando nos referimos 

à relação entre Terra e outros astros, como o Sol, as estrelas e os planetas, 

que já eram de conhecimento dos cientistas, a perspectiva era certamente 

diferente, se comparada aos estudos contemporâneos. O geocentrismo, sendo 

a noção da Terra como centro do universo, era um modelo dominante no 

contexto de Rafael, mas que estaria próximo ao fim com os avanços dos 

instrumentos de cálculo e com a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico no 

final do século XVI.  

A esfera terrestre presente no afresco de Rafael representa a percepção 

do planeta Terra, e a esfera celeste representa a percepção do universo em 

forma redonda. Essa teoria foi inicialmente desenvolvida por Eudoxo de Cnido 

que aplicou a matemática ao entendimento dos astros. De maneira geral, seu 

modelo apresenta o universo como uma grande esfera na qual o planeta Terra 

se encontra fixo no centro e os outros astros, como estrelas e o Sol, se 

encontram em esferas menores se movimentando envolta da Terra 

(VELÁSQUEZ-TORIBIO; OLIVEIRA, 2018). 

Essa ideia do universo como um grande globo e a Terra como um astro 

centralizado dentro da esfera, imperou por muitos anos e obteve outras 

abordagens de cálculos, diferenciando alguns detalhes de como estes astros 

se movimentavam. Mas a ideia da Terra dentro do universo em globo, 

permaneceu a mesma. Um importante cientista do século II e.c, Cláudio 

Ptolomeu, também desenvolveu estudos sobre os astros e defendeu a 

perspectiva geocêntrica, propondo o modelo de epiciclos, que substituiria os 

cálculos de Eudoxo. O trabalho de Ptolomeu seria fortemente questionado 

somente por volta dos séculos XV e XVI, os quais questionamentos batiam de 

frente com os interesses da Igreja Católica, que simpatiza com o modelo 

geocêntrico (VELÁSQUEZ-TORIBIO; OLIVEIRA, 2018). 

Observamos no afresco de Rafael que as esferas são posicionadas 

desvinculadas uma da outra. A esfera celeste é projetada de tamanho maior 

que a esfera terrestre, podendo nos dar a entender que a Terra conseguiria ser 

inserida dentro da maior, seguindo a lógica do modelo de cosmos vigente. 

Contudo, Rafael as representa separadas. Não há muitas discussões e 

explicações sobre o que essa separação poderia significar, mas podemos 
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levantar algumas perguntas. Essa separação poderia representar um 

afastamento da lógica geocêntrica? Ou é somente uma forma de ilustração do 

universo como esferas? Ou então as esferas estariam somente representando 

as discussões científicas sobre o universo e quais sujeitos Rafael quis destacar 

nessa lógica? 

Partindo para as discussões de identificação das personagens do globo, 

um dos nomes mais recorrentes relacionado ao sujeito que carrega o globo 

terrestre é Ptolomeu, o já citado cientista que desenvolveu estudos dentro da 

Cartografia, Matemática e Astronomia. Glenn Most (1996) justifica esta 

afirmação voltando para o campo de influências que Rafael Sanzio obteve 

durante a elaboração dos afrescos. De acordo com Most (1996), em termos de 

produções artísticas visuais, o projeto que teria influenciado a composição de 

Rafael seria Salomão encontra a rainha Sabá de Lorenzo Ghiberti, em 

Florença. Assim como Escola de Atenas, na obra de Ghiberti também 

encontramos duas figuras centrais e as demais distribuídas em planos 

horizontais e verticais pelos degraus de uma escada. A arquitetura presente na 

obra também chama atenção pela similaridade (MOST, 1996). 

Contudo, é no âmbito da produção escrita que Most (1996) encontra 

pontos fortes de influência relacionados a Ptolomeu. Em Protágoras, Platão 

descreve uma cena com vários pensadores reunidos, os quais conversam 

entre si. No texto do filósofo, formam grupos entre os que ouvem, explicam e 

compreendem. A semelhança entre escrita e arte visual é construída nesse 

sentido por Most (1966), que também divide a obra de Rafael em três grupos 

(indicado no tópico anterior), assim como a de Platão (MOST, 1996). 

Ademais, Glenn Most (1996) questiona o porquê da figura de Ptolomeu 

ser retratado com uma coroa e busca a respostas também em Protágoras de 

Platão. Na obra do filósofo grego, a personagem Hípias de Élis medita sobre 

questões que envolvem a terra e as estrelas, e é descrito por Platão muitas 

vezes sentado em um trono, utilizando anéis e mantos. Essas características 

são propostas por Most (1996) como pontos de influência para a construção da 

figura de Ptolomeu por Rafael (MOST, 1996). Veremos adiante que a coroa 

como um símbolo pode ser pensada a partir de outra perspectiva, trazendo 

diferentes redes de interesses. 
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Um ponto importante a destacar é que ao passo que Most (1996) 

identifica Ptolomeu sendo a personagem carregando o globo terrestre, ele não 

atribui um nome a figura segurando o globo celeste. Contudo, o autor destaca 

que a imagem de Ptolomeu é envolta a uma representação geográfica e 

astronômica, assim como Hipías de Élis, na obra de Platão. Poderíamos 

pensar então que talvez as duas figuras do globo de Rafael seriam 

representações de Ptolomeu? É uma hipótese que levanto aqui, seguindo 

também a lógica do posicionamento das personagens no afresco. Enquanto 

podemos observar o rosto de uma, não observamos o rosto da outra. Porque 

posicionar a personagem de costas? Para dar alusão de ser a mesma que se 

encontra de frente para o observador? Seria o sujeito do globo celeste um 

retrato de Ptolomeu mais velho, e o sujeito do globo terrestre, um Ptolomeu 

mais jovem? Se tivéssemos mais clareza e exatidão nas datas de produção 

das obras de Ptolomeu, poderíamos afirmar com mais certeza essa hipótese. A 

obra intitulada Geographia, que apresenta conhecimento cartográfico, poderia 

ser um símbolo do Ptolomeu com o globo terrestre, e a obra Almagesto, a qual 

contém uma ampla descrição de estrelas catalogadas, poderia ser 

representada pelo Ptolomeu com o globo celeste. No entanto, não é possível 

encontrar argumentos nas datações das obras que sustentem essa hipótese.  

Glenn Most (1996) continua sua análise sobre as influências de Rafael e 

reflete sobre quais sujeitos de seu tempo teriam auxiliado o artista a ter acesso 

às obras de Platão. Durante o século XVI, as obras do filósofo grego eram 

veiculadas majoritariamente em latim, língua que Rafael não tinha domínio 

completo, assim como o grego. É então que Most (1996) chega até a figura de 

Egídio de Viterbo, um intelectual platonista do período, de grande influência 

teológica e contato com o Papa Júlio II. Egídio pode ser interpretado como uma 

importante ponte entre o Papa e Rafael, além de um grande transmissor de 

conhecimento platônico ao artista renascentista (MOST, 1996). 
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Figura 05 – Egídio de Viterbo. Baldassare Croce. Sala Regia em Palácio de 
Priori, Viterbo. Século XVII. 

 

 
Fonte: VITERBO, LA CITTA’ DEI PAPI (s.d.). 

 

Se observarmos o retrato de Egídio do século XVII podemos notar 

alguns pontos de semelhança com a figura do globo celeste de Rafael. John 

Holgate (2015) sugere aqui que, assim como Rafael assimilou as 

características faciais de Leonardo da Vinci em Platão, é possível também que 

ele tenha representado a personagem do globo celeste com os traços de 

Egídio, possivelmente uma importante peça nas relações de Rafael. A 

presença do chapéu é significativa ao passo que vemos semelhança entre os 

objetos das duas personagens (comparando com a Figura 04). Ambas 

possuem barbas longas em tons grisalhos, vestes brancas e cabelos 

escondidos pelo adereço na cabeça.  

A perspectiva de Holgate (2015) se assemelha e se diferencia da de 

Most (1996) em alguns aspectos. Holgate (2015) defende a importante 

influência que Egídio de Viterbo teria oferecido tanto para Rafael quanto para a 

obra Escola de Atenas, e identifica a personagem do globo terrestre também 

como Ptolomeu. Em contrapartida, a personagem do globo celeste, que teve 

suas características físicas inspiradas em Egídio, seria na realidade Estrabão 

(HOLGATE, 2015). 

Assim como grande parte das figuras presentes em Escola de Atenas, 

Estrabão também é um intelectual grego, o qual desenvolveu grande 
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conhecimento na área da Geografia e Cartografia. Seu maior trabalho é 

intitulado Geografia, mesmo título que Ptolomeu adotará anos mais tarde em 

uma de suas obras. Observamos então uma semelhança entre as duas 

personagens. Ambas se dedicaram a área da Cartografia e intitularam obras 

com o mesmo nome. Holgate (2015) ainda destaca que Estrabão foi retratado 

no afresco de Rafael pois compactuava com ideias das escolas filosóficas 

peripatética e estóica2 (HOLGATE, 2015). 

No que se refere a personagem do globo terrestre, Holgate (2015) 

também afirma ser Ptolomeu. Porém o autor traz uma nova perspectiva ao 

questionar a presença da coroa na figura. É afirmado que o símbolo pode estar 

ligado à chamada Dinastia Ptolomaica que reinou no Egito por volta dos anos 

300 a 30 a.e.c. Neste período, o Egito e outras regiões que faziam parte do 

reino, eram governados pelos soberanos que carregavam a designação de 

Ptolomeu, distribuídos no tempo entre o Ptolomeu I até Ptolomeu XV. É 

importante ressaltar que Ptolomeu, o cientista, viveu anos mais tarde em 

Alexandria, uma cidade egípcia, porém agora sob o governo dos romanos, e 

não mais dos Ptolomeus.  

A coroa traz um sentindo de soberania, reinado, controle, e pode estar 

presente a figura de Ptolomeu por conta de relação entre seu nome com a 

dinastia egípcia. Um detalhe importante que contribui para essa hipótese, mas 

que não é apresentada por Holgate (2015) é a representação do soberano 

Ptolomeu III. Na figura 06 observamos uma octodracma3, provavelmente 

cunhada durante a dinastia de Ptolomeu IV, apresentando o perfil de seu 

antecessor, Ptolomeu III. É importante chamarmos a atenção para a coroa que 

chama a atenção na figura do soberano. Os ornamentos pontiagudos 

apontando para cima presentes no adereço se assemelham em muito com a 

coroa utilizada pelo sujeito do globo terrestre na pintura de Rafael.  

 

 

                                                            
2 Escola filosóficas gregas que seguiam fundamentos de Aristóteles e Zenão de Cítio, 
respectivamente. 
3 São um tipo de moeda utilizadas no período antigo. Octodracma significa que vale 8 vezes o 
valor de um dracma comum.  
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Figura 06 – Octodracma de ouro de Ptolomeu III (246-222 a.e.c). Autor 
desconhecido. 

 

Fonte: MUSEU BRITÂNICO (s.d.). 

 

É possível então criarmos uma linha de influência entre a imagem dos 

Ptolomeus como soberanos de um governo, especificamente com Ptolomeu III 

e a coroa pontiaguda, junto a imagem do cientista Ptolomeu na obra 

renascentista. A coroa é vista como um símbolo que apresenta pontos de 

semelhança com uma imagem de outro período, nos permitindo criar essa rede 

de conexões entre influências de imagens.  

Entretanto, quando se trata da obra de Rafael, contradições parecem 

caracterizar algumas das questões envoltas a este objeto. Destaco uma 

presente na teoria de Holgate (2015). Como observado, o autor denomina a 

figura do globo celeste como Estrabão e a figura do globo terrestre como 

Ptolomeu. O argumento da presença da coroa parece um forte ponto para 

defender a teoria, contudo, acredito que possa ser o único.  

Se compararmos aos dois globos, terrestre e celeste, a representação 

de Estrabão está muito mais ligada ao objeto terrestre do que ao outro. Outras 

representações do sujeito foram feitas anos depois da obra de Rafael e 

colocam Estrabão junto a um globo terrestre, devido a sua grande contribuição 

ao estudo da Geografia e Cartografia, como visto anteriormente. Seguindo o 

mesmo sentido, as contribuições de Ptolomeu parecem estar muito mais 

ligadas à contemplação dos astros do que a Terra. Apesar de Ptolomeu 

também ter desenvolvido um trabalho cartográfico, as contribuições de 
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Estrabão parecem mais significativas para entrelaça-lo a figura do globo 

terrestre, ao invés do globo celeste.  

Sobre a identificação da personagem do globo terrestre como Ptolomeu, 

outro autor também defende esta afirmação. Philip Bosman (2013) se debruçou 

em um estudo sobre os indivíduos presentes na obra de Rafael e apresenta 

uma série de identificações.  

Bosman (2013) expõe que algumas das figuras retratadas no afresco 

são de fácil reconhecimento, sendo elas Sócrates, Pitágoras, Euclides e outras. 

Curiosamente, as figuras do globo, que carregam tanta contradição, também 

são apresentadas pelo autor como de clara compreensão. “[…] Euclides (pai da 

geometria), no canto inferior direito, flanqueado a direita por um grupo 

contendo Zoroastro (com um globo celestial) e o astrônomo Ptolomeu (com um 

globo terrestre.)” (BOSMAN, 2013, p. 06, tradução nossa). 

O autor não entra em detalhes sobre qual o caminho percorrido para 

chegar até essas identificações e nem suas justificativas. Além disso, ele 

apresenta uma figura diferente para o reconhecimento da personagem do 

globo celeste. O nome de Zoroastro é atrelado por Bosman (2013) ao objeto 

celeste que em sua própria escolha de como chamar a personagem histórica 

diz muito sobre o processo de nomeação.  

Zoroastro foi um profeta e grande percursor da religião monoteísta 

chamada Zoroastrismo. A datação de sua vivência é ainda muito discutida e 

problemática, mas acredita-se que tenha sido por volta dos séculos XVII e XV 

a.e.c. Zoroastro viveu na região dos estepes sul da atual Rússia antes mesmo 

da formação do Império Persa, regimento que se apropriaria da região e 

adotaria o Zoroastrismo como religião oficial do Império (BOYCE, 1979). 

Por se tratar de um contexto temporal muito distante, algumas datas e 

autorias de textos são dificilmente afirmadas em um consenso, contudo uma 

série de textos chamados Gathas tem sua autoria vinculada ao profeta 

Zoroastro. Mesmo que uma parcela das produções textuais zoroastrianas do 

período antigo tenha sido perdida, formando uma coleção incompleta, a 

imagem de Zoroastro ainda é vinculada à ideia de um profeta e filósofo 

(BOYCE, 1979). 

O cerne da discussão da identificação do profeta como o personagem 

que segura o globo celeste feita por Bosman (2013), é certamente pautada no 
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próprio nome de Zoroastro. De origem grega, o nome Zoroastro significa 

“contemplador dos astros”, um equívoco etimológico construído ao longo do 

tempo. Zoroastro também é conhecido como Zaratustra, nome de origem persa 

que provavelmente significa algo relacionado a camelos (a terminação ustra é 

camelo em avéstico, língua utilizada na Pérsia antiga). Dessa forma, foi 

construído pelos gregos uma ideia relacionada ao estudo dos astros envolta de 

Zaratustra que não corresponde a sua jornada e produção histórica. Não se 

sabe ao certo como foi feita essa construção e quais pontos foram influência 

para esta, contudo sabe-se atualmente que é errônea.  

Por esta razão, é problemático atrelar atualmente a imagem do profeta a 

uma contribuição de estudos dos astros, sendo que em obras que remetem à 

sua autoria, as discussões são mais pautadas em uma reflexão da moral dos 

seres humanos, na fomentação de uma lógica religiosa monoteísta, e na 

disseminação de uma interpretação dualista do mundo. Não há relatos de 

obras que analisam astros, estrelas, constelações, entre outros, que podem ser 

atrelados ao profeta.  

Mas a pergunta significativa aqui é, se no contexto de Rafael já se 

tinham essas posições em relação ao nome de Zoroastro? Difícil saber. Talvez, 

no contexto do artista renascentista, Zoroastro ainda era conhecido como um 

importante contemplador dos astros, por isso Bosman (2013) credita à 

personagem do globo celeste a figura do profeta.  

Não obstante, James R. Russell (2013) nos traz um indício que sugere o 

desvinculo da imagem de Zaratustra a noção de estudioso dos astros, no 

contexto de Rafael. O autor apresenta que um dos percursores do artista de 

Escola de Atenas seria Giusto de Padova, conhecido também como Giusto de’ 

Menabuoi. O ponto importante aqui, é a pintura de Giusto na Capela de Santo 

Agostino de Eremitami, na qual o artista retratou personagens representando 

conceitos da filosofia e das artes. De acordo com Russell (2013), um viajante 

alemão identificou uma das figuras pintadas por Giusto, como sendo 

Zaratustra. O profeta estaria junto ao conceito de dialética, sendo representado 

por um homem de barba e cabelos brancos que escreve ou lê um documento 

com escrita de traços orientais. A figura atrás de Zaratustra é a representação 

da dialética, uma mulher provavelmente, usando um vestido metade claro e 

metade escuro e segurando duas cobras, uma em cada mão. 
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O sentido de opostos, contradição e contraposição é característico do 

conceito de dialética na filosofia e também visível através de símbolos na 

imagem, como o vestido e as duas cobras. Logo, a imagem de Zaratustra 

parece se encaixar com as preposições envolta ao conceito de dialética, já que 

o profeta é conhecido por ser o grande precursor de ideias dualistas. 

Isso nos mostra a possibilidade de, no contexto de Rafael, já existir um 

questionamento e uma desconexão da figura de Zaratustra com o estudo dos 

astros, tornando concebível que o artista renascentista também realizasse essa 

separação em sua obra. “Então Rafael, um século depois, poderia ter feito a 

mesma identificação, e nós precisamos para de forçar em Zoroastro o globo 

celeste ou então a profissão de astrólogo” (RUSSELL, 2013, p. 13, tradução 

nossa). 

Dessa forma, mesmo que o nome de Zoroastro tenha uma relação com 

astros, Russell (2013) identifica a figura do globo terrestre como sendo 

Zaratustra. O símbolo da coroa na personagem é mais uma vez trazido para 

análise, porém dessa vez para justificar que o objeto esteja atrelado a 

Zaratustra. Russell (2013) utiliza das palavras de Giorgio Vasari, um artista 

renascentista do século XVI famoso por escrever biografias de outros artistas, 

que identifica Zaratustra como o Rei da Báctria4, trazendo uma relação entre a 

realeza e a figura que usa a coroa. Algumas representações de Zaratustra 

também são fortemente atreladas a imagem de Mitra5, nas quais alguns 

símbolos são apropriados para a imagem do profeta, sendo a coroa de raios 

solares um deles.   

 

 

 

 

 

                                                            
4 Antiga região ligada geograficamente ao contexto de Zaratustra. 
5 Deus presente na mitologia indiana e iraniana. Frequentemente atrelado a luz, sol e 
sabedoria. 
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Figura 07 – Detalhes das vestes da figura do globo terrestre. Rafael Sanzio. 
Sala de Assinatura, Vaticano. 1508-1510. 

 

 
Fonte: MUSEU DO VATICANO (s.d.).  

 

Outro detalhe trazido por Russell (2013) que intensifica sua hipótese, é o 

manto de costas da figura do globo terrestre. O autor propõe que as bordas 

dessa peça das vestes, apresentam “pequenos caracteres pseudo-orientais”, o 

que traria a personagem próxima a imagem de Zaratustra, pela proximidade 

geográfica. Na imagem 07 é possível identificar a presença desses detalhes na 

roupa da figura de costas.  

Sobre a figura do globo celeste, Russell (2013) a identifica como 

Ptolomeu. O autor também pauta essa afirmação na obra de Giusto de Padova 

mencionada acima, na qual Ptolomeu é representado como o proponente da 

Astrologia, e não Zaratustra. Dessa forma, Russell (2013) sugere mais uma vez 

que Rafael teria sido influenciado pelas perspectivas de Giusto de Padova e 

tenha retratado Ptolomeu com o globo celeste e Zaratustra com o globo 

terrestre.  

Um último ponto que gostaria de destacar, é a menção de Giorgio Vasari 

na obra de Russell (2013). Apesar do autor não apontar qual a interpretação de 

Vasari sobre as personagens, em sua obra The lives of the artists (2008), o 

biógrafo comenta sobre Rafael e algumas de suas produções. Entre elas está 

Escola de Atenas na qual Vasari tece algumas identificações das figuras 

presentes no afresco. Curiosamente, a descrição do autor sobre as duas 
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personagens do globo aparece de maneira confusa e até mesmo contraditória. 

Penso que possa ser um problema de tradução talvez. 

Vasari (2008) expõe que “Próximo a figura que dá as costas e segura o 

globo dos céus em sua mão, está o retrato de Zoroastro, e próximo a ele está o 

retrato de Rafael, o mestre deste trabalho, que se pintou olhando em um 

espelho” (VASARI, 2008, p. 313, tradução nossa). Em primeiro lugar, Vasari 

(2008) diz que a figura que “dá as costas” é a que segura o globo celeste, 

contudo, no afresco de Rafael, o sujeito de costas segura na realidade o globo 

terrestre. O autor comenta que próximo a esta figura de costas e com o globo 

celeste está Zoroastro, porém é difícil identificar de qual figura ele está falando, 

o que torna complexo a identificação de Zoroastro na imagem.  

Para finalizarmos a discussão, gostaria de trazer a perspectiva de outras 

estruturas. A primeira, é sobre o posicionamento do Vaticano pertinente a 

identificação das personagens. Logo abaixo a imagem da Escola de Atenas no 

site do Museu do Vaticano, temos uma pequena descrição da obra. Nela 

consta [...] “Na direita nós vemos Euclides, que está ensinando Geometria a 

seus pupilos, Zoroastro segurando um globo celeste e Ptolomeu segurando um 

globo terrestre6”. Observamos que a instituição toma a identificação de 

Zaratustra como o personagem do globo celeste, e ainda utiliza a nomeação de 

Zoroastro, seguindo uma perspectiva grega. Interessante pensarmos que uma 

instituição importante como o Museu do Vaticano, que além disso é onde se 

localiza a obra de Rafael, adota essa interpretação das personagens. Qual o 

impacto desse reconhecimento? Quantas outras perspectivas não são 

influenciadas por essa descrição? Acredito que muitas. 

Se pesquisarmos em endereços de pesquisa online, como o Google, 

“Zaratustra em Rafael”, “Zaratustra em Escola de Atenas”, ou até mesmo 

genericamente “Imagens de Zaratustra”, não é preciso rolar a tela muito a baixo 

para encontrar referências da figura do globo celeste na obra de Rafael 

fazendo referência ao profeta. Muitos sites de pesquisas rápidas como o 

Wikipédia colocam o profeta ligado também ao globo celeste.  

Muitos veículos de informação relacionados a comunidade zoroastriana 

também apresentam essa mesma interpretação. Relacionar o profeta a figura 

                                                            
6  Texto original: “On the right we see Euclid, who is teaching geometry to his pupils, Zoroaster 
holding the heavenly sphere and Ptolemy holding the earthly sphere”. 
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do globo celeste parece mais confortável do que com o globo terrestre, não só 

pelas inúmeras identificações gerais, mas também pela semelhança com as 

representações modernas e contemporâneas de Zaratustra. Imagens 

presentes em templos e em casas de adeptos (e também disponíveis em sites 

de pesquisa) mostram o profeta representado com características físicas 

similares aos da figura do globo celeste. A barba longa, as vestes brancas, o 

adereço do chapéu e os traços finos do rosto parecem ser referenciais 

importantes para essa conexão.  

Figura 08 – Zaratustra. Autor desconhecido. Templo Atach Behram – Yazd, Irã.  
 

 
Fonte: DEPOSITPHOTOS (s.d.). 

 

Essa semelhança acaba por trazer questões mais complexas como o 

desenvolvimento da representação imagética de Zaratustra na história. A figura 

08 consiste em uma imagem moderna, construída posteriormente a obra de 

Rafael. Dessa forma, a representação atual muito difundida do profeta em 

templos e casas de adeptos pode ter sido influenciada pela rede de atuação 

que a Escola de Atenas exerceu em seu contexto e exerce até hoje.  

Por esta razão, a comunidade zoroastriana e outros sujeitos em geral, 

podem considerar mais confortável a identificação do profeta com a 

personagem do globo celeste. Os pontos de semelhança entre as duas figuras, 

causam a sensação de correspondência, diferente se pensarmos na relação 

entre a figura 08 e a representação da personagem do globo terrestre. Neste 
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caso, a presença de símbolos nas imagens atua na correlação dos pontos 

semelhantes, demonstrando um caminho para a identificação das figuras 

representadas.  

 

 

4. Pontos conclusivos 
A partir das imagens, enxergamos e construímos caminhos ricos de 

complexas relações. Nos depusemos a pensar neste trabalho na identificação 

de duas figuras presentes na obra de Rafael Sanzio, Escola de Atenas. 

Somente duas personagens dentro de um afresco que conta com a presença 

de 58 figuras. Um recorte simples à primeira vista, mas que se desdobrou em 

diversas ramificações do conhecimento. Caminhos desde a História da Arte até 

a Astronomia se entrelaçam através da obra de Rafael. 

A perspectiva de Jacques Aumont (1993) e o estudo dos símbolos e 

pontos de semelhança entre imagens, proporcionou uma interessante 

interpretação dos pontos de vista sobre a identificação das duas personagens 

estudadas. Diferentes pontos de referência podem nos levar a diferentes 

conclusões, assim como os símbolos podem ser apropriados na construção de 

distintas lógicas de reconhecimento. A exemplo, a coroa ordenada na 

personagem do globo terrestre nos mostrou que sua presença pode ser 

apropriada trazendo múltiplas justificativas, acarretando em díspares 

identificações (ou não). 

Um dos maiores e mais conhecidos trabalhos de Rafael, Escola de 

Atenas é um ícone artístico-imagético do renascimento italiano. Suas 

personagens inspiradas em figuras filosóficas do período clássico são atrativas 

no questionamento de suas identidades. Alguns símbolos acompanhados dos 

sujeitos permitem uma identificação mais clara, já outros são foco de 

problematizações mais complexas e subjetivas. Após a análise dos quatro 

pesquisadores propostos, Glenn Most, John Holgate, Philip Bosman e James 

Russell, compreendemos os caminhos lógicos percorridos por suas 

justificativas de identificação e problematizamos suas ideias. O objetivo 

principal não se trata de encontrar uma perspectiva exata que comprove quem 

de fato são as duas figuras históricas de Rafael (mesmo que nosso processo 

de lógica provoque um julgamento do pensamento dos autores, fazendo que 
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com nos aproximemos de determinadas perspectivas). O autor da obra não nos 

deixa um registro claro em escrito. Logo, nos resta levantarmos hipóteses e 

analisarmos as perspectivas, estudando os contextos e os caminhos traçados. 
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Raul Cruz: A arte de um observador de mundos 

 
Emerson PERSONA 1 

Luciana Martha SILVEIRA 2 
 

Introdução 
 

Este texto se propõe a analisar a pintura A cama do artista de 1985, obra 

do artista paranaense Raul Cruz, considerando o contexto histórico do período 

na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, período atravessado pela 

AIDS, conflitos políticos internacionais e, ao mesmo tempo o fim da ditadura 

militar. 

Raul Cruz buscou em sua pintura retratar de forma muito particular sua 

relação com o mundo, seus medos, o sexo e os mistérios da vida e da morte. O 

artista buscava representar suas vivências e experiências de vida, vendo o 

mundo de forma particular e única. Raul Cruz nos apresenta a pintura “A cama 

do artista” de forma muito singular, suas escolhas quanto a composição e 

representação da imagem, expõe processos discursivos através de aspectos 

muito particulares de sua vida. Para a análise será feita pesquisa bibliográfica e 

estudo de caso. Como aporte teórico será pensado Martine Joly e Jacques 

Aumont nas discussões sobre imagem. 

 
 
 

2. Raul Cruz, o tempo e o olhar 
 

O que move o artista a produzir imagens? 

Quais fatores influenciam esta produção? 

Por sorte que diversos valores são a ele acrescidos, existe ainda a 

necessidade de vender sua produção, ser respeitado dentro do certame da arte 

como um artista producente, mas talvez o mais significativo: ser reconhecido 

                                                            
1 Emerson Persona é mestre em Tecnologia e Sociedade pelo PPGTE, UTFPR, possui 
Especialização em História da Arte Moderna e Contemporânea e Bacharelado em Pintura na 
Escola de Música e Belas Artes do Paraná – EMBAP – Unespar, Campus I. 
2 Luciana Martha Silveira possui Pós-Doutorado em Cor e Arte pela Universidade de Michigan 
EUA, Doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, Mestrado em Multimeios e 
Bacharelado e Licenciatura em Artes. 
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como alguém que produz significados. A ideia de produção de significados 

pode estar relacionada com a própria trajetória do artista, com sua maneira de 

ver o mundo e de se relacionar com tudo que lhe é importante, suas relações 

com os sujeitos ao redor, suas reações aos fatos da vida e, sobretudo, suas 

escolhas, refletidas em sua produção artística. A arte pode ser vista como uma 

proposição a partir de símbolos. Para se conectar com estes símbolos é 

necessário um processo de decodificação que estabeleça sentidos entre os 

valores que temos internamente e o que nos é oferecido como signo externo, o 

que podemos chamar de interpretação, para além da análise técnica e formal, 

uma análise do seu caráter simbólico. 

Portanto, aquilo que entendemos como objeto artístico se relaciona com 

o artista que o produz, com o espaço em que ele é inserido e com o 

espectador, criando assim um círculo de relações e experiências através de 

seu caráter pluralista, dentro das linguagens artísticas. 

A experiência estética parte da produção artística com processos 

cognitivos, a arte estimula a compreensão de diversos fatores que compõem a 

cultura, contribui para localizar o indivíduo em seu meio, propondo uma maior 

interação nos diferentes campos da percepção humana. 

Os anos 80, descritos como “o retorno à pintura”, demonstram o retorno 

à figuração no período, acentuam a busca de discursos relacionados à 

experiência do artista e sua necessidade por temáticas particulares. A 

sociedade, a vida e as políticas são relacionadas ao interesse do artista onde 

eles celebravam a vida e tudo aquilo que pudesse ser vivenciado. 

A crítica de arte, pesquisadora e autora Maria José Justino (2010, p. 7) 

propõe:  
Os artistas paranaenses, nesses últimos quarenta anos, reacenderam 
o princípio modernista do direito de errar: todo experimentalismo está 
autorizado. Arte como pesquisa, jogo, contaminação, existencial, 
guerrilha, atitude, pensamento, conhecimento, prazer. Arte 
comprometida com a vida. 

 

Por certo que a pintura não havia desaparecido do cenário artístico, mas 

fora eclipsada pela crescente onda conceitual que varreu as décadas de 1960 

e 1970, onde o vídeo, a fotografia, as instalações e as performances foram 

categoricamente muito marcantes neste período. 

Ana Lúcia Araújo (2007, p. 117) aponta: 
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Essa nova pintura apresenta características particulares que a 
distinguem até mesmo daquela pintura que estava sendo praticada 
nesse mesmo momento por artistas mais experientes. Entre essas 
características está o predomínio de uma pintura gestual, solta, 
carregada por uma explosão de cores e que não se pretende mais 
portadora de uma mensagem política, nem de um programa ou 
manifesto, ou seja, uma pintura que não se proclama transformadora 
do mundo. 

 

Neste período surgiram artistas que pensavam e discutiam a sociedade 

pela experimentação, problematizando suas relações com a ditadura, o sexo, a 

vida, são temas preponderantes para a construção imagética para os artistas. 

Para as galerias, como já citado anteriormente, havia o interesse ao retorno 

dos suportes tradicionais e ao uso de tintas como o óleo e a tinta acrílica. Nos 

anos 80, descritos como anos de inseguranças e transformações, o mundo se 

vê diante das incertezas das relações entre os Estados Unidos e a Rússia, a 

queda do muro de Berlim (1989), o acidente nuclear de Chernobyl (em 1986); 

no Brasil, os movimentos pelas diretas já traçavam um panorama de 

transformação social pelo fim da ditadura militar (PROSSER apud ARAUJO, 

2006, p. 148),  

A partir de 1981 irrompe ‘uma nova geração’ mais inquieta e 
questionadora; mais preocupada com a reflexão do que com a beleza 
estética; mais liberatória do inconsciente, caracterizando-se pela 
gestualidade ou pelo símbolo ou, ainda, pela união dos dois e, 
observe-se, nem um pouco preocupada com o problema da 
merchandise, mas, ao contrário, encontrando na Arte sua razão de 
ser. 

 

Neste momento com o retorno à pintura, o artista procurava sua 

legitimação no campo da arte, posicionando-se firmemente na disputa de 

espaço dentro das categorias de apreciação que apontam categorias estéticas 

dentro da busca da linguagem artística na proposição de imagens. 

 Para Anne Cauquelin (2005, p. 80-81): 

A arte contemporânea é sua imagem. Esse espelho oferecido aos 
artistas e no qual eles podem perceber o conjunto – o sistema – do 
mundo artístico contemporâneo reflete a construção de uma realidade 
um tanto diferente da que existia há algumas décadas. [...] A 
realidade da arte contemporânea se constrói fora das qualidades 
próprias da obra, na imagem que ela suscita dentro dos circuitos de 
comunicação. 
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 Como dito anteriormente, existe um retorno à pintura, pensando a 

tradição dos materiais, também as questões mercadológicas na espera do 

aquecimento do mercado de arte, mas se pensa também num novo contexto 

sociopolítico, o artista procura se localizar dentro destes contextos, Bourdieu 

(2011, p.72) propõe:  

  
[...] os artistas e os seus produtos se acham objetivamente situados, 
pela sua pertença ao campo artístico, em relação aos outros artistas 
e aos seus produtos e porque as rupturas mais propriamente 
estéticas com uma tradição artística têm sempre algo que ver com a 
posição relativa, naquele campo, dos que defendem esta tradição e 
dos que se esforçam por quebrá-la. 

 

A teoria de campo de Bourdieu está situada no contexto europeu, 

principalmente no século XIX, citá-lo é tentar relacionar os movimentos de 

ruptura que aconteceram em Curitiba no começo dos anos 80 com o retorno da 

pintura. 

No cenário curitibano, as galerias demonstram a necessidade de objetos 

que sejam vendáveis: 

[...] no estudo das galerias de arte em Curitiba mapeou-se três tipos: 
as de vanguarda, as intermediárias e as comerciais. As galerias 
intermediárias situam-se ao meio caminho dos dois polos, 
compunham o grupo seis espaços: Fraletti Rubbo, Acaiaca, Noris 
Espaço de Arte, Galeria Simões de Assis, Solar do Rosário e Manolo 
Saez” (VAZ; SILVA, 2020 p. 52). 

 

Sendo assim, os artistas buscam uma autonomia com uma produção 

indiferente às demandas de obras de arte já estabelecidas e reconhecidas nos 

anos anteriores. Neste momento vemos o surgimento de vários artistas na 

capital do Paraná, como Mohamed Ali, Geraldo Leão, Raul Cruz, Denise 

Bandeira, Eliane Prolik e Rossana Guimarães. 

Nos anos 80, Raul Cruz se estabelece como um dos nomes que vai lidar 

com estas rupturas. Raul Borges da Cruz ou Raul Cruz, nome que o artista 

assume, nasceu em Curitiba em 15 de fevereiro de 1957 às 5h30 min da 

manhã. Segundo Foca cruz, seu irmão, Raul era: “Um menino magro e 

dentuço, com a pele muito morena, herança de nosso avô libanês” (CRUZ, 

2008, p. 05). 
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O menino Raul Cruz, na idade de 10 anos em 1966 se muda com a 

família para Paranaguá, cidade litorânea do Paraná, lá ele descobre os ícones 

da igreja católica, ele então passaria horas a observar as pinturas nas paredes, 

era-lhe fascinante a vida dos santos, o aspecto trágico das representações. No 

documentário de Berenice Mendes, Raul Cruz: Pintor de Almas, (1994) Raul 

explicou que a revelação do espiritismo e a igreja foram as duas coisas mais 

importantes da sua infância (MALINSKI, 2019). Ao longo de sua, vida Raul se 

aproximou de tudo o que é místico, através da religião e dos mistérios da vida e 

da morte, “A religiosidade era uma contingência existencial dele” (CRUZ, 2008, 

p. 26). 

A incapacidade de nos relacionarmos com a ideia de vida e morte e todo 

o mistério por trás das nossas existências marcaram em muito a vida de Raul 

Cruz, tais aspectos circundaram sua vida desde criança, como o seu interesse 

pela religião católica e pelo espiritismo, interesse este despertado por um primo 

que lhe contou que o avô participava de sessões espíritas e que espíritos se 

manifestavam por lá, esta revelação “mudou a sua vida”, afirma ele (CRUZ, 

2008, p. 11). 

 Raul mostrava profundo interesse no aspecto místico dos cultos, “Fã de 

Jung desde cedo, lhe agradava a ideia de os sonhos serem expressões 

gráficas da mente e uma fonte espantosa de imagens, símbolos pessoais 

extremamente herméticos e codificados, identificáveis nos seus trabalhos...” 

(CRUZ, 2008, p. 5). 

Figura 1 - Santos católicos (santinhos de papel). 
 

 
Fonte: ELEVADOS (s.d.).  



250 
 

 

 Raul quando criança tinha profundo interesse pelos ícones de 

representações da religião católica, se interessava pelas imagens nas igrejas, 

gostava do mistério dos símbolos da igreja e do aspecto trágico das imagens 

representadas. Raul tinha real interesse vendo nas imagens dos santinhos3 

(tamanho 10 cm X 7cm) a complexidade da construção dos corpos.  

Segundo Bachelard (2009), o devaneio cria a possibilidade de fuga da 

realidade, cria na nossa mente imagens que poderão nos levar a processos 

criativos, sonhamos e vivemos estas imagens no campo de possibilidade e da 

linguagem poética, são elas fruto do devaneio de uma consciência que sonha. 

Ao longo de sua existência, o imaginário de Raul Cruz mostra um artista 

com profunda percepção de sua própria vida, Raul costumava dizer que 

quando criança gostaria de ser santo, falar com os bichos e levitar (PERSONA, 

2017). 

Portanto, para Gaston Bachelard (2009) “uma infância potencial habita 

em nós. Quando vamos reencontrá-la nos nossos devaneios, mais ainda que 

na sua realidade, nós a revivemos em suas possibilidades. Sonhamos tudo o 

que ela poderia ter sido” (BACHELARD, 2009, p. 94-95). 

Nos anos 70, Raul matricula-se na escola de Música e Belas Artes do 

Paraná (1978), lá permanecendo por 2 anos. Mesmo com um bom 

relacionamento com os colegas e professores, Raul abandona a Belas Artes. 

Na Belas Artes – EMBAP, gostava dos professores Luiz Carlos de Andrade e 

Lima (1933-1998) e Leonor Boteri (1916-1998) (CRUZ, 2008). 

Em um depoimento transcrito para a Adalice Araújo em 04 de novembro 

de 1985 (acervo do MAC Paraná), Raul falou em depoimento para Foca Cruz 

(2008, p. 20):  

Eu queria avançar e não conseguia... Você tem tanta sede quando 
você entra numa escola. [...], tanta coisa que você quer tentar, é uma 
coisa castrada [...] eu tinha pressa de aprender. Quando saí da Belas 
Artes eu comecei a produzir”, Raul fala de como sentia a Escola de 
Música e Belas Artes do Paraná como uma escola “formalista” e não 
vendo ali possibilidade de desenvolver formas simbólicas como 
representação e reconhecer o sentido social da arte da qual tinha 
interesse. 

 

                                                            
3 Os Santinhos de Papel são a forma mais tradicional de agradecimento pelas graças 
alcançadas e divulgação das orações católicas. Disponível em: 
<https://br.pinterest.com/mauropopowicz/santinhos-cat%C3%B3licos/>. Acesso em 26 de abril 
de 2021. 
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 Percebe-se que o artista busca entender seu próprio caminho dentro da 

arte e não permite mediações ou interferências vindas de outrem. De espírito 

livre, não se rendia aos exercícios propostos em sala de aula que visavam criar 

regras entre certo e errado na representação a partir da mediação dos 

professores. 

Neste caso específico do artista Raul Cruz, podemos pensar que ele 

passa por um processo de autoconhecimento e identificação do seu papel 

como artista. Para ele, qualquer forma de se negar esta busca pessoal ou 

mesmo questionar suas escolhas passa a ser algo que não reconhece para si 

como valor, ele não aceita intermediações, sendo assim, se isola na Ilha do 

Mel, no litoral do Paraná e lá irá pintar, convivendo com suas escolhas, seus 

questionamentos e autodescobertas. 

 

Figura 2 - Da esquerda para a direita: Mohamed Ali, Geraldo Leão, Raul 
Cruz, Denise Bandeira, Eliane Prolik (atrás) e Rossana Guimarães (embaixo). 

 

 

Fonte: MUSEU VIRTUAL DE ARTES PLÁSTICAS: MUVI (s.d). 
 

Os anos 80 foram muito produtivos para Raul Cruz, participou com os 

artistas Geraldo Leão, Rossana Guimarães, Eliane Prolik, Mohamed Ali El 

Assal e Denise Bandeira dos grupos: Bicicleta (1982), Convergência (1980-

1981), e do grupo Moto-Contínuo (1983). 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR9q3Ok4XQAhXJGpAKHbT0B1YQjRwIBw&url=http://muvi.advant.com.br/artistas/g/geraldo_leao/moto_continuo.htm&psig=AFQjCNGLuJbrDMgFUT_6FDrSmCQ1n5SJqg&ust=1478007042549700
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Nestes grupos, os artistas resgatavam a pintura e o desenho (técnicas 

que Raul Cruz gostava, Raul também atuava como cenógrafo, figurinista e 

diretor/autor tendo dirigido e escrito seis peças), este grupo também trabalhava 

com ações urbanas e performances. 

 

 
 

3. A cama do artista 
 

Neste capítulo procuro fazer uma análise da obra supracitada. A pintura 

de 1985 apresenta aspectos interessantes que nos ajudam a entender as 

escolhas discursivas de Raul Cruz e os aspectos formais da construção da 

imagem. 

Raul e sua capacidade de codificar as imagens demonstram uma incrível 

capacidade de lidar com o dualismo das relações entre o mistério da vida e da 

morte. O amor, a sexualidade e as relações pessoais aparecem nas imagens 

geradas a partir das experiências de vida do artista. O artista mergulha neste 

universo onírico, permeado pelos fatos de sua vida, pelas escolhas que fez ao 

longo de sua existência, expondo sua sexualidade, seus medos e incertezas. 

Vemos isto na pintura abaixo. 

A pintura mostra um quarto simples, com uma cama de solteiro e um 

pequeno móvel ao lado com um castiçal com velas apagadas, o artista 

circunda o castiçal nos fazendo perceber que a luz não advém das velas, o que 

parece nos mostrar que os sonhos ou desejos são mensurados na penumbra, 

são devaneios da solidão. A luz parece entrar pela porta entreaberta, vinda de 

um corredor, como se Raul quisesse nos dizer que a luz, ao vir de fora, é algo 

que se espera, algo inexistente no local, mas que se almeja e que pode 

acontecer. 

A cama simples possui algo que podemos reconhecer como uma colcha 

ou lençol em tons mais quentes, em contraste com as paredes em tons mais 

frios. 

Ao lado da cama de solteiro há um tapete vermelho desenhado com 

linhas concêntricas, feitas pelo cabo do pincel enquanto a tinta ainda se mostra 

úmida. O tapete é pintado, nos dando a impressão de ser uma perspectiva de 

topo, o objeto se mostra diferente do restante dos elementos compositivos da 
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pintura, os outros objetos se apresentam em uma perspectiva de frente, 

remetendo a pintura à perspectiva com um ponto de fuga. 

 

Figura 3 – Raul Cruz, A cama do artista, 1985, 1.30 m X 0.90 m, acrílico 
sobre tela, acervo da Família Cruz. 

 
Fonte: RAUL CRUZ – OBRAS (s.d.). 

 

Pensamos, pois, a perspectiva como forma de organizar e racionalizar o 

espaço, é, portanto, uma maneira de pensar o espaço estruturalmente temos o 

quarto do artista visto pelo ângulo que ele o vê. 

  Sendo assim, o artista coloca o observador como participante da cena, 

a porta entreaberta nos possibilita o acesso ao espaço, desta forma nos 

sentimos dentro do quarto do artista, somos como testemunhas das ações 

perpetradas dentro dos seus sonhos e desejos, possibilitando-nos, como 

observadores, o entrar e o sair do ambiente, somos talvez parte destes corpos 

que flutuam, somos corpos não pertencentes a este local, mas corpos em 

trânsito, somos visitantes, parte das fantasias do artista. 

 Aqui nos vemos dentro da pintura, o artista nos coloca na sua 

intimidade respiramos o mesmo ar que ele respira vemos as mesmas luzes e 
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somos testemunhas de seus devaneios e desejos e, assim como ele, 

mergulhamos na penumbra. A porta entreaberta possibilita o entrar e o sair, a 

imagem passa a ideia de trânsito entre os espaços, circularidade. 

 Ao lado esquerdo da cama vemos um corpo construído com linhas de 

traçado vermelho, que parece ser um desenho, este corpo tenta alcançar ou 

nos apontar as figuras que flutuam acima, esta figura é quase um esboço, não 

possui a materialidade dos outros elementos pictóricos da pintura, ela é quase 

imperceptível, transparente, remetendo-nos a um recorte de tempo, como se 

alguém que estivesse ali pouco deixasse para que realmente merecesse do 

artista algum destaque. 

Logo acima, algumas figuras de corpos nus masculinos flutuam no 

espaço, podem ser descritas como um ideário de prazer inatingível, transpondo 

estes corpos como uma alucinação, um desejo ou a ideia de resgate de tempos 

vividos, podem ser corpos desejados ou corpos que ali estiveram, como um 

miasma espectral. 

Podemos observar que o artista constrói os rostos das figuras flutuantes 

sem bocas, estes corpos são renegados ao silêncio, se calam ou se abstém de 

falar, mergulhados em um silêncio eterno. Para Orlandi (1997, p .89) “o silêncio 

é o real do discurso”. 

 Raul vai propor que “há um universo de criaturas que frequentam a 

minha vida, em outra dimensão. Elas vêm e aparecem nos meus quadros nas 

minhas peças. Então, parece que estou sempre cumprindo a mesma função, 

que é materializar estas criaturas” (CRUZ, 2008, p. 22). 

Portanto, vemos as imagens construídas por Raul Cruz a possibilidade 

de registrar suas angústias e visão de mundo, tais construções são variantes e 

junções de seu universo próprio e imagético na busca de uma comunhão com 

o meio exterior, dando a ideia de junção entre estes dois locais: o interno do 

artista e o externo do mundo. 

Logo entendemos que o artista é um mediador entre o processo 

imaginário e a imagem que produz, Jacques Aumont (1990) fala “... o 

imaginário é o domínio da imaginação, compreendida como faculdade criativa, 

produtora de imagens interiores eventualmente exteriorizáveis” (AUMONT, 

1990, p. 118), sendo assim, imagens partem do imaginário do indivíduo como 

construções mentais na busca de significados. 
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 Neste processo o artista vivencia uma série de experiências que remete 

o observador a uma realidade possível que se concretiza na imagem. Para Joly 

(1996, p. 73): 

[...] uma imagem, assim como o mundo, é indefinidamente descritível: 
das formas às cores, passando pela textura, pelo traço, pelas 
gradações, pela matéria pictórica ou fotográfica, até as moléculas ou 
átomos. O simples fato de designar unidades, de recortar a 
mensagem em unidades passíveis de denominação, remete ao nosso 
modo de percepção e de ‘recorte’ do real em unidades culturais. 

 

Sendo assim, a imagem como representação se desdobra em infinitas 

possibilidades de ser explorada, em sua totalidade ou em partes, propondo 

consideravelmente as várias maneiras de se expressar, a imagem vai nos 

mostrar o que antes era uma imagem mental, uma experiência própria do 

artista, uma memória. 

 Martine Joly (1996) propõe que a maneira como analisamos uma 

imagem nos leva a ser manipulados por ela afinal, toda imagem se relaciona 

com o observador. 

 

 
4. Considerações Finais 

 
A imagem “A cama do artista” de Raul Cruz pode não estar atrelada a 

algum período da História da Arte, especificamente, também não estão 

atreladas a ela a representação do belo, das religiosidades e seus discursos de 

poder. A imagem efetivamente se relaciona com os diferentes valores e 

significados propostos pela arte através do olhar do observador, que entendo 

estar intrinsicamente relacionado com o meio em que o indivíduo está inserido, 

sua construção simbólica, além de suas escolhas de vida, seus 

posicionamentos políticos e sua relação com a sociedade. 

A imagem se constrói culturalmente, sendo assim, sofre interferências 

de interesses políticos, podendo, desta maneira reforçar padrões e dogmas em 

detrimento de diferentes escolhas e representações, a imagem do corpo não 

está atrelada a estas normatizações. A representação do corpo serviu de esteio 

ao longo da História da Arte para criar padrões rígidos de representação dentro 
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de interesses políticos e religiosos, tais padrões passaram a ser reproduzidos 

como verdades ao longo do tempo. 

Portanto, entendemos que toda imagem promove a possibilidade de 

afirmar conceitos e preconceitos na construção de significados, tanto para o 

indivíduo quanto para o coletivo.  

Entendemos como a imagem constrói narrativas ao longo do tempo, 

estas narrativas estão atreladas a particularidades do contexto cultural e 

socioeconômico daquele que a produz ou a reconhece. Imagens constroem 

relações entre o indivíduo e todo um sistema de políticas geradoras de cultura. 

O artista passa a ser um agente a partir da sua produção artística, ele vai criar 

relações de embate com todas estas políticas, propondo novas formas de se 

relacionar com o mundo, com novas formas de ver a vida e a sociedade e de 

se relacionar com todos estes contextos. Raul Cruz foi um artista singular. 

Viveu intensamente o seu tempo e dele se apropriou como experiência para 

produzir. A partir das suas experiências de vida, suas relações na sociedade, 

no sexo e na religião, o artista expressou o seu tempo e seus anseios. 

O tempo de Raul Cruz foi o tempo da sua própria vivência e percepção, 

foi um artista atento ao meio social, se inteirou das relações criadas entre a sua 

realidade e o mundo imagético proposto por ele. 

Cruz foi um artista que soube responder aos apelos de suas escolhas 

através das suas experimentações, sendo na pintura, no teatro ou na gravura, 

falou das paixões humanas e de sua própria maneira de amar, temer a morte e 

enfrentar sua existência. Não se curvou ao sistema de ensino, que segundo ele 

iria tirar sua liberdade e autenticidade, para Raul ser livre diante de suas 

escolhas e do fazer artístico era acima de tudo respeitar sua essência. 

 Reservado e tímido, ele se volta para os conflitos de sua alma em um 

momento de muita ebulição sociopolítica e cultural, mergulhado dentro das 

grandes transformações que ocorreram nos anos 80 no mundo e no Brasil. 

Raul Cruz viveu e experimentou as suas próprias dúvidas, entre viver e o 

morrer na Curitiba dos anos 80. Raul Cruz viveu pouco, talvez isto tenha 

acelerado sua noção de tempo, o tempo que ele não teria para envelhecer e 

produzir. No entanto, produziu muito e deixou um rico legado que precisa ser 

explorado, vivenciado e reconhecido. Raul Cruz construiu significados a partir 

do olhar de um artista que se localizou no seu próprio tempo, um tempo breve, 
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mas que lhe afere uma certa imortalidade, quando digo uma certa imortalidade, 

acredito que viver para sempre está atrelado em ser vivenciado, pesquisado e 

experimentado pelas gerações que aqui estão e por aquelas que ainda estão 

por vir. 

Falar de Raul Cruz para alguém que nunca ouviu falar dele, é torná-lo 

imortal. 
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Situações de fronteiras 
 

Tayla Maria SILLA 1 

 

Introdução 

 O início deste trabalho deu-se a partir do momento em que surgiram 

alguns questionamentos sobre costumes e relações que estabeleço com as 

pedras, que já colecionava antes de cursar artes visuais, algo instintivo. Após 

ingressar no curso essas ações começaram a instigar-me, tornando-se um 

desejo de pesquisa. Tentando puxar pela memória para entender em que 

momento surgiu o interesse por pedras, percebi que essa relação era afetiva, 

uma ligação pessoal, na qual as pedras representavam algum momento, 

pessoa ou lugar que conheci e vivenciei. 

Quando falamos em pedras geralmente remetemos à sua natureza, 

sendo ela fria, rígida, inorgânica. Algo tão presente no cotidiano que não 

notamos, sem um olhar atento às particularidades. Estabelecer essas ligações 

com pedras só é possível a partir do momento que olhamos com maior 

atenção; é isto que diferencia uma pedra que simbolicamente representa uma 

amizade ou cumplicidade de muitos anos para uma pedra que estava jogada 

no chão.     
Infelizmente ainda não me sinto amadurecida, com uma maior clareza 

sobre minha coleção de pedras e essas ligações com a afetividade. Seria algo 

que demandaria um tempo maior, mais experimentações e pesquisas para 

desenvolver um trabalho satisfatório. Então de todas as possibilidades e 

caminhos que o colecionismo propõe, decidi fazer um recorte sobre o assunto, 

que me instigou a pesquisar e entender melhor a questão do acúmulo, sua 

classificação e organização.  

Em 2016 desenvolvi um projeto para a disciplina de cerâmica onde 

produzi 100 pétalas em cerâmica, organizando-as no espaço e as selecionando 

por tamanho e cores. Resgatando este projeto, percebi que de certa maneira 

tratava de questões relacionadas à coleção, e com isto, trago de volta à 

                                                            
1 Graduada em Artes Visuais (UEL). 
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instalação por questões que considerava inacabadas e que não foram 

corretamente solucionadas, e também com o intuito de fazer um 

desdobramento da pesquisa. 

 

 

2. Colecionar e coletar 

A inspiração para esse trabalho deu-se a partir de minha coleção de 

pedras. Possuo uma grande variedade de pedras naturais de origens distintas: 

compradas, ganhas e apropriadas. Cada uma possui sua particularidade, 

densidade, cor e para cada faço uma relação com alguma memória, seja de 

lugar, pessoa, viagem ou momento. 

Esta ação de ressignificar uma pedra ou outro objeto torna minha 

relação pessoal e afetiva. Uma pedra não é apenas um objeto inanimado: pode 

ser a lembrança de um amigo ou algum lugar, permitindo que tais memórias 

ultrapassem os limites do imaginário ao ganhar um memorial físico. 

Recordo-me que desde a infância havia um envolvimento sentimental 

com meus objetos. Raramente eram brinquedos, mas sim objetos sem utilidade 

aparente ou valor monetário. Fossem apropriados ou ganhados, sempre 

atribuía a eles um valor sentimental correspondente a sua importância. 

Talvez a consciência de que no mundo todas as coisas são efêmeras, 

estejam em constante transformação, e que a qualquer instante podem chegar 

ao fim, seja um dos motivos da necessidade de relacionar alguém ou um 

momento ao objeto, no caso a pedra, como uma ação de guardar esta 

lembrança que carregarei comigo e poderei reinventar a qualquer instante. 

Seria como voltar a andar pelas ruas que passei e ter a mesma sensação 

daquela tarde, do clima e das companhias. Algo atemporal, que me levaria do 

presente para aquele momento específico, para as sensações e lembranças 

que só eu vivenciei em um determinado momento, remetendo sempre à noção 

que cada um é único, tendo a consciência que se algum dia eu retornar ao 

mesmo lugar este não será o mesmo. O próprio já terá sofrido alterações, 

assim como eu. Nas palavras de Bosi “na maior parte das vezes lembrar não é 

reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as 

experiências do passado” (BOSI, 1994, p. 55). 
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Pode ocorrer tanto uma inversão quanto junção de papeis dos objetos, 

em que momentos ou lembranças são concretizados. Sendo assim, este objeto 

transcende aquilo que aparenta ser, transformando pensamento em 

concretude. Esta relação com a pedra tornou-se algo particular, e atribuo a 

cada uma sua importância, lembrança, signo. 

No lugar do valor de uso, emprestar-lhe tão-somente um valor afetivo. 
O colecionador sonha não só estar num mundo longínquo ou 
pretérito, mas também num mundo melhor, em que os homens 
estejam tão despojados daquilo que necessitam quando do cotidiano, 
estando as coisas, contudo, liberadas da obrigação de serem úteis 
(BENJAMIN, 1991, p. 38).  
 

Segundo o autor, o papel que o colecionador assume é o de coletor 

transformador. O artista cria um novo universo quando troca o objeto de lugar, 

depositando nele um valor afetivo, sem levar em consideração qualquer valor 

monetário. Neste universo do colecionador os objetos também são 

desprendidos de sua utilidade, sendo transportados para fora do cotidiano e 

ressignificados de acordo com a subjetividade de cada indivíduo. 
 

Figura 1 – Coleção de pedras.  

 

 Fonte: Acervo pessoal da autora. 
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2.1 Jeanete Musatti  

 Uma artista que esteve presente no início de meu trabalho é 

Jeanete Musatti. Ela introduz em sua produção um mundo repleto de recortes, 

memórias, caixas de lembranças, objetos variados e diários, adquiridos de 

diversas formas (i.e. viagens, compras). Paulo César Soares captura a fala de 

Gambini em trecho de seu documentário, descrevendo como “Cartelas de 

locais por onde andou. Processo de criação que envolve colagens, objetos, 

memórias, fragmentos de vida” (SOARES, 2002, n.p).  

Musatti utiliza fragmentos de sua estrada, coletadas de lugares por onde 

passou, resíduo de suas experiências, um inventário de sua vida e de vários 

lugares distintos. Suas obras descendem de suas vivências e capturas. Com 

tais objetos cria-se representações, narrativas de lugares ou acontecimentos. 

Jeanete utiliza objetos distintos para narrar situações, um mundo em miniatura, 

repleto de símbolos, nos fazendo transitar pelo mundo real e o criado pela 

artista. 
A obra de Jeanete Musatti é um alucinógeno potente, um raro deleite, 
um intervalo de transcendência na incessante cadeia de nossos 
pensamentos automáticos, é uma suave faca que momentaneamente 
corta nosso fluxo de associações involuntárias. Contemplar seu 
trabalho é deixar-se conduzir a imemorial dimensão da alma e de 
suas imagens fugidias (SOARES, 2002, n.p). 
 

Jeanete rompe com nosso raciocínio linear, corrompendo relações 

preestabelecidas. O trabalho dela fornece sinais de objetos distintos e se 

propõe a criar novas conexões e narrativas. 

 

 

2.2 Brigida Baltar 

Os atos de apropriar, capturar, observar e organizar estão todos 

relacionados com a presente pesquisa. Suas consequências e seus 

desdobramentos fazem parte do meu processo de criação. As sensações 

transmitidas, paralelamente às conexões sentimentais e afetivas estabelecidas, 

constituem caráter subjetivo, em que apenas quem está vivenciando este 

momento percebem. Mesmo expressando em palavras as experiências, 

expondo os objetos utilizados e capturados, suas ideias e objetivos, sempre 
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serão marcas e experiências intransferíveis. Logo, o objeto transcende a ideia 

de coisa inanimada apenas ligada à memória, mas traz à tona sensações de 

um momento específico. Segundo Brígida: 

As coletas são ações individuais que deixam em quem as faz rastros 
sensoriais de um momento e de um lugar preciso (temperatura, sons, 
cheiros) e transientes de estados e sentimentos (prazer, medo, 
melancolia,) marcas impossíveis de partilhar com alguém mais 
(BALTAR; DOCTORS, 2010, p. 85). 

Um exemplo de experiência pessoal de tais sensações foi uma viagem 

para Florianópolis. Visitei vários lugares, diferentes praias. Junto a isso percebi 

uma imensa necessidade de coletar pedras, conchas, areia, água, como uma 

compulsão de levar comigo um pedaço de cada lugar. Minha busca somou 

cinco quilos de objetos do litoral catarinense. 

Após alguns meses, comecei a organizar todo esse material. Dentre 

eles, em um frasco de vidro, um pouco da praia armação, onde tinha pequenas 

pedras e conchas. Comecei a fazer uma seleção e divisão por cores e 

semelhanças. A atividade me envolveu e tomou toda minha atenção; com o 

tempo foi como se tudo em mim submergisse em um tempo paralelo, alguns 

momentos da viagem, que não me lembrava, como a véspera, uma noite que 

parecia não passar, a ansiedade do dia seguinte, a saída do aeroporto com o 

dia nublado e o vento do litoral, a sensação de estar em outro Estado - foram 

sensações que comecei a sentir novamente naquele momento. Senti o 

momento em que descobri essas pedras na areia, conseguia sentir meu corpo 

na areia quente e o som do mar. 

Dentro do campo do colecionismo podemos aprofundar várias áreas; 

falar sobre memória, classificação, catalogação, a relação afetiva que 

desenvolvemos com cada objeto, acúmulo. Colecionar ou guardar são, em si, 

acumular, pois se torna uma ação compulsiva, em todos os lugares e em 

qualquer momento começo a relacionar experiências com objetos, começo a 

ver pedras em todos os lugares. Muitas vezes torna-se uma forma de 

expressão, de relação. Ganhar uma pedra de alguém é muito importante, como 

se a pessoa entendesse a importância que tem para mim, e se concretizasse 

em meus pensamentos. Dar uma pedra é muito mais importante. Só abro mão 

de uma pedra quando a pessoa é muito relevante na minha história, em um ato 

de tentar me concretizar na vida do outro e compartilhar essa relação.  
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Neste trabalho foco na questão de acúmulo de objetos, que tem relação 

com coleção, a relação entre número de objetos e perda de afetividade, e 

ressignificar aqueles que perdem força emocional para algo belo e 

multifacetado. 
 

 

3. Projeto 

Realizada a modelagem e queima das pétalas, as mesmas foram 

divididas por tamanhos e cores. Foram penduradas na galeria por uma linha 

transparente, fazendo um desenho no espaço. Esta distinção por cores e 

tamanho foi uma forma de evidenciar a catalogação que faço quando penso na 

exposição da coleção. 

No momento da produção parecia uma quantidade considerável, mas 

quando foram expostas eram apenas uma linha no espaço, e senti uma 

necessidade de ser um número maior, algo que tomasse conta da galeria. 

Quando penso em acúmulo, associo a algo que ocupe o espaço totalmente; 

expor de forma que as pessoas tenham dificuldade de passar ou até não 

consigam chegar ao fundo da sala, como se representasse um acúmulo 

tomando conta do nosso espaço e quase de nós mesmos. Penso na minha 

relação com meus objetos; quando decido guardar algo, isto me afeta de 

alguma forma. Chega um momento em que ter uma aglomeração desses 

objetos torna-se sufocante, como se aquilo fosse tomar conta do lugar e de 

mim; neste momento é necessário uma nova organização e abrir mão de 

algumas coisas que não são tão relevantes, uma nova forma de olhar os 

objetos, catalogar, criar uma nova ordem. 

 

 

 

 

 

 



266 
 

 

Figura 2 – Projeto de Cerâmica. 
 

     
Fonte: Acervo pessoal da autora.  

 

Minha intenção neste trabalho é de ampliar tal espaço, produzir um 

número maior de pétalas e experimentar novas formas de expor as peças para 

que interaja mais com o espaço. Uma pétala que é feita na palma da mão, com 

pouca argila, uma camada fina moldada com os dedos, uma peça leve, quase 

imaterial. Porém trabalhando com o acúmulo, mesmo sendo elas pequenas, 

finas e delicadas, tornam-se uma massa, pétalas penduradas, flutuando no 

espaço, cheias de leveza, mas que possuam uma visão de unidade quando 

expostas. 

 

 

3.1 Artistas que trago no bolso  

Um dos artistas que perduraram desde o início de minha pesquisa foi 

Andy Goldsworthy, artista britânico que trabalha como escultor e fotógrafo. O 

que me instiga são suas instalações feitas com materiais naturais que encontra 

no espaço: pedras, folhas, espinhos, gelo, madeira. Ele utiliza a natureza ao 

seu favor sem fazer modificações nos materiais encontrados, respeitando suas 

limitações.  

Andy vai para esses lugares em busca de materiais e reimagina a 

natureza, seja uma por cores, criando padrões de formas, tamanhos e 
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esculturas, dando continuidade nas próprias formas da natureza ou criando 

formas que contrastem com o espaço. 

Suas instalações têm um caráter efêmero; assim como há interferência 

na natureza, a própria natureza acaba interferindo e reorganizando, registrando 

a passagem do tempo e as modificações que causa no seu trabalho. A priori, a 

principal ligação com Andy foi a reorganização, a forma que ele decide 

organizar a natureza, seja por cor ou por tamanho, uma relação presente na 

minha coleção e em meu primeiro projeto em 2016. 

 
Figura 3 – Green patch.                                  Figura 4 – Yellow patch. 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente Andy torna-se uma referência como um artista 

experimentador. Acredito que a relação que ele constrói quando vai para 

lugares distintos e cria suas instalações potencializa seu trabalho, 

independente de lugar e o material com que se depara, ao mesmo tempo que 

coloca em evidência a beleza da natureza em suas escalas.  

Assim como ele, tive esta experiência de vivenciar o lugar quando estive 

na Divisão de Artes Plásticas (DAP) para a montagem da instalação. No 

primeiro momento, espalhei todas as peças no chão, classifiquei por cor e 

Fonte: CHRICTON UNIVERSITY 
CAMPUS (s.d.). 

Fonte: CHRICTON UNIVERSITY 
CAMPUS (s.d.). 

Fonte: CHRICTON UNIVERSITY 
CAMPUS (s.d.). 

Fonte: CHRICTON UNIVERSITY 
CAMPUS (s.d.). 
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tamanhos diferentes, andei pelo lugar várias vezes avaliando como gostaria 

que as pessoas vissem e experimentassem meu trabalho. Como diz Elkins, 

“Uma instalação bem-sucedida controla o espaço, assim como responde às 

suas peculiaridades e uma mal resolvida torna-se “perdida”, ou é “indiferente” 

ao seu torno” (ELKINS apud TEDESCO, 2007, p. 23). 

Entre minhas pesquisas, a instalação de 2016 e vivências em 

exposições, pude perceber algumas falhas que cometi. Agora compreendo 

que, mesmo dando conta de algumas questões espaciais, deixei a desejar 

quando se trata de instalação. O espectador ficou em uma posição passiva em 

relação ao trabalho, onde as pessoas apenas observavam e raras se 

propuseram a caminhar entorno. “A obra não é meramente algo para se olhar, 

mas um espaço a ser adentrado e experimentado de um modo físico pleno” 

(ARCHER, 2001, p. 106). 

Agora tenho consciência deste grande erro por não pensar tanto o 

espaço, em não criar relações ou contrastes com o lugar e não estimular as 

pessoas a percorrerem o local. Equívoco que pretendo reparar desta vez, 

levando em consideração aspectos como vivenciar o espaço onde será 

montado o trabalho, e a partir disso criar possibilidades para ocupá-lo,  formas 

de trazer os espectadores para um contato e a partir dessa aproximação 

proporcionar uma experiência que não seja apenas pela observação, mas sim 

uma relação que seja construída com a obra. Andy me levou a refletir mais 

sobre o exterior, porém era inviável já que minhas pétalas eram penduradas 

por fios de nylon e correria o risco de enrolar. 

Após duas semanas na DAP vivendo e observando, pude ver algumas 

relações com o espaço, tanto com o de fora quanto o interior. Do lado de fora a 

natureza e a cidade tomam conta da paisagem, cheia de vida, movimento, 

vento, cores, criando um contraste com meu trabalho. Dentro do vidro as 

pétalas de cerâmica não tem vida, estáveis, cores neutras, algumas mais 

escuras combinam com a cor do chão e outras mais claras, muito próxima da 

cor do teto, totalmente diferente do mundo lá fora. Procuro que as pessoas 

dediquem um tempo refletindo e vivenciando o trabalho, de longe um volume 

flutuante e de perto mais de mil pétalas penduradas, uma por uma.  

Geralmente quando alguém o observa e me pergunta do material 

utilizado, como foram feitas, quantas produzi, como colei no teto, entre várias 
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outras perguntas, isso me deixa mais próxima de meu objetivo. Quando me 

questionam, percebo que não estão pensando apenas em sua beleza estética, 

mas sim no processo até aquilo se efetivar; relaciono este trabalho como um 

trabalho de formiga, delicado, minucioso, em que o tempo é crucial, pois são 

modeladas todas a mão, uma por vez, penduradas uma por vez e mesmo 

assim o resultado é surpreendente e grandioso. 

Trabalhar com cerâmica é algo minucioso e processual, envolvendo 

elementos naturais, sendo um processo baseado na transmutação da matéria. 

Já na modelagem dou novas formas a argila, formas de pétalas de rosas, 

frágeis e delicadas. O tempo é indispensável, perpetua por todo o processo, 

endurece a terra, deixando-a tão dura como uma pedra. Após tornar-se 

inflexível, é o momento de transformá-la em inabitável, queimar as peças 

implica em matar sua vida orgânica e ao mesmo tempo a torna mais resistente, 

eternizando-a, pois mesmo que quebre nunca desaparecerá totalmente. 

A materialidade, os processos e a intencionalidade que tenho ao 

controlar esses fatores é tão importante quanto o resultado da produção, 

aproxima-se da ideologia que tenho ao colecionar, transformando momentos 

em matéria em uma tentativa de torná-las eternas, depositando nas pétalas 

minhas afetividades por cada acontecimento como uma forma de perpetuá-las. 

Quando produzo cerâmica, é uma forma prática de concretizar a 

matéria, portanto as duas fazem parte da tentativa de eternizar, porém a 

coleção permanece no âmbito ideal enquanto o processo de produção abrange 

a fisicalidade. Geórgia Kyriakakis tornou-se uma das grandes influências que 

carrego em meu trabalho desde o início de minhas pesquisas, uma 

proximidade da materialidade, visualidade e na linguagem (instalação). 

Na recente fase, a artista abre placas muito finas de cerâmica, que 
amassa em forma convexa juntamente com papel-jornal, recheio 
dessas delicadas superfícies. Em seguida, as peças são queimadas à 
temperatura de 1.100 graus. O papel-jornal, que serviu de estrutura 
para que a cerâmica tivesse um corpo próprio, transforma-se numa 
não-matéria depois de queimado. Torna-se uma cinza branca, que é 
retirada de dentro da cerâmica. A cerâmica, apesar de se quebrar, é 
indestrutível e seu material permanece o mesmo. Geórgia se 
interessa por esta relação de opostos: o fogo, que na cerâmica torna 
a matéria indestrutível, destrói o papel-jornal, transformando-o numa 
nova matéria de corpo quase inexistente (LOBATCHEFF, 1996, p. 1).  

 



270 
 

 

Figura 5 – Cerâmicas (1996). 
 

 
Fonte: GEORGIA KYRIAKAKIS (s.d.)2. 

 

Ela desenvolve seus trabalhos a partir de experimentações da matéria 

entre o equilíbrio e desequilíbrio, resistência e fragilidade. Podemos ver suas 

relações na instalação apresentada acima, onde no primeiro momento o papel-

jornal sustenta a superfície frágil de argila, mas depois da queima há uma 

transformação da matéria, o papel-jornal torna-se cinzas e a argila torna-se 

cerâmica, uma matéria é potencializada enquanto a outra é fragilizada.  

Geórgia encontrou na argila uma possibilidade de explorar alterações da 

materialidade, porém não é exclusividade em suas pesquisas. Ela também 

desenvolve fotografias, vídeos e outras instalações com objetos variados. Essa 

diversidade me faz refletir sobre o material que utilizo e minha relação com ele, 

argila, como algo que escolhi para desenvolver minha instalação, mas que 

poderia ser utilizado outros objetos, que não necessariamente seja feito por 

mim, ou até a própria flor. Sendo assim, a cerâmica foi o material que escolhi 

para o desenvolvimento da minha pesquisa poética, por afinidade e 

possibilidade de desenvolver um trabalho com proporções maiores, com base 

no projeto de 2016. 

                                                            
2 Disponível em: <https://www.georgiakyriakakis.com.br/CERAMICAS>. Acesso em 16 ago. 
2018. 
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A questão da forma não era tão mais colada a estilo. O estilo 
desaparece, o gênero desaparece. O que se começa a fazer em arte 
é unir diversos gêneros artísticos e diversos gêneros daquilo que se 
chamava artes plásticas. O domínio das artes plásticas e o domínio 
das artes em geral são explodidos e tudo pode compor-se com tudo 
(FAVARETTO apud COUTINHO; ORLOSKI, 2006, n.p). 
 

Estas transições que Celso cita aconteceram na segunda metade do 

século XX. A passagem da arte moderna para a contemporânea. Anne 

Cauquelin utilizou o termo embreantes para definir os artistas, que ainda na 

modernidade dava indícios de uma nova realidade para a arte, referindo-se aos 

primeiros estágios de desenvolvimento para a contemporaneidade, em primeiro 

lugar de sua lista está o precursor Marcel Duchamp.  

Tornou-se quase impossível falar de arte contemporânea sem citar 

Duchamp, rompendo com a prática estética da pintura, o processo e as ideias 

do artista tornaram-se mais importantes do que a obra final. 

A partir de 1913 Duchamp apresenta seus ready-mades, em que ele se 

apropria de objetos prontos, fabricados, que são corriqueiros, os nomeia e 

manda para exposições. Assim coloca em xeque o sistema da arte, nos 

fazendo pensar quem seria responsável pela legitimação da obra. Ele também 

rompeu com a estética e a ideia de aura do artista, pois não era preciso de um 

conhecimento técnico para seus trabalhos, então a ação do artista passou do 

fazer para a escolha. 
 

Fazer alguma coisa é escolher um tubo de azul, um tubo de 
vermelho(...). Esse tubo foi comprado por você, não foi feito por você. 
Você o comprou como um ready-made :todas as telas do mundo são 
ready-made 'acrescentados' e trabalhos de montagem” (DUCHAMP 
apud CAUQUELIN, 2005, p. 97). 
 

Duchamp faz um comparativo e aproxima seus ready-mades de outros 

objetos de arte produzidos até então, fazendo uma crítica a ideia do artista 

como criador; o artista não faz um objeto, ele o organiza, manipula. Da mesma 

forma que não crio a argila, os fios e as fitas que compõem minha instalação.  

Apesar de não fazer parte dos artistas que utilizo como referencial, não 

posso negar sua importância para a arte contemporânea, que jogou uma 

bomba que abalou a estrutura da arte, abriu várias portas para os artistas que 

viriam depois dele e até hoje temos que lidar com seus resquícios. A partir 
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destes questionamentos às ideias de arte, abre-se novas portas para arte e 

expande seu espaço, já que as ideologias e produções, até o momento, não 

cabem mais como arte. Ela foi assumindo novas formas: Conceitual, Body, 

Landy, Performance, entre outras. Nas palavras de Michael Archer “[...] A 

consequência do afrouxamento das categorias e desmantelamento das 

fronteiras interdisciplinares” (ARCHER, 2001, p. 61). O que antes era apenas 

considerado escultura, hoje podem ser denominados com instalação, 

assemblagem, site-specific, entre outros. 

“A arte não era mais só para ser vista, passou a ser experimentada, 

vivida. A consciência desse outro modo de perceber a arte influenciou as 

poéticas dos artistas, os observadores e a crítica” (TEDESCO, 2007 p. 20). 

Assim a arte não era feita apenas para ser contemplada, mas sim vivenciada, 

pensada, refletindo sobre instalação. Há uma preocupação no espaço a partir 

da tridimensionalidade, onde o observador fará parte deste novo lugar e 

experimentará não apenas de uma forma visual, mas corporal. 

 
 

3.2 Pensar o fazer  

Chegar na DAP pela manhã e escolher o lugar da instalação, 

desembalar todas as pétalas e espalhar pelo chão: esse foi o primeiro 

momento que vi todas juntas no espaço depois de um ano de produção, pois 

foram feitas e queimadas em dias e diferentes e guardadas paulatinamente. 

Fazer a montagem exige muito tempo e um trabalho cuidadoso: amarrar cada 

pétala com o fio de nylon e colar com um pedaço de fita dupla face no teto 

torna-se exaustivo quando temos que repetir isto por mil vezes. Porém me sinto 

realizada a cada dia que vou embora e vejo tudo criando forma e minhas ideias 

se concretizando.  

Durante o ano, enquanto produzia, ouvi muitos comentários sobre meu 

trabalho, alguns me falaram que era loucura, outros demonstravam interesse, 

admiração, me questionaram o por que estou me dedicando a isso se poderia 

fazer qualquer coisa como TCC. Porém as pessoas que estão no meu dia a dia 

dizem que é a minha cara fazer isso, sendo algo evidente em meus trabalhos, 
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seja em cerâmica, desenho, fotografia ou pintura. A delicadeza, o trabalho 

minucioso, os detalhes sempre estiveram presentes. 

Em um dia de montagem, quando ninguém poderia me ajudar, estava ali 

sozinha diante do meu trabalho, refletindo, observando, dando várias voltas e 

olhando de ângulos diferentes. Havia algumas pétalas que estavam no lugar 

errado e isso me incomodava, mas era engraçado pensar que não estavam no 

lugar correto sendo que não havia um lugar exato para cada uma. Então subi 

na escada e as reorganizei nos lugares que pressupus que deveriam estar. 
 

[...] o decurso do processo artístico é de algum modo orientado, 
porque o artista, mesmo não possuindo nenhum critério objetivo e 
mesmo não dispondo de um projeto preestabelecido, está em 
condições de reconhecer e distinguir, no curso da produção, aquilo 
que deve cancelar, ou corrigir, ou modificar, e aquilo que pelo 
contrário, está bem conseguido e pode considerar-se como definitivo 
(PAREYSON, 1984, p. 187). 
 

Todo o processo de criação tem este caráter intuitivo, experimental e 

sensitivo, mesmo que tenha uma intenção, uma ideia. É a partir do fazer, de 

estar no meio e envolvido na produção que as coisas vão se esclarecendo. A 

intuição é uma via que não faz parte do racional, mas que nos ajuda a chegar 

mais perto de como imaginamos o trabalho, tornando-se uma questão de 

equilíbrio entre o racional e sensível. Luigi afirma que este equilíbrio é de fato a 

experiência artística, pois dá conta tanto da incerteza quanto da orientação que 

envolve o processo de criação, que acontece devido a tentativa, a 

experimentação. 
 

Figura 6 – Situações de fronteiras, início da montagem na DAP (2018). 

 
Fonte: Acervo pessoal da autora.  
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Pesquisar arte tem suas complexidades, principalmente quando a 

pesquisa e o processo de criação estão acontecendo simultaneamente, onde o 

texto e objeto de pesquisa estão em construção:  ambos são complementares 

e o texto não tem uma conotação de explicação do objeto, mas também é 

criação e complementa a pesquisa. 

A pesquisa sobre arte investiga a obra pronta, como um produto 
acabado. Tal investigação caracteriza áreas de conhecimento 
relacionadas a arte como a história, sociologia, a filosofia, a 
psicologia e outas. Por sua vez, a pesquisa em arte enfatiza a 
investigação do processo de produção da obra de arte (PIAU, 2005, 
p. 12). 

Na citação acima é distinguida duas formas de pesquisar arte: a 

pesquisa sobre arte, que é a pesquisa de um produto final, podendo relacionar 

com outras áreas de conhecimento, e a pesquisa em arte trata de uma 

pesquisa sobre o processo da produção. É importante ressaltar que a criação e 

a pesquisa são desenvolvidas juntas e não apenas no final. O processo de 

produção aparenta ser algo nebuloso, no qual as ideias não estão claras. 

Estipulamos um objetivo de pesquisa, mas com caminhos incertos, assim como 

a criação, a pesquisa tem este caráter incerto, pois caminham juntos. 

                                                                          

 

 

Figura 7 – Processo de criação. 
 

Figura 8 – Processo de criação 
aproximado. 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 
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3.3 Elogio à mão 

Em seu último capítulo, Focillon (1998) faz uma homenagem às mãos, 

como companheiras fiéis e inesgotáveis que estão presentes e nos 

acompanham por toda vida. “Quase seres com vidas” em suas palavras, nos 

auxiliam nos trabalhos, na individualidade de nossas letras, assim como com a 

mão modela a argila: sinto sua temperatura, a finura de cada peça. É o que nos 

conecta com o mundo e que vai além da própria visão, pois ao tocar algo, 

temos um contato e podemos sentir suas particularidades. Um quadro com 

muita textura, uma escultura polida, a textura de cada objeto que está à nossa 

volta “[...] faces sem olhos e sem voz, mas que podem ver e falar [...]. Também 

aqueles que vêem têm necessidade das mãos, para completar a percepção 

com o tacto e a posse das coisas” (FOCILLON,1998 p. 107). 

O autor também aponta a especificidade das mãos, enquanto nossos 

outros sentidos são receptivos e se concentram na cabeça, a mão aparenta ter 

vida própria e é mais ativo, como ações, criação, modificações. 

O Artista que talha a madeira, bate o metal, molda a argila ou lavra o 
seu bloco de pedra traz até nós o passado do Homem, um passado 
antigo sem o qual nada seríamos. Não é admirável ver entre nós, 
vivo, na era mecânica, o sobrevivente teimoso dos tempos da 
primazia manual? (FOCILLON,1998, p. 117). 
 

Está necessidade do fazer com as próprias mãos, o “ver com as mãos” é 

algo instintivo. Tenho essa necessidade de ter o conhecimento dos processos 

e executá-los, que todo meu trabalho tenha passado por minhas mãos e 

consequentemente tenha características minhas. 

Nas pétalas as digitais são evidentes, não me preocupa deixar essas 

marcas, coloca à tona como foram feitas. Este processo é gratificante, portanto, 

não há um desejo de ocultá-las. As mãos foram essenciais para todo meu 

trabalho, ao moldar, ao locomover: sem elas minha instalação não existiria. Foi 

desafiador, cansativo, repetitivo. Enquanto a mente e restante do corpo 

estavam exaustos, as mãos seguiam incansáveis trabalhando, como se 

tivessem vontade própria. O prazer de tocar a argila, moldá-las com precisão e 

inserindo detalhes que desejo. Por mais desenvolvida que as pessoas sejam, 

esta necessidade de tocar e descobrir o mundo sempre estará presente. 
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4. Considerações finais 

Desenvolver esta pesquisa foi desafiador, de uma proporção muito maior 

do que já havia trabalhado. Tanto a produção quanto a montagem foram 

demoradas, porém estes processos fazem parte de como me propus a 

trabalhar. A partir de algumas falhas da primeira instalação, decidi retomar 

algumas ideias e desenvolver um trabalho maior. Neste momento adquiri uma 

consciência maior sobre o processo de criação, no qual a experimentação 

tornou-se indispensável, me norteando nesta pesquisa e colocando em 

evidência o que não daria certo e que deveria sofrer alterações.  

Apesar de ser trabalhoso e cansativo, ver o trabalho pronto foi 

recompensador. O prazer de ver a instalação pronta e os objetivos alcançados 

fez com que tudo valesse a pena. Agora tenho consciência desta evolução, que 

em três anos consegui dar conta do espaço, corrigir tais falhas e cumprir com o 

que me propus nesta pesquisa. Porém não o considero um trabalho finalizado: 

pelo contrário, há possibilidades de desenvolvê-lo em outros espaços, de 

formas e intencionalidades diferentes, até mesmo desenvolver um trabalho 

com minhas pedras. 

Consegui cumprir com o que tinha me desafiado a fazer, e de 

contrapartida, outras questões surgiram, que me levam a pensar que caminho 

por um ciclo que talvez não terá fim: a cada instalação desenvolvo e alcanço 

meus objetivos traçados, mas com a visão ampliada surgem ideias e projetos 

de algo maior, um projeto que a cada vez me entrego mais ao mergulho do 

autoconhecimento, desafio e superação. Pesquisar e criar com meus afetos 

aos meus olhos é expandir. Minha intenção a partir de agora é alcançar meus 

limites e cruzar essa fronteira.  
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 Figura 9 – Situações de fronteiras. 
 

  
 Fonte: Acervo pessoal da autora.  

 

Figura 10 – Situação de fronteiras. 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora.  
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Sobre certas imagens de “habitação” em João Cabral de Melo 
Neto1 

 
 

Fábio José Santos de OLIVEIRA 2 
 

 Aquele faz fazer de mais dentro, 
se quer de quem faz pôr-se ao centro,  

centrarse, viver seu caroço, 
e a partir dele dar-se todo [...]. 

 
(João Cabral de Melo Neto) 

 
Enfermé dans l’être, il faudra toujours en 
sortir. A peine sorti de l’être il faudra 
toujours y rentrer. Ainsi, dans l’être, tout est 
circuit, tout est détour, retour, discours, tout 
est chapelet de séjours, tout est refrain de 
couplets sans fin.  
 

(Gaston Bachelard) 
 

 

O que nos habita e em que se habita 

Na poética de João Cabral de Melo Neto, encontramos não raramente 

uma exploração de realidades que implicam o par “dentro”/“fora”, em grande 

medida atrelado a algumas construções prediais ou relacionado a uma possível 

movimentação do corpo pelos espaços que o poema apresenta. Em termos 

concretos, ao estabelecermos um nexo entre as realidades tratadas sob 

implicação espacial (numa relação de dentro e fora, de um externo que cobre 

algo de dentro), descobrimos um raciocínio que mobiliza micros e macros, 

numa interação que implica texto, homem e espaço urbano. A questão é um 

tanto complexa, de modo que o que trataremos aqui lida apenas sobre um 

artifício que se faz em camadas e que, por isso, interage um dentro e um fora, 

um envolvido e outro envolvente, um micro e um macro, numa cadeia que 

engloba do mais íntimo do ser humano ao espaço inteiro de uma cidade.  
                                                            
1  Uma discussão mais aprofundada de tudo quanto será exposto neste texto pode ser 
verificado no nosso livro O poema inquieta o papel e a sala (EDUFMA, 2017).  
2  Professor adjunto da Universidade Federal de Sergipe (UFS), professor do Programa de Pós-
Graduação em Letras (PPGL/UFS), professor do Programa de Pós-Graduação em Letras de 
Bacabal (PPGLB-UFMA) e coordenador do Grupo de Pesquisa em Literatura e Visualidade – 
LiteVis (CNPq/UFS). 
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Como princípio de conversa, gostaríamos de trabalhar um fragmento do 

poema “Mulher vestida de gaiola”, do livro Quaderna: 

 
Parece que vives sempre 
de uma gaiola envolvida, 
isenta, numa gaiola, 
de uma gaiola vestida,  
de uma gaiola, cortada 
em tua exata medida 
numa matéria isolante: 
gaiola-blusa ou camisa (MELO NETO, 1997a, p. 246). 
 

O tema textual é “uma mulher vestida”, mas “vestida de gaiola”. A 

metáfora da gaiola completa a intenção do texto, que é mostrar perspectivas 

passíveis de serem sintetizadas em verbos como “vestir-se”, “isentar-se”, 

“envolver-se” e “isolar-se”. Ao final, a voz poética revela o conteúdo da 

metáfora: a gaiola nada mais é do que “blusa ou camisa”, “matéria isolante”. Há 

aí, portanto, um dentro e um fora, um que é envolvido e outro que envolve. 

Afinal: 

 
O homem é o animal 
mais vestido e calçado. 
Primeiro, a pano e feltro 
se isola do ar abraço.  
Depois, a pedra e cal, 
de paredes trajado, 
se defende do abismo 
horizontal do espaço (MELO NETO, 1997a, p. 317)3. 

 

Os versos iniciais desse poema retomam, em termos de assunto, os de 

“Mulher vestida de gaiola”. Mas aqui, em “Formas do nu”, o corpo tanto é 

vestido de “pano e feltro”, quanto de “pedra”, “cal” e “paredes”. Nesse caso, 

além de vestir-se com os panos dos mais diversos tecidos, o homem pode 

agora recobrir-se ainda de outra vestimenta, uma vestimenta com dimensão 

arquitetônica. Qualquer casa onde o indivíduo se encontre, more ou transite, 

serve-lhe de roupagem. A casa também é tecido (um envolvente, um de fora), 

é algo que recobre o corpo (um envolvido, um de dentro). E passar da “casa” à 

“cidade” constitui na obra cabralina apenas um detalhe: 

 

 
                                                            
3 Cf. “Formas do nu”, de Serial. 
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Passeando presente dela 
pelas ruas de Sevilha, 
imaginou injetar-se 
lembranças, como vacina,  
para quando fosse dali 
poder voltar a habitá-las, 
uma e outras, e duplamente, 
a mulher, ruas e praças (MELO NETO, 1997b, p. 77)4. 

 

O corpo aqui se injeta lembranças (o seu de dentro, o seu envolvido). 

Mas agora se acrescenta a essa lógica de internos e de dentros um viés de 

reciprocidade: tanto as “lembranças” são habitações do indivíduo quanto o 

indivíduo pode habitá-las vez ou outra, como quem dentro de uma construção 

ou de um espaço de cavidade, como quem dentro, portanto, “[d]a mulher, ruas 

e praças” (que nesse texto são de Sevilha). Este último verso da segunda 

estrofe, aliás, atua como síntese precisa de outro poema, “Sevilha”, de 

Quaderna: 

 
O sevilhano usa Sevilha 
 com intimidade, 
como se só fosse a casa 
 que ele habitasse.  
Com intimidade ele usa 
 ruas e praças; 
com intimidade de quarto 
 mais que de casa.  
Com intimidade de roupa 
 mais que de quarto;  
com intimidade de camisa 
 mais que casaco.  
E mais que intimidade  

até com amor, 
como um corpo que se usa 

pelo interior (MELO NETO, 1997a, p. 238). 
 

Aí, a palavra a que mais a voz poética recorre para comentar sobre 

Sevilha é “intimidade”. Com efeito, Sevilha, para João Cabral, era uma cidade 

íntima: lá viveu pelo menos dez anos de sua vida, com cargo na diplomacia5. 

Do princípio ao fim, o poeta articula uma gradação decrescente: Sevilha é 

íntima como uma casa (mas uma casa conhecida), uma casa a que se 

frequenta, como quem frequenta um quarto; só que, mais além, a intimidade é 

                                                            
4 Cf. “O profissional da Memória”, de Museu de tudo. 
5 Para maiores detalhes sobre a presença da Espanha em João Cabral, sugerimos a leitura de 
A Espanha de João Cabral e Murilo Mendes, de Ricardo Souza de Carvalho. 
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menos da construção que de vestimentas, e, dessas, melhor sendo de 

“camisa” “que casaco”, já que mais próxima ao corpo, mais íntima. Por fim, o 

máximo da intimidade: corpo ao corpo. Essa intimidade mais íntima (com o 

perdão da redundância) nada mais encerra do que a própria intimidade de sair 

pelas ruas de Sevilha, porque também seus “bairros mais antigos [...]/ criaram 

uma urbanização do regaço”, “com ruas medindo corredores de casa”, “para 

quem sente nu no meio da sala/ e se veste com os cantos retirados”, “para 

quem quer, quando fora de casa,/ seus dentros e resguardos de quarto”, com 

“o aconchego que a um corpo/ dá estar noutro, interno ou aninhado” (MELO 

NETO, 1997b, p. 30)6. À semelhança do poema anterior, a interação 

cidade/homem é tão forte que se pode falar em “urbanização do regaço” e em 

“regaço urbanizado”. E eis o que Le Corbusier, coincidentemente ou não, 

afirma: « Nos maisons font des rues et les rues font des villes et les villes, c’est 

un individu qui prend une âme, qui sent, qui souffre et qui admire » (LE 

CORBUSIER, 1925, p. 7)7. Também para o arquiteto há uma relação possível e 

íntima entre cidade e homem, como se um advindo do outro. A lógica serial da 

casa à cidade é pouco imprevista (já que do mesmo domínio), mas a inversão 

da cidade como indivíduo com vida pulsante e com traços humanos conserva a 

frase num padrão que é o mesmo do de João Cabral. Num e noutro, a 

arquitetura atua como fenômeno concreto mas vivo, e vivo porque embrenhado 

com consistência na lida humana, e isso a tal ponto que, como imagem, 

podemos encontrar a articulação de uma realidade (a do homem) na dimensão 

mais íntima da outra (a arquitetônica).  

Primeira conclusão quando lidamos com textos como os citados (e 

tantos outros semelhantes, de Cabral): há uma série aí. Algo dentro de uma 

pessoa, a pessoa mesma, a roupa que ela veste, o quarto, a casa, a cidade. 

Essa ordem não precisa ser estritamente seguida, daí que, em alguns casos, 

se passe logo da pessoa ao espaço urbano, ou vice-versa, ou desses para 

outro da série indicada. Segunda conclusão: como há intimidade, pode-se falar 

em “habitação”. Cada um na série é uma machine à habiter, ou seja, passível 

de habitação, de ser frequentado, de deixar-se correr fora adentro, por dentro, 
                                                            
6 Cf. “A urbanização do regaço”, de A educação pela pedra. 
7 “Nossas casas formam ruas e as ruas formam cidades, e as cidades são um indivíduo que 
adquire alma, que sente, que sofre e que admira” (LE CORBUSIER, 1925, p. 7 – Tradução 
nossa). 
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dentro afora. Terceira conclusão: essas habitações podem se realizar em 

quiasmo, isto é, o que habita é também habitado pela coisa habitada: 

   
Tenho Sevilha em minha casa. 
Não sou eu que está chez Sevilha. 
É Sevilha em mim, minha sala. 
Sevilha e tudo o que ela afia (MELO NETO, 1997b, p. 340). 
 
[...] que onde quer que estejamos sozinhos 
nos traz Sevilha, seu dentro íntimo,  
de uma casa que vai comigo 
e que invoco quando é preciso (MELO NETO, 1997b, p. 343)8. 

 

Nesses fragmentos, a reciprocidade se dá na cidade que está na casa, 

na cidade que está no indivíduo, na casa que está nele. É verdade que, muitas 

vezes, essas habitações são mencionadas como resultado da memória; 

quando não, parecem soar como algo do tipo. Há nisso um pouco da lógica 

entre símile e metáfora, visto que, substancialmente as mesmas, mas distintas 

quanto à presença/ausência do índice gramatical de comparação e da 

qualidade posta em jogo aí. Sendo ou não resultado mnemônico, a série de 

habitações distorce o olhar sobre a realidade e situa o indivíduo numa 

complexa teia de relações. Para registrar certas experiências (muitas das quais 

depositadas na memória), a voz poética de Cabral convoca artifícios de cunho 

arquitetônico. Esses artifícios, no fundo e por fim, sintetizam a própria relação 

do indivíduo tratado em versos com o mundo e, em resposta ou estímulo, do 

mundo para com ele. 

 

 

2. O tempo é capaz de linguagem 
 

Se há lembranças e se entra em pauta a memória, haverá nisso também 

passagem e presença do tempo: 

 
2 
O tempo então é mais que coisa: 
é coisa capaz de linguagem, 
e que ao passar vai expressando 
as formas que tem de passar-se.  
[...]  

                                                            
8 Respectivamente, “Sevilha em casa” e “Sevilha de bolso”, de Sevilha andando. 
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Sanhaçus, galos-de-campina, 
ferreiros, com ferro no estilo: 
todos vêm mostrar como passa, 
em sintaxes de todo tipo, 
 
o tempo que de nós se perde 
sem que lhe armemos alçapão, 
nem mesmo agora que parece 
passar ao alcance da mão [...]. 
 
4 
Então o alpendre e a bagaceira 
se transformam em laboratório: 
pois vistas a esse tempo lento, 
como se sob um microscópio,  
as coisas se fazem mais amplas, 
mais largas, ou mais largamente, 
e deixam ver os interstícios 
que a olho nu o olho não sente,  
e que há na textura das coisas 
por compactas que sejam elas; 
laboratório: que parece 
tornar as coisas mais abertas  
para que as entremos por entre, 
através, do fundo, do centro; 
laboratório: onde se aprende 
a apreender as coisas por dentro (MELO NETO, 1997a, p. 322-325)9. 

 

“O tempo” tanto é “coisa” (o que realça sua materialidade), quanto “coisa 

capaz de linguagem”: o tempo comunica, ou melhor, expressa-se ao longo de 

sua passagem. O tempo não é algo parado, é fenômeno em-trajeto. Até certo 

ponto, a visualidade do tempo é adquirida pelos índices da natureza e do 

entorno: os animais citados e a calmaria do alpendre em que se localiza a voz 

que fala no poema. Como comunica, o tempo traz “sintaxes de todo o tipo” (faz 

também parte da realidade da palavra). O “tempo lento” referido no texto 

propicia uma leitura miúda do mundo, daí a expressão “sob um microscópio”. 

Em outras palavras, esse “tempo lento” deixa ver inclusive “os interstícios”, o 

“que a olho nu o olho não sente”. Detalhe: esse que fala no poema o faz 

justamente porque, parado num alpendre em meio à tranquilidade de um meio-

dia, consegue apreender com igual tranquilidade até as minúcias do que se 

encontra ao seu redor. Mas não basta apenas olhar: é preciso mirar com 

atenção, com cuidado: «On ne voit que ce qu’on regarde» (MERLEAU-PONTY, 

1997, p. 17)10.  

                                                            
9 De “O alpendre no canavial”, de Serial. 
10 “Não se vê senão o que se observa” (MERLEAU-PONTY, 1997, p. 17 – Tradução nossa). 



285 
 

 

Essa defesa de um olhar atento quanto aos fenômenos do mundo 

reflete, em outro nível, a própria defesa do poeta por uma poesia que atraia, 

exija releitura: 

 
Essa espécie de poesia, geralmente, e hoje em dia sobretudo, atinge 
mais facilmente o leitor. Ela é escrita em linguagem corrente, não por 
amor à linguagem corrente, mas como um resultado de sua pouca 
elaboração. Também porque é pouco elaborada ela desdenha 
completamente os efeitos formais e tudo o que faça apelo ao esforço 
e à inteligência. Por outro lado, o tom nela é essencial. É através do 
tom, de suas qualidades musicais, e não qualidades intelectuais ou 
plásticas, que ela tenta reproduzir o estado de espírito em que foi 
criada. Muitas vezes, mais do que pelas palavras é pela entonação 
que o autor penetra em sua atmosfera. É uma poesia que se lê mais 
com a distração do que com a atenção, em que o leitor mais desliza 
sobre as palavras que as absorve. Vagamente, para captar das 
palavras, sua música. E uma poesia para ser lida mais do que para 
ser relida (MELO NETO, 1997c, p. 59-60). 

 

Fragmento de uma conferência dada pelo poeta em 1952 e intitulada 

“Poesia e composição”, o texto acima trata de um tipo de poesia exatamente 

antípoda a que João Cabral desejava. Para alcançarmos muito daquilo que é 

sua poesia, como discurso e prática, basta-nos ler as palavras desse trecho em 

sentido oposto. O resultado, em grande medida e embora não absolutamente, 

será a poética de João Cabral de Melo Neto. Segundo o escritor, faz-se 

necessária uma poesia da qual o leitor absorva as palavras, “poesia para ser 

[relida] mais do que para ser [lida]” (MELO NETO, 1997c, p. 59) e declamada. 

Ainda quanto a “O alpendre no canavial”, é essa visão dos interstícios 

que permite, em seu contexto e na realização da poética do escritor, “tornar as 

coisas mais abertas”, “por compactas que elas sejam”: «Tous mes 

déplacements par principe figurent dans un coin de mon paysage, sont reportés 

sur la carte du visible. Tout ce que je vois par principe est à ma portée, au 

moins à la portée de mon regard, relevé sur la carte du ‘je peux’» (MERLEAU-

PONTY, 1997, p. 17)11. A voz poética de “O alpendre no canavial” chega a 

defender com firmeza um olhar que, diante das coisas no mundo, “pode” sobre 

elas: “para que as entremos por entre,/ através, do fundo, do centro;/ 

                                                            
11 “Todos os meus deslocamentos figuram por princípio num ângulo de minha paisagem, são 
registrados sobre o mapa do visível. Tudo o que eu vejo está por princípio ao meu alcance, ao 
menos ao alcance de meu olhar, elevado sobre o mapa do ‘eu posso’” (MERLEAU-PONTY, 
1997, p. 17 – Tradução nossa). 
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laboratório: onde se aprende/ a apreender as coisas por dentro” (MELO NETO, 

1997a, p. 325)12. 

No caso de “O alpendre no canavial”, essa poesia articuladora de 

fenômenos parte, repetindo, da dimensão do tempo. E fato curioso: assim 

como o poeta dá a ver por dentro a matéria bruta e concreta, também faz do 

tempo realidade de maior carnadura. Afinal, “a minha idéia [sic] de poesia é dar 

corpo, dar imagem ao pensamento, à idéia [sic].” (apud ATHAYDE, 1998, p. 

73)13. Tanto é assim que (afirmações do poema): “o tempo [...] de nós se 

perde”, “nem mesmo agora que parece/ passar ao alcance da mão”. Porque, 

também o tempo é capaz de internalidades e externalidades; propício, por 

conseguinte, a habitações: 

 
Ele ocorre vazio, o tal tempo ao vivo; 
e como além de vazio, transparente, 
habitar o invisível dá em habitar-se: 
a ermida corpo, no deserto ou alpendre. 
Desertos onde ir viver para habitar-se [...].  
(MELO NETO, 1997b, p.25)14. 

 

“O tempo”, que, “além de vazio” é “transparente”, por sua vacuidade 

possibilita ao corpo dupla habitação: “habitar o invisível dá em habitar-se”. Aqui 

o tempo não vem de dentro, está fora, é espaço onde se pode habitar. Mas 

dada sua vacuidade constitutiva, “o corpo” (que é “ermida”; construção, 

portanto) ao habitar nele, habita-se a si próprio. Outra vez, como em “Fábula de 

Anfion”, deparamos com a imagem do “deserto” e, como em “O alpendre no 

canavial”, com a imagem do “alpendre”, espaços onde se pode lidar com o 

tempo. No caso do deserto, pela aspereza e presença da luz; no caso do 

alpendre, por ser ambiente arejado e aberto também à presença da claridade. 

A “expressão verbal em si mesma, ainda quando reduzida a blocos 

nominais, atômicos, é serialidade” (BOSI, 1977, p. 24). Em outras palavras: 

 
 

                                                            
12 Essa discussão dos fenômenos em João Cabral nos obrigaria a considerações no campo da 
imagem numa dimensão que extrapolaria os limites e pretensões de nosso estudo aqui. Para 
maiores detalhes nesse sentido, sugerimos a leitura de nossa tese de doutorado (A curvatura 
das retas e a linearidade das curvas), onde abordamos implicações dessa ordem. 
13 Originalmente, entrevista a Marilourdes Ferraz, Diário de Pernambuco, Recife, 11 de maio de 
1980. 
14 De “Bifurcados de ‘Habitar o tempo’”, de A educação pela pedra. 
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O modo encadeado de dizer a experiência renunciou, por certo, 
àquela fixidez, àquela simultaneidade, àquela forma-dada-
imediatamente do modo figural de concebê-la. A frase desdobra-se e 
rejunta-se, cadeia que é de antes e depois, de ainda e já não mais. 
Existe no tempo, no tempo subsiste. Para o emissor que a profere, 
para o receptor que a ouve, sílaba após sílaba (BOSI, 1977, p. 24). 

 

Essa serialidade apontada por Bosi é de cunho linguístico e decorre em 

virtude da natureza da frase, caracterizada por ordenar a(s) experiência(s) 

contida(s) em si de uma forma linear, respeitando nisso a própria ordem da 

enunciação (na sequência dos vocábulos e às expensas do tempo, portanto). 

Recitar um poema é sempre um exercício de anunciar um termo que se segue 

a outro; em imagens, portanto, que se sequenciam, que se entregam em 

contato ou conflito. O tempo que apontamos em Cabral vai além desse 

linguístico. É um tempo interno, presente no âmago da forma: no conteúdo. 

Então sua poesia seria narrativa? Não, já que na narrativa o tempo é elemento 

constituinte básico, imprescindível e, no geral e portanto, bem demarcado no 

interior da trama (a não ser que de um tempo psicológico, onde os cálculos se 

diluem). O tempo cabralino não se encaixa perfeitamente nesse perfil narrativo, 

tampouco se enquadra naquele de um Gênero Lírico ideal, onde a 

temporalidade é completamente fluida, incontável, lançada no vácuo de uma 

dimensão em que a cronologia, como as demarcações espaciais, foram 

anuladas. Assim seria em Cabral se sua poesia proclamasse o de-dentro de 

um sujeito lírico. Só que sua poesia realiza-se como externalidade, como de 

um olhar solto no mundo. Mesmo quando aparentemente fruto da memória, a 

poesia de Cabral é mais de discurso objetal. A voz poética da obra cabralina 

(ao menos dessa que evidenciamos aqui) realiza-se num espaço geralmente 

bem-definido: uma casa, um cemitério, uma rua, uma cidade (por vezes, até, 

essas realidades vêm nomeadas). No fundo, elas se revelam como resultados 

de uma mimese. Tal retrato do mundo, no entanto, constrói-se a partir de um 

olhar que se move por entre as coisas e, de certa maneira, por dentro delas, a 

ponto de até cruzar um fenômeno com outro: 
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A ampliação do campo referencial, no entanto, não chega a significar 
uma grande ruptura no modo de apreendê-lo. Rejeição da 
subjetividade, antiilusionismo, mineralização da existência são traços 
recorrentes da trajetória de João Cabral. O que não implica o mero 
‘descritivismo impessoalizador’ de poemas ‘aparentemente 
circunstanciais e fotográficos’. No poeta, o desafio da paisagem 
surgirá sob a forma de signos a decifrar, e, no texto, um aspecto 
sistêmico prevalecerá sobre o dado empírico (SECCHIN, 1985, p. 95-
96). 

 

Complicações como essas do tempo apontam em João Cabral não só 

uma poesia da mimese, mas também do entre: da invenção. Uma invenção tão 

bem construída que, ao final, pensamos ter passado somente por terrenos 

miméticos: pensamos ter lidado com retratos exatos e tranquilos de uma 

bailadora, de uma casa, de um cemitério, de uma rua, de uma cidade. Daí 

entendermos que realidades do campo arquitetônico (como as apontadas na 

série acima) apareçam certas vezes com um ar de fluidez ou labilidade 

incomuns à matéria rígida das construções: vide, como ilustração, a mulher que 

é casa ou a casa que tem estâncias de mulher. Em “O alpendre no canavial”, 

outro exemplo, o tempo tanto é um “vazio” quanto realidade que “parece passar 

ao alcance da mão”. 

Em se considerando todo o exposto, vemos que se arma na obra de 

Cabral uma complexa rede de informações, o que situa sua poesia bem mais 

além dos recorrentes conceitos de contenção e disciplina. Já pelo título do 

poema deste último fragmento conseguimos ter noção dessa complexidade: 

“Bifurcados de ‘Habitar o tempo’”. “Habitar”, portanto e mais uma vez, metáfora 

arquitetônica. Mas o espaço habitado é o tempo. E, por habitar-se o tempo, se 

encontra aqui nova realidade espacial (arquitetônica, por contiguidade): a 

bifurcação. Em termos concretos, essa encruzilhada nos conduz ao verso-

síntese do poema: “habitar o invisível dá em habitar-se”15. 

E o que aprendemos disso tudo? Habitar o que quer que seja demanda 

presença do tempo. Mesmo porque, é preciso tempo para que, no domínio das 

coisas (repetindo): “as entremos por entre,/ através, do fundo, do centro;/ 

laboratório: onde se aprende/ a apreender as coisas por dentro” (MELO NETO, 

1997a, p. 325). Esses versos nos direcionam de novo à dimensão da “porta 

                                                            
15 Também em nossa tese trabalhamos mais pormenorizadamente sobre essas questões de 
instabilidade e labilidade da imagem (algo aparentemente atípico numa poesia tão cerrada e 
cerebralina, como é a de Cabral). 
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aberta”, sinal de passagem e trânsito. Habitar, que é signo de razoável 

estaticidade quanto ao aspecto verbal, implica, nesse caso, movimento. Ir e vir, 

um e outro. Daí, também, que a ocasião de habitar fosse recíproca na série 

apontada no subtítulo anterior (algo dentro de uma pessoa, a pessoa mesma, a 

roupa vestida, o quarto, a casa, a cidade): a reciprocidade reforça o movimento 

e possibilita que qualquer construção arquitetônica ou urbanística, de apenas 

bruta e concreta, torne-se mais palpável, mais adequada à intimidade. 
 
 

3. Uma arquitetura se faz 

 
Mas esse corpo, essa casa e essa cidade, mergulhados e movidos pelo 

tempo, tornam-se também perfis de linguagem. 

   
1 
Ela tem tal composição 
e bem entramada sintaxe 
que só se pode apreendê-la 
em conjunto: nunca em detalhe (MELO NETO, 1997a, p. 283)16. 

 

O poema “Escritos com o corpo”, do qual faz parte a estrofe transcrita, 

aborda, como assunto, a “composição” e “bem entramada sintaxe” de uma 

certa “ela”. No mais das vezes, seguimos na leitura das quatro partes que 

compõem “Escritos com o corpo” com a ignorância acerca da identidade de 

quem se fala aí. O mais inusitado nessa suspensão da identidade de “ela” é 

que João Cabral não se eximia de indicar nomes ou epítetos, quer 

internamente ao texto, quer como epígrafe ou dedicatória. Qualquer que fosse 

o caminho, havia uma citação nominal. Aqui, o que ocorre é o vazio (ou quase). 

E o vazio num poema em que João Cabral cita clara e repetidamente o nome 

de um pintor (Mondrian), com cuja obra é comparada, na parte II, aquela 

produzida por “ela”: “De longe como Mondrians/ em reproduções de revista/ ela 

só mostra a indiferente/ perfeição da geometria” (MELO NETO, 1997a, p. 283-

284). Às vezes paira a impressão de que cada parte das quatro do poema 

aborda referentes distintos um dos outros, o que, no conjunto, comporia os 

“escritos com o corpo” de que trata o título. Passadas essas dúvidas de 

                                                            
16 De “Escritos com o corpo”, em Serial. 
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primeira leitura, aparecem na terceira parte duas estrofes que parecem pôr fim 

ao suspense; excluem, ao que tudo indica, a polivalência temática: 

 
Quando vestido unicamente 
com a macieza nua dela, 
não apenas sente despido: 
sim, de uma forma mais completa.  
[...]  
É que o corpo quando se veste 
de ela roupa, da seda ela, 
nunca sente mais despido 
como com as roupas de regra (MELO NETO, 1997a, p. 284-285). 

  

Essa “ela” inicial, como em todo o texto, nada mais seria que a “seda”, 

como tecido e roupa: “de ela roupa, da seda ela”. Com a “seda”, pois, seriam 

possíveis escritos no corpo. Porque a seda, quando vestimenta no corpo, faz-

se linguagem: 

 
Apenas um corpo completo 
e sem dividir-se em análise 
será capaz do corpo a corpo 
necessário a quem, sem desfalque,  
queira prender todos os temas 
que pode haver no corpo frase: 
que ela, ainda sem se decompor, 
revela então, em intensidade (MELO NETO, 1997a, p. 283). 

 

O corpo com a seda é frase e, se assim o é, gera, a seu tempo e em seu 

todo, escritos, aqueles mencionados pelo nome do poema. Além disso, essa 

imagem constitui, no seu tempo, lembrança, memória, mas memória do ter-

sido-visto, sendo agora passível de ser lida como escritos que têm o corpo por 

suporte: “Está, hoje que não está,/ numa memória mais de fora./ De fora: como 

se estivesse/ num tipo externo de memória” (MELO NETO, 1997a, p. 285). O 

que, naturalmente interno, salta aqui a uma externalidade não só possível mas 

já-existente. Essa mudança do interno para uma vivência externa reflete, de 

antes, a passagem, o trânsito, o “por-onde”. João Cabral, tendo tudo para ser o 

escritor da estabilidade (dado o manejo com “coisas”), faz do impensável o 

possível, através da imagem. No fundo e por fim, essa poesia em que se 

destacam artifícios de movimento, defendendo também a presença da 

metalinguagem, acaba por articular à própria poesia o frescor de uma liberdade 

de “portas abertas”.  
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E se até o tempo e o corpo ganham em Cabral oportunidade de 

linguagem, por que a cidade (outro assunto tão aproveitado) não ganharia 

também? 

 
Diversas coisas se alinham na memória 
numa prateleira com o rótulo: Recife. 
[...] 
os sobrados, paginados em romancero, 
várias colunas por fólio, imprensados. 
(Coisas de cabeceira, firmando módulos: 
assim, o do vulto esguio dos sobrados.) (MELO NETO, 1997b, p. 6).  

 

Os versos iniciais de “Coisas de cabeceira, Recife” lembram outros de 

“Coisas de cabeceira, Sevilha” (ambos de A educação pela pedra): “Diversas 

coisas se alinham na memória/ numa prateleira com o rótulo: Sevilha.” (MELO 

NETO, 1997b, p. 13). E eis que ambas as cidades também se constituem como 

linguagem. Nesse caso, “os sobrados” foram “paginados em romancero”, e as 

“várias colunas” estão organizadas em “fólio”, como em um livro.  

Em “Paisagem tipográfica”, do livro Paisagem com figuras, se robustece 

a realização tipográfica apenas sugerida nos dois poemas anteriores. Eis o que 

os versos agora salientam: 

 
Nas vilas em linhas retas 
feitas a componedor, 
nas vilas de vida estrita 
e impressas numa só cor  
[...]  
foi que achei a qualidade 
dos livros deste impressor 
e seu grave ascetismo 
de operário (não de Dom) (MELO NETO, 1997a, p. 134). 
 

Vilas todas “impressas” como “livros” de um (“deste”) “impressor”. E se 

são livros, mesmo referencialmente arquitetônicos e urbanísticos, podem ser 

lidos com a tranquilidade de quem assegura a tudo a mesma dinâmica que se 

aplica a um poema: 
Enquanto com Max Bense eu ia 
como que sua filosofia 
mineral, toda esquadrias 
do metal-luz dos meios-dias, 
arquitetura se fazia: 
mais um edifício sem entropia, 
literalmente, se construía: 
um edifício filosofia.  
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Enquanto Max Bense a visita 
e a vai dizendo, Brasília, 
eu também de visita ia: 
ao edifício do que ele dizia: 
edifício que, todavia, 
de duas formas existia: 
na de edifício em que se habita 
e de edifício que nos habita (MELO NETO, 1997b, p. 43-44). 

 

“Acompanhando Max Bense em sua visita a Brasília, 1961”, um poema 

de Museu de tudo, é mais um exemplo, entre outros, de quem realiza 

arquitetura quando na verdade construía discurso (“filosófico”, aqui). De tão 

bem armada, essa “filosofia mineral” de Bense se revelava “edifício”: um 

“edifício filosofia”. Um “edifício” que, como em outras oportunidades, apresenta 

via dupla: “em que se habita” (porque construção) e “que nos habita” (porque 

registro do saber). Em João Cabral, esse trânsito entre simultaneamente 

habitar e ser habitado é tanto possível quanto provável: a palavra como 

arquitetura e a arquitetura como palavra. Nada mais visível e previsível num 

escritor que encarava sua própria poética como devedora à arquitetura.  

Não deixa de ser verdade que há casos em que o trânsito palavra-

arquitetura ou arquitetura-palavra aparenta não se realizar tão tranquilamente: 

 
Na poesia dele não se habita. 
Lava-se de ti, com água fria (MELO NETO, 1997b, p. 246). 
 
A linha entre ler conviver 
se dissolve como em milagre; 
não nos dão seus municípios 
mas outra nacionalidade,  
até o ponto em que ler ser lido 
é já impossível de mapear-se: 
se lê ou se habita Alberti? 
se habita ou soletra Cádis? (MELO NETO, 1997b, p. 249-250)17. 

 

Nesses textos, sobressai-se ou a impossibilidade (uma poesia sem 

alojamentos para habitação) ou a dúvida (a labilidade entre ler-habitar o 

escritor Alberti ou habitar-ler a cidade de Cádis). No primeiro poema, a 

impossibilidade de se habitar a poesia de William Empson não exclui, contudo, 

a interação palavra-arquitetura (por dialética, o não confirma o sim da 

ocorrência comparativa). No segundo poema, a relação é tão possível e tão 

                                                            
17 De, respectivamente, “A poesia de William Empson” e “A literatura como turismo” (ambos de 
Agrestes). 
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real que acaba proporcionando labilidade. Não basta apenas o ir-e-vir, trânsito 

de um canto a outro: indistingue-se a fronteira; o quando um, quando outro; o 

momento palavra, o momento arquitetura. Já não se sabe aqui quem habita ou 

é habitado, se não os dois a um só tempo. Essa indistinção aprofunda, de certo 

modo, o vínculo recíproco entre as realidades da série que apontávamos mais 

acima. Afinal: 

 
Il faut que soyons libres à l’égard de toute intuition définitive – et le 
géométrisme enregistre des intuitions définitives – si nous voulons 
suivre [...] les audaces des poètes qui nous appellent à des finesses 
d’expérience d’intimité, à des « échappées » d’imagination. 
(BACHELARD, 1961, p. 241)18. 

 

Mesmo se declarando altamente devedora à arquitetura, a poesia de 

Cabral partilha também das curvas, dos interstícios, até porque, se assim não 

fosse, cairia por terra a pretensão de uma poética do “portas por-onde”. O 

geometrismo que qualquer discussão no campo da arquitetura comporta, tende 

a impulsionar um registo de “intuições definitivas” (seguindo as palavras de 

Bachelard). Por isso, é preciso que João Cabral também rompa com a 

estabilidade de juízos certos e pré-moldados: mesmo no que é estável, habita o 

que desassossega, o que transige o desenho do real, o que fratura a 

estabilidade dos entes e os dá a ver na fragilidade de fenômenos passíveis de 

uma leitura imaginativa (de imaginação minguada, é bem verdade, mas ainda 

assim imaginativa). E é dessa maneira que o escritor preserva a possibilidade 

de uma poética do “portas por-onde”, de uma poesia em “alma todoaberta”. Se 

não fosse assim, essa poética não revelaria o que revela: que o que está 

dentro também pode ir afora (e vice-versa); que o que é micro pode conter o 

macro e o macro pode caber perfeitamente no que é micro; que o que é 

palavra pode ser um edifício e o que é edifício pode também ser lido que nem a 

uma palavra, poema, poesia. 

 

                                                            
18 “É preciso que sejamos livres relativamente a toda intuição definitiva – e o geometrismo 
registra intuições definitivas – se quisermos seguir [...] as audácias dos poetas que nos 
chamam a finezas de experiência íntima, a ‘escapadelas’ de imaginação” (BACHELARD, 1961, 
p. 241 – Tradução nossa). 
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Sobre o que o sol toca: apontamentos para uma estética das 
ruas através do retrato 

 

Matheus Guilherme de OLIVEIRA 1 

 

Por uma imagem da ferida aberta, trazer para a superfície o que não está 

O interesse pelo tema proposto nesse breve artigo se dá em discussões 

nas aulas de Estudos da Imagem: visualidade, arte e leituras ofertada no 

programa de Pós Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de 

Pelotas, tal qual sou mestrando, na linha de pesquisa Processos de Criação e 

Poéticas do Cotidiano, onde a minha dissertação visa estabelecer conexões 

entre pintura, visibilidade, presença e contato com citadinos em condições de 

vulnerabilidades sociais. Já em minha monografia de conclusão de curso, a 

pintura apontava para um lado social-político, uma vez que essa denominada 

Vi Jesus de calça bege e o Diabo vestido de terno versou sobre a proliferação 

imagética de abuso de força policial cometidos no Rio de Janeiro, onde essa 

vasta gama de imagens dessensibiliza o espectador afim de retirar dessas 

imagens de mortes não naturais um status de seriedade. 

A partir disso, o tema passou a fazer parte de minha poética, resultando 

em alguns retratos. Os primeiros surgiram ao ver no noticiário que alguns 

jovens foram mortos pisoteados em um baile na cidade de Paraisópolis (Figura 

1) devido à uma ação policial.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Mestrando no programa de Pós Graduação em Artes Visuais na Universidade Federal de 
Pelotas, na linha de processos de criação e poéticas do cotidiano. Graduado em Licenciatura 
em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (2019). Desenvolve a pesquisa 
através da pintura e desenho, buscando a relação entre presença, fenômeno e visibilidade. 
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Figura 1 – Matheus Guilherme de Oliveira. Risadinha (a esquerda) e Gabriel (a 
direita). Óleo sobre tela. 25 x 17 cm. 2019. 

 

       
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Os retratos foram feitos a partir da fotografia que foi retirada dos 

noticiários on-line, locais onde se exibem o rosto destas pessoas muitas vezes 

culpabilizando-os.  Utilizando a tinta a óleo aplicada em diversas camadas finas 

para tal, foram pensados para agir como registros, marcas de um tempo 

truculento, de uma ação que acaba da mesma maneira: a morte de jovens de 

classes desfavorecidas da sociedade ou às margens dela. Na pintura de 

Risadinha, um pincel largo foi usado, deixando a imagem borrada, igualando 

todas as partes, um sopro. Na de Gabriel, optei por usar um véu fino de tinta a 

óleo vermelha, aplicando esse véu depois da pintura já pronta, evocando o 

sangue, que já não corre mais em suas veias, não bombeiam o coração.  

Em nosso cotidiano cada vez mais as imagens nos são colocadas frente 

a frente, essa que pretende algo, como menciona Emmanuel Alloa (2015). As 

artes colocam-se no papel de trazer para a superfície imagens que possam 

tocar na ferida aberta, aquela que causa sensações no espectador. Alloa, 

menciona que: 

 

 



297 
 

 

Insistir sobre o fato de que a imagem que aparece é sempre menos 
que aquilo que ela torna visível, é insistir sobre sua autonomia 
irredutível e sua materialidade insuperável; insistir sobre o fato de que 
aquilo que vemos em uma imagem é sempre mais que seu objeto 
físico, é concordar com uma legitimidade que vem de fora ao objeto 
ao qual fornecemos o sentido (ALLOA, 2015, p. 12). 
 

A imagem na arte surge muitas vezes para reforçar o que um dia já foi 

ou ainda é, o que precisa ser visto, o que precisa da força de uma imagem 

pictórica, por exemplo, para submergir e de certa forma, incomodar. Ela não é 

menos que o que torna visível, ela é o que torna visível. 

Se torna necessário também compreender sobre a transparência das 

imagens, estas que para se manter em transparência: 

 
É preciso que toda imagem seja sempre imagem de alguma coisa, é 
portanto sempre um x imagem de um y (em termos formais, a 
proposição/imagem/ deveria ser escrita “imagem (x,y)”) (ALLOA, 
2015, p. 13). 
 

O que é que pode ser mais transparente em uma imagem do que a 

fotografia, pintura e desenho daqueles que não são vistos diante da 

sociedade? Ou, vistos e de certa forma esquecidos e invisibilizados. Essa 

transparência, será apresentada adiante com alguns trabalhos.  

Para trazer a superfície aqueles que estão apagados dela é preciso 

compreender a necessidade de se relacionar com o outro, aproximar-se do 

outro, comunicar-se com ele. Fazendo isso, é possível estabelecer uma relação 

de proximidade e entender o seu dia a dia. Isso é possível por meio do que a 

cidade nos possibilita, Nicolas Bourriaud (1998) enfatiza que: 

 
A cidade permitiu e generalizou a experiencia da proximidade: ela é o 
símbolo tangível e o quadro histórico do estado de sociedade, esse 
“estado de encontro fortuito imposto aos homens”, na expressão de 
Althusser, em oposição àquela selva densa e “sem história” do estado 
de natureza na concepção de Jean-Jacques Rousseau, selva que 
impedia qualquer encontro fortuito mais duradouro. Esse regime de 
encontro casual intensivo, elevado à potência de uma regra absoluta 
de civilização, acabou criando práticas artísticas correspondentes, 
isto é, uma forma de arte cujo substrato é dado pela 
intersubjetividade e tem como tema central o estar-juntos, o 
“encontro” entre observador e quadro, a elaboração coletiva do 
sentido (BOURRIAUD,1998, p. 21). 
 

Sendo um quadro histórico do estado da sociedade, é crucial entender a 

cidade como uma grande possibilitadora de imagens, em minha pesquisa, 
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assertivamente aquelas que estão no cotidiano ou melhor, apagadas nele. Para 

conhecer estes outros corpos que são esquecidos, é necessário que se tenha 

encontros compreendendo modos de vidas e as histórias de quem caminha 

sob a luz do sol todos os dias.  

As imagens que estão por vir, podem se relacionar com o que Jacques 

Rancière (2012a) escreve como arquissemelhança, ou seja: 

A imagem da arte separa suas operações da técnica que produz 
semelhanças. Todavia, reencontra em seu caminho outra 
semelhança, a que define a relação de um ser com sua proveniência 
e sua destinação, a que dispensa o espelho favorecendo a relação 
imediata do genitor com o engendrado: visão face a face, corpo 
glorioso da comunidade ou marca da própria coisa. Chamemos isso 
de arquissemelhança. Ela é a semelhança originária, a semelhança 
que não fornece a réplica de uma realidade, mas o testemunho 
imediato de um outro lugar, de onde ela provém. Essa 
arquissemelhança é a alteridade que nossos contemporâneos 
reivindicam para a imagem ou deploram que se tenha esvaído junto 
com ela. Mas, de fato, ela nunca se esvai. Na verdade, ela não para 
de fazer seu próprio jogo passar justamente pela brecha que separa 
as operações da arte das técnicas de reprodução, dissimulando suas 
razões nas da arte ou nas propriedades das máquinas de 
reprodução, mesmo que, por vezes, tenha de aparecer em primeiro 
plano como a razão última de umas e de outras (RANCIÈRE, 2012a, 
p. 17). 

 
Sendo esse testemunho imediato de um outro lugar, essa imagem 

arquissemelhante tende de alguma maneira dar voz a aqueles que já não mais 

são ouvidos ou vistos.  

Para trazer para a superfície imagens que tocam em feridas abertas 

dessa cidade na continuidade do texto apresentarei artistas e um recorte de 

minha própria obra para discorrer sobre esses temas. 

 
2. Das ruas, do outro, da pintura e do cotidiano: rastros 

Para trazer a luz do artigo a proposta de uma estética das ruas 

apresento o trabalho de alguns artistas que cercam o tema e a minha própria 

pintura, buscando então realizar aproximações e estabelecer diferenças, 

fazendo com que possa dar a ver a necessidade de entender a precariedade 

das ruas, procurando através da arte fazer visível tais invisibilidades e 

apagamentos. 

Ao perceber no cotidiano esses incômodos, de ver o outro sujeitado a 

miséria, o que Michel de Certeau explicita faz efeito no pensamento, isto é “O 
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cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a partir do interior. [...] É uma 

história a caminho de nós, quase em retirada, às vezes velada” (CERTEAU, 

1996, p 31). Aqui busco um desvelar, fazer ser visto, tornar aquilo que nos 

prende intimamente visível, dignificar os corpos excluídos na sociedade. 

Conheço a cidade através dessas pedaladas que faço de forma 

cotidiana, geralmente pelas manhãs, é preciso estar atento à essa rotina, ao 

habitual e ao banal, pois como coloca Karina Dias (2012):  

O espaço cotidiano se transforma em espaço do viajante. Em outras 
palavras, esse primeiro espaço domesticado, controlado onde tudo 
parece ocupar um lugar previsível e perene se transforma pela nossa 
capacidade de olhar, de ver e (re)ver, em espaço estranho, 
estrangeiro, irreconhecível temporariamente. É no olhar do viajante 
que vê o novo no familiar, o caótico na ordem, incluindo o imprevisível 
no previsível, o imprevisto no previsto. Seria como fixar a atenção 
para além dos contornos já experimentados, entrevendo na evidência 
a possibilidade de reestruturar o espaço da rotina e da repetição 
(DIAS, 2012, p. 133). 

 
Se faz preciso então atentar aos espaços que já foram vistos e 

experimentados, aqueles que em um primeiro olhar já não geram sintomas. 

Conheci Seu José e seu neto (Figura 2) durante o percurso de volta para casa. 

Era uma manhã nublada e em alguns poucos instantes poderia cair uma 

chuva., essas rápidas, que logo que tocam o chão, nos fazem sentir o cheiro da 

terra molhada. Percorro a cidade que vivo, Ponta Grossa, no Paraná, de 

bicicleta, tendo ela como companheira de vários percursos. Esse dia não seria 

diferente, fiz o percurso de sempre, mas logo avistei os dois. 

Figura 2 – Matheus Guilherme. Seu José e seu neto. Díptico. Óleo sobre tela. 
24 x 30 cm cada. 2020. 

     
Fonte: Acervo pessoal do autor.  
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Fui de encontro a José e seu neto, chegando perto me perguntaram se 

eu teria algum dinheiro para ajudar na compra de um chuveiro novo, pois 

estavam sem. Vemos em José um rosto mais velho, com marcas do tempo, os 

fios de cabelo e sua barba começam a tornar-se esbranquiçados. Seu neto tem 

por volta de 11 anos, acompanha o avô todos os dias na coleta de material, 

existe ali uma esperança de um futuro melhor. Ambos parecem nos encarar. 

Após alguns minutos de conversa, pedi permissão e tirei uma fotografia dos 

dois. Fotografia que depois seria usada como referência para o trabalho em 

óleo sobre tela. Utilizo essa referência fotográfica somente até certo ponto do 

trabalho, saturo formas, realço alguns detalhes, imagino que estou realizando 

uma pintura de observação direta. São retratos diretos daqueles que a 

sociedade tende a esquecer. Essas pinturas, tornam-se políticas, causam um 

sintoma, ao menos no pintor e como menciona Jacques Rancière (2012b): 

Supõe-se que a arte nos torna revoltados quando nos mostra coisas 
revoltantes, que nos mobiliza pelo fato de mover-se para fora do 
ateliê ou do museu, e que nos transforma em oponentes do sistema 
dominante ao se negar como elemento desse sistema (RANCIÈRE, 
2012b, p. 52). 

 
Ao me deslocar para fora do ateliê, podendo estar em contato com o 

outro, é que a revolta pode ser incorporada, parafraseando Hélio Oiticica. 

Retratar esses que as margens da sociedade me transformam em oponente de 

um sistema dominante, excludente. 

Em uma outra ocasião, foi possível conhecer Miriam (Figura 3).  O dia 

estava ensolarado, o suor escorria em meu rosto, avistava a igreja a frente. 

Miriam estava lá, sentada na escada, debaixo de um sol que contornava sua 

pele. 
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Figura 3. Matheus Guilherme. Miriam. Óleo sobre tela. 24 x 30 cm. 2020. 
 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor.  

 

Os olhos semicerrados de Miriam denunciam o sol forte, na pintura 

surge através dos tons vermelhos e laranjas, que percorrem a sua face. A 

escadaria de mármore bruto da igreja parecia refletir esse sol novamente para 

nós. Enquanto conversávamos, sentia que alguns olhares flanavam sobre ela, 

olhares em sua maioria de reprovação, rejeição, preconceito. O pedido de 

fotografia surgiu e junto com ele, um sorriso no rosto de Miriam, que logo se foi. 

Trabalho a partir dos retratos de quem conheço nas ruas, em sua maioria 

catadores de material reciclável, pessoas em vulnerabilidade social ou situação 

de rua, tramo relações e conheço diretamente suas histórias, suas vontades e 

seus sonhos, espero devolver através da pintura a emoção que as palavras 

ditas me causam.   

Estando em contato direto com estes e permeando a cidade posso citar 

Pallasmaa (2011) quando ele escreve que: 
Eu confronto a cidade com meu corpo; minhas pernas medem o 
comprimento da arcada e a largura da praça; meus olhos fixos 
inconscientemente projetam meu corpo na fachada da catedral, onde 
ele perambula sobre molduras e curvas, sentindo o tamanho de 
recuos e projeções; meu peso encontra a massa da porta da catedral 
e minha mão agarra a maçaneta enquanto mergulho na escuridão do 
interior. Eu me experimento na cidade; a cidade existe por meio de 
minha experiência corporal. A cidade e meu corpo se complementam 
e se definem. Eu moro na cidade, e a cidade mora em mim. 
(PALLASMAA, 2011, p. 37-38). 
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O confronto da cidade com o corpo por vezes não é da mesma forma 

para todos, alguns a confrontam com seus pés descalços sobre o chão que 

ferve, a enfrentam sob tempestades, com fome e feridos. Muitas vezes fazem 

do seu corpo um lar, enrolando-se nele para repousar ou se aquecer durante 

as noites frias. 

O trabalho da artista Paula Trope (1962) permeia o tempo, a alteridade, 

a estética e a cidade através da fotografia e do vídeo. Com o trabalho de nome 

Meninos (Figura 4), que faz parte da série Sem Simpatia de 2004 a artista visa 

discutir relações de exclusão social de jovens e crianças que vivem em favelas 

e morros. Trabalhando junto a esses jovens, Trope faz seu trabalho de maneira 

relacional, construindo pequenas maquetes desses lugares onde essas 

crianças e jovens vivem, sempre com a ajuda destes que ali habitam. A artista 

então está inserida no cotidiano desses jovens, diferentemente de seu trabalho, 

para mim a fotografia serve como base para a pintura e não como trabalho 

final. E também não tenho a ajuda de quem fotografo, busco rememorar o 

encontro. 

 

Figura 4 – Paula Trope. Os meninos (díptico). Fotografia sobre papel. 169 x 
272 cm. 1994. 

 

 
Fonte: Acervo MAMSP (2019) 2.  

 

A fotografia feita pela artista, em pinhole3 em meio aos bairros e 

esquinas, mostra proximidades geográficas da época, o cotidiano vivido por 

                                                            
2 Disponível em: https://mam.org.br/acervo/cm2006-248-000-trope-paula. 
3 Câmera fotográfica sem lente, método de fotografia não convencional, que pode ser 
construída utilizando materiais simples e poucos elementos. Pinhole pode ser traduzida como 
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esses meninos, imagens que de certo modo revelam um futuro incerto. Para 

Lidia Santos (2007) a obra os meninos do Morrinho: 

 
trata-se de estabelecer a própria convivência, dentro do museu, entre 
o gueto do morro e a cidade formal. Porque a obra dos meninos não 
esconde nada: na maquete se incluem os traficantes de drogas, a 
polícia e a violência. Sua extensão abarca os diferentes “comandos” e 
seus territórios (SANTOS, 2007, p. 169). 
 

Essa imagem da realidade vivida na época em que a artista se propôs a 

fazer, deu a ver o cotidiano vivido por esses meninos mostrando através das 

cores saturadas os corpos esquecidos, fazendo com que o morro tenha 

destaque em sua criação poética, trazendo atenção a um certo grupo de 

jovens. Tamanha atenção que o trabalho passou a integrar a importante Bienal 

de Veneza de 2007.  

As pinturas de Maxwell Alexandre (1990) refletem a sua vivência 

cotidiana na cidade do Rio de Janeiro e na Rocinha, onde reside e trabalha. Os 

diversos formatos apresentados por Maxwell são feitos em inúmeros suportes: 

lonas de piscina, portas de madeira, esquadrias de ferro, papel, discutindo 

relações pertinentes à própria pintura. Na Figura 5 desse texto, podemos ter a 

vista da exposição Have you seen a horizon lately? que o artista fez parte com 

algumas de suas pinturas. 

Figura 5 –  Maxwell Alexandre. Vista da exposição Have you seen a horizon 
lately? 2020.  

 

 
Fonte: PIPA PRIZE (s.d.)4.  

                                                                                                                                                                              
“buraco de agulha”, por ser pequeno o orifício onde a luz vai entrar para que se forme a 
imagem (REPOSITÓRIO UFMG. 2020). 
4 Disponível em: https://www.pipaprize.com/maxwell-alexandre/img_0454/. 
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Feitas com técnica mista sobre papel pardo, as pinturas refletem 

situações vividas em seu cotidiano, na Rocinha, tais como o corte de cabelo, 

aparar barba, cuidar-se, comunicar-se com quem está por ali. O trabalho do 

artista procura dar voz a corpos recorrentes na favela e o empoderamento de 

corpos negros, a partir dos retratos feitos por Maxwell em tons chapados, 

busca uma aproximação do outro com sua pintura. Ao não identificar os rostos 

e corpos nesses trabalhos, faz com que isso aconteça. O suporte da pintura de 

Maxwell também denuncia questões referentes à identidade, uma vez que 

estabelece conexão com o papel pardo e a identidade étnico-racial de mesmo 

nome. 

Já no trabalho Descoloração Global (Figura 6), o artista realiza uma 

ação que, para Marcelo Campos (2019), curador do Museu de Arte do Rio 

Mostra-se, então, coragem para deslocar uma prática cotidiana, feita 
há algumas décadas, nas praias do Rio de Janeiro, e reapropriadas 
pelas favelas, em descolorar os pelos do corpo. Um tom de colorismo 
que, obviamente, tem na impossibilidade biológica sua marca, mas 
que funciona como mecanismo de crítica, devolução da alteridade e 
da etnicidade, localização do preconceito para que se possa revertê-
lo, achincalhá-lo, criticá-lo e gozar das mesmas benesses, quem 
disse que não se pode ser louro? (CAMPOS, 2019, p. 3). 
 

Ao deslocar uma prática cotidiana, um ato de descolorir o cabelo, 

Maxwell enfatiza que tal ação não deve ser exclusiva de uma parte da camada 

social, mas comum a todos. Fazendo isso, através da descoloração de pelos 

do corpo, nos tornamos semelhantes. 

Figura 6 – Maxwell Alexandre. Descoloração Global pré-carnaval. Fotografia. 
2020. 

 

 
Fonte: INSTITUTO INCLUSARTIZ (2021)5.  

                                                            
5 Disponível em: https://inclusartiz.org/inclusart-exposicao/maxwell-alexandre/.  

https://inclusartiz.org/inclusart-exposicao/maxwell-alexandre/
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Maxwell reafirma esses corpos pertencentes na sociedade, 

questionando ainda aqueles que com coloração de cabelo brancos e loiros, tem 

todo privilégio. Com isso o trabalho procurar superar a barreira de 

predisposições impostas na sociedade, transformando jovens periféricos 

muitas vezes esquecidos, em obras de artes. 

No trabalho Vulgos (Figura 7) (1998) Rosangela Rennó, coloca em 

discussão o deslocamento da imagem do seu contexto original. A artista busca 

ressignificar fotografias obtidas através de um acervo da Academia 

Penitenciaria do Estado de São Paulo dando a elas um novo sentido. Segundo 

Nina Velasco (2007):  

A artista Rosangela Rennó escolheu doze imagens para compor a 
Série Vulgo: todas representando redemoinhos de cabelo de 
detentos. Assim como a impressão digital, esses traços físicos são 
completamente únicos e servem, em sua origem, como identificação 
dos condenados e reconhecimento de possíveis fugitivos. Em 
nenhuma das imagens está visível o rosto do fotografado, a maioria 
focalizando apenas a nuca e o couro cabeludo dos modelos. 
(VELASCO, 2007, p. 07). 

 

Figura 7 – Rosangela Rennó. Série Vulgos. 1998. Vista da Exposição. 
 

 

Fonte: ROSANGELA RENNÓ (s.d.)6.   

A artista parece evidenciar a necessidade de se pensar uma reforma 

dentro deste local (penitenciária) onde a pessoa possa ser reconhecida como 

pessoa, não números ou códigos, sendo o registro de suas nucas e 

redemoinhos a constatação de suas identidades. É possível verificar nessa 

série de Rennó que, como coloca Didi Huberman (2012), o artista deve colocar-
                                                            
6 Disponível em: https://www.rosangelarenno.com.br/obras/exibir/16/1. 



306 
 

 

se diante da imagem, operar e ser capaz de saber onde ela arde, onde cria um 

sintoma (interrupção do saber). Através desses breves apontamentos, é 

verificada a relação entre arte, espectador e sujeito, uma vez que os trabalhos 

demonstram interesse em relacionar-se com o indivíduo.  

O pintor Wallace Pato (1994) produz retratos de um cotidiano, das ruas e 

da religiosidade, através das interações entre os bares e o local onde vive. 

Suas obras em óleo sobre tela (Figura 8 e 9) produzidas em uma vasta 

variedade de cores e em uma pintura chapada, salientam fatos do dia-a-dia. A 

diferença entre os trabalhos de Pato e os meus ocorrem pelo tratamento de 

cores e formas: enquanto Wallace se interessa em uma redução da forma afim 

de preservar as cores do que foi retratado, me interessa a forma, a imagem, a 

condensação dos corpos através da tinta a óleo. 

  

Figura 8 e 9 – Wallace Pato. 30 por 10 reais. Óleo sobre tela. 1 x 1 m. 2020 e 
Pastel Com caldo de cana. Óleo sobre tela. 144 x 144 cm. 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Instagram de @wallace.pato7.  

 

Pato ao evidenciar em suas telas de grandes formatos o cotidiano do 

subúrbio onde vive, faz reverberar a importância de se pensar sobre tais fatos. 

Em ambas as pinturas presentes no texto, o artista retrata trabalhadores 

anônimos, esmiúça reflexões acerca do trabalho e da política, uma vez que 

                                                            
7 Disponível nos links: https://www.instagram.com/p/CAwCi_eJDyU/  e 
https://www.instagram.com/p/B--wv7_pPi3. 
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muitos desses trabalhadores, o fazem como única renda de sustento, não 

tendo do estado apoio e amparo.  

Em 30 por 10 reais de 2020, Pato retrata um vendedor de ovos, comum 

não só no cotidiano do artista, mas também presente no imaginário brasileiro, 

afinal, em que rua nunca passou um desses carros ou caminhões de venda. Já 

na pintura Pastel com caldo de cana na feira de domingo também de 2020, 

uma cena cotidiana de feiras é apresentada pelo artista.  

William John Thomas Mitchell (2015) nos escreve que: 

 
Em suma, o desejo da pintura é trocar de lugar com o espectador, 
fixa-lo em seu lugar, paralisá-lo, tornando-o assim uma imagem para 
o olhar da pintura, o que poderíamos chamar de “efeito Medusa”. 
(MITCHELL, 2015, p. 174). 
 

A fotografia de Paula Trope, as pinturas de Maxwell Alexandre e Wallace 

Pato e a série de trabalhos de Rosangela Rennó nos trocam de lugar, nos 

fazem sair do lugar e repensar a forma como vemos o mundo e o nosso 

cotidiano, podendo encontrar nele, uma maneira de resistência, política e 

visibilidade. Podendo através da arte, transformar não somente quem está 

diante de uma obra de arte, mas também quem está sendo retratado. Com 

isso, estar em contato com o outro se faz necessário para compreender o meio 

em que estamos inseridos, entender privilégios e lutar por uma sociedade mais 

comum a todos, onde possamos derrubar cada vez mais as barreiras impostas.  

 

3. É preciso chegar lá, é preciso correr todos os riscos 

Essas últimas palavras poderiam ser anunciadas como considerações 

finais, mas seria mentira. A arte surge para que as sensações e revoltas sejam 

incorporadas em nosso ser, podendo tensionar relações entre política, 

cotidiano, gênero e a própria arte. A arquissemelhança das imagens junto com 

sua própria semelhança, nos faz sentir transportados para diversos locais, de 

certa forma, vivenciando, experienciando. Porém, é através do contato com o 

outro que a experiencia acontece, entendendo a realidade vivenciada na 

cidade contemporânea. A medida desse espaço com o corpo não é o mesmo 

para todos, uns acabam o sentido mais, com pés descalços e o sol que incide o 



308 
 

 

dia todo em sua face ou gotas de chuva que enxarcam suas roupas. É preciso 

que haja a escuta, a experiencia e o entendimento do outro invisibilizado.  

A partir do breve conjunto de obras analisadas foi possível identificar 

estratégias para a elaboração poética entre corpo-cotidiano-política. Esses 

trabalhos deflagram um tensionamento e apontam para dar visibilidade à 

aqueles que são esquecidos e invisíveis em nosso cotidiano, seja por 

condições sociais, raciais ou políticas. São imagens que tocam a ferida aberta 

e demonstram uma possível construção de uma estética das ruas. Paula 

Trope, levou o Morrinho até a Bienal de Veneza, pode mostrar ao mundo 

invisibilidades do cotidiano. Maxwell Alexandre com seus trabalhos capta a 

essência de onde vive e transpassa de forma poética para os mais diversos 

materiais, elevando o status de arte a periferia onde vive. E Wallace Pato, 

assim como Maxwell, dá força aos subúrbios brasileiros que por vezes – e 

muitas vezes – são esquecidos. 

Tramar essas distinções e relações entre o meu trabalho e poética com 

a de outros artistas, possibilita um crescimento exponencial em minha pintura, 

uma vez que por vezes, nos encontramos sozinhos em processos criativos. 

Cada vez mais a pintura inclina-se para o outro, se faz com o outro. A pintura 

busca ser presença. 
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Tentaremos não nos esquecer 
 

Bianca Eugenia CANDIDO 1  
 

Introdução 

O encontro com o material áudio visual a ser analisado neste trabalho se 

deu, inicialmente, como fonte apenas visual. Entrei em contato com textos, 

títulos, fotos de frames2. Deparei-me ao acaso. Me refiro à uma série de 

vídeos, de uma   artista chamada Karola Braga, entendendo que 

 
As fontes da história se diversificaram e passaram a incorporar, ao 
lado da documentação textual, fotografias, filmes, discos, entrevistas, 
propagandas etc. Os documentos sonoros e audiovisuais firmaram 
sua importância no conjunto do “legado da humanidade”, e 
dificilmente irão perder esse estatuto. As informações audiovisuais 
desempenham um papel crescente nos campos da comunicação, da 
documentação cultural e da pesquisa, fazendo com que o terreno do 
audiovisual se torne indispensável em todo país do mundo (ALBERTI, 
2007, p. 61). 
 

É uma obra apresentada na exposição do Arte Londrina 7, evento que 

explico mais à frente. Os Arte Londrina e o local em que as exposições 

ocorrem são familiares a mim, pois vem sendo meu objeto de estudo desde o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em minha graduação em Artes Visuais 

pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). O local expositivo é, também, 

pertencente a UEL, sendo parte de sua Casa de Cultura, chamada de Divisão 

de Artes Plásticas (DaP). A Divisão de Artes Plásticas situava-se em Londrina, 

na Avenida Juscelino Kubitscheck, número 1973, tendo se tornado um ponto 

de reconhecimento devido à estrutura da galeria, que possuía grandes vitrais 

no segundo andar, podendo ter uma perspectiva da população do lado de fora, 

como também o entorno da mesma, onde existem praças que se tornaram 

ponto de encontro entre os jovens. Entretanto, a DaP mudou-se para uma nova 

localização, na Rua Pernambuco, nº 540, ainda em Londrina. Nela, são 

realizadas exposições e, entre elas, os Arte Londrina, que teve sua primeira 

aparição em 2012 e hoje está em sua oitava edição, consolidando Londrina 

                                                            
1 Mestranda do curso de Pós Graduação do Departamento de História em História Social, sob 
orientação da Profª Drª Cláudia Eliane Parreiras Marques Martinez. 
2  Termo em inglês utilizado para referenciar imagens estáticas de materiais audiovisuais. 



312 
 

 

como centro de referência em arte contemporânea no sul do Brasil. Tem por 

objetivos 

[...] a permanente atualização em consonância com a produção 
contemporânea de arte, que implica numa permanente atenção aos 
riscos implicados em se considerar o instante como o momento onde 
efetivamente acontecem os fenômenos que devem ser considerados 
pertinentes. Nesse sentido de urgência, são desenvolvidos projetos, 
curadorias e mediações que criem territórios de contaminação entre 
as linguagens, que permitam que o repertório e o vocabulário sejam 
também atualizados e assim se estabeleça o perfil da Divisão de 
Artes Plásticas, que entre museu e galeria de arte, se estabelece 
como centro de discussão e produção de arte contemporânea (VILLA, 
s.d., n.p). 

 

No decorrer da graduação em Artes Visuais, é comum o contato direto 

com a Divisão de Artes Plásticas. Estagiei na Divisão pelo PIBID (Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) por aproximadamente um ano. 

Devido à proximidade que os alunos de Artes Visuais possuem com a DaP, é 

possível afirmar que, a formação dos curadores das exposições e das pessoas 

que escrevem textos para os catálogos expositivos, acontece através de 

convites, realizadas pelo chefe da DaP, Danillo Gimenez Villa3. As obras de 

cada exposição se aproximam por temas que ocorrem durante a própria 

seleção do artistas participantes inscritos através de um edital online disponível 

no site da DaP, onde Danillo entrelaça pensamentos com o curador que o 

acompanha. O trabalho de Danillo e dos estagiários (as) da DaP é curar esse 

material e selecionar o que será exposto e como será exposto. Afinal, nunca se 

sabe ao certo o que será inscrito pelos artistas em um edital. Dessa forma, os 

Arte Londrina geram uma série de exposições por temas similares. As 

aberturas de exposições trazem intimidade entre os alunos, a arte 

contemporânea, os professores de Artes Visuais da Universidade Estadual de 

Londrina e a sociedade civil. Geralmente, cada edição gera cerca de 3 ou 4 

exposições. O que diferencia as exposições de cada edição dos Arte Londrina, 

é que a abertura para inscrições e a seleção de artistas ocorrem apenas uma 

vez por edição, assim como possuem apenas um catálogo. Os catálogos 

recebem uma quantidade de tiragem a partir da verba disponível pela 

Universidade Estadual de Londrina, sendo estes disponibilizados gratuitamente 

ao público. 
                                                            
3 Professor Dr. do curso de Artes Visuais da Universidade Estadual de Londrina. 
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Encontro-me então deparada com o catálogo da sétima edição do Arte 

Londrina. Os catálogos possuem textos introdutórios de cada exposição, 

seguido, em ordem alfabética, pelos artistas participantes, resumos 

profissionais e de suas obras expostas no evento, junto a fotos dos trabalhos. 

Chego na letra K. K de Karola, nome que me é estranho, nunca ouvi. Participou 

da primeira exposição da edição, chamada Melhor ser filho da outra. A 

exposição possui um texto introdutório escrito por Marko Monteiro, professor do 

Departamento de Política Científica e Tecnológica, Instituto de Geociências da 

UNICAMP. Karola aparece na página 72, com informações sobre a mesma. Na 

época em que o catálogo fora escrito, era mestranda em Poéticas Visuais pela 

Universidade de São Paulo (ECA/USP). Nos apontamentos sobre sua 

produção, surge a questão da presença e da ausência, que é afetada e que 

busca afeto, com “objetos ou ações que tentam capturar o tempo, enquanto 

reconhece sua impermanência e finitude” (DEJONGHE, 2019, p. 73). O 

trabalho escolhido para ser analisado neste artigo se chama Tentaremos não 

nos esquecer, consistindo em uma série de vídeos em que 

[...] uma mão invisível datilografa uma contagem regressiva dos dias 
que restam com sua parceira antes de uma despedida inevitável, 
despedida que se estende por 50 dias sendo escrito e 
desaparecendo na frente do espectador, que vislumbra um conflito 
com o futuro que é presente porque sonhado e com o presente que é 
passado por ser memória (DEJONGHE, 2019, p. 39). 

 

Nas páginas seguintes, é possível ver fotos de outras duas obras 

expostas pela   mesma, junto as fotos que, no caso, são frames dos vídeos, 

com as seguintes informações abaixo do título: 2015-19. 50 vídeos exibidos um 

por dia durante os 50 dias de exposição. Aparecem cerca de 15 fotos, mini 

frames, para que fosse possível a visualização pensada nas limitações do 

catálogo. Em minha pesquisa mais aprofundada, pude perceber que, na 

realidade, a obra original possuía 71 vídeos, tendo a quantidade adaptada 

então para os dias de exposição. Em conversa com Danillo, ele pontuou o 

porquê desse ocorrido 
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O da Karola, eu lembro que a gente tinha que trocar de vídeo todos 
os  dias, abrir um arquivo novo e fazer ele ser outro arquivo. Só que o 
que  acontece, o catálogo jamais vai dar conta. Eu não ia colocar os 
50 e tantos frames dos 50 e tantos vídeos, entendeu? (VILLA, 2020, 
n.p)4. 

 

Outro apontamento importante, apresentado pela própria autora da obra, 

em conversa particular comigo, é de que a obra é praticamente impossível de 

ser vista por completo. Como se supõe que os vídeos serão alternados dia 

após dia, os próprios mediadores das exposições não estarão presentes o 

tempo todo, considerando os finais de semana ou outros dias que os espaços 

expositivos não funcionassem. Como público, seria necessária a visita diária, 

para acompanhar a narrativa. Observar a obra em dias distintos causa efeitos 

diferentes de uma pessoa para outra, onde, supondo, cada uma visualiza dias 

diferentes. Jiménez (2014) comenta, em relação à outra obra, mas que 

podemos identificar também aqui, onde 

 
O tempo é, em geral, o problema central, de diferentes maneiras e 
em diferentes níveis [...] mas a noção de tempo expressa nessas 
obras não é precisamente da imagem de um rio em perpétuo 
movimento que Heráclito imaginou. Não é o rio que flui e no qual é 
impossível pisar duas vezes (JIMÉNEZ, 2014, p. 232). 

 

É possível encontrar apenas alguns dos vídeos da obra, em uma rede 

social da autora, já que os catálogos do evento não abrangem vídeos. A artista 

disponibiliza online, na plataforma Vimeo, os vídeos dos dias 71, 65, 50, 40, 31, 

17 e 3. Cada vídeo possui aproximadamente 2 minutos, resultando em 16 

minutos e 23 segundos totais. Analisarei então, juntamente com as 

informações obtidas nos catálogos, os 7 vídeos disponíveis para acesso. 

Como já disse anteriormente, estou em contato com a Divisão de Artes 

Plásticas há algum tempo, na realização de estágios e de meu TCC. Neste 

último, fiz uma análise levando em consideração as relações de gênero nas 

edições do evento. Quais eram os números de artistas homens ou mulheres, 

como as artistas, entrevistadas por mim via e-mail, enxergavam essas 

relações, oportunidades e disparidades, tanto no evento quanto no campo da 

arte em geral. Busquemos entender a produção destas mulheres e o que elas 

representam na arte feminina como um todo. Pensamos sobre o que é a “arte 
                                                            
4 Transcrição de mensagem de voz via Direct Message, meio de comunicação pela rede social 
Instagram. 
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feminina”, surgindo suposições, onde esta pode ser entendida como uma arte 

com “trejeitos”, padrões ou caminhos ligados às mulheres, subentendendo ser 

necessário apresentar-se sensível, delicada ou, até submissa, diferindo-se de 

outra conexão possível, a “arte feminista”, comumente ligada às obras com viés 

político e preciso. Ambas definições poderiam ser vistas como “arte feita por 

mulheres”, sendo assim, onde a obra analisada nesse trabalho poderia se 

encaixar. Apontado por Simioni (2008), a mulher na arte em geral 

 
[...] Trata-se de uma figura feminina elegantemente trajada, sentada 
diante de seu cavalete, fixando um modelo-vivo feminino naquela 
tela, ainda inacabada. Tal artista não está sozinha, mas, bem ao 
contrário, conta com o aval, carinhoso e estimulante, por parte de seu 
companheiro (SIMIONI, 2008, n.p.). 
 

Em relação à essa suposta feminilidade, Costa nos apresenta essa 

suposta “arte feminina” obras com 

Olhares densos, atitudes delicadas e fundo impreciso criam imagens 
joviais e de intensa feminilidade. Tez muito clara, maquiagem suave, 
acentuando os lábios, e roupas leves e, às vezes, transparentes, dão 
a idéia de uma sensualidade discreta (COSTA, 2002, p. 136). 

 

A obra Tentaremos não nos esquecer é produzida pela artista Karola 

Braga, que, por ser uma mulher, está inserida nesse contexto da Arte e, 

portanto, passível a esses conceitos e julgamentos. Conforme o espectador 

percorre pelo trabalho, algumas reflexões sobre o tema da “arte feminina” 

surgem, mesmo que inconscientemente. Devido à omissão do ator que está 

escrevendo os textos que aparecem nos vídeos da obra, dúvidas podem ser 

geradas, como qual seria esse ator por trás da escrita. A própria artista estaria 

escrevendo sobre si mesma ou sobre outra pessoa? 

Caso o observador deseje responder algumas perguntas, esses signos 

do feminino podem servir de base norteadora, onde elementos “mais sensíveis” 

ou “mais bruscos” seriam associados ou ao feminino ou ao masculino. Assim 

como, pelo decorrer da obra, observa-se que a história sendo contada refere-

se à um relacionamento amoroso, colocando então em xeque, mais uma vez, 

as relações de gênero, devido ao fato da outra pessoa do relacionamento se 

tratar de uma mulher, podendo então gerar uma ambiguidade sobre o gênero 

do/da escritora, baseado nos padrões heteronormativos. Comumente, devido 
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às estruturas da sociedade como um todo, não apenas na Arte, as relações 

amorosas indicariam pessoas de sexos diferentes como os seres a serem 

referidos, sendo, então, a obra de Karola Braga excepcional e indispensável 

para a compreensão da “arte feminina”, inclusive como contraste de uma 

possível “arte masculina”.  

 

 

2. 71 dias 

O vídeo se inicia com uma tela branca, sem som de fundo, onde surge 

uma mensagem sendo digitada. A forma como essa mensagem é escrita é 

igual a digitação em um documento pelo computador, onde, caso se pare por 

algum momento, o cursor começa a piscar, na espera de mais palavras. Não 

consigo identificar a fonte das letras, mas se assemelha ao estilo de máquinas 

de escrita antigas. O texto também ocupa o centro da página, em um tamanho 

que se assemelha ao padrão de margens de qualquer ferramenta de texto. 

Logo a frase surge: 71 dias para sua partida. Aparenta ser o título do texto que 

virá a ser escrito, pois se encontra sozinho no parágrafo de cima. 

Imagem 1 –  Frame em 0”06’ do vídeo 71 dias. 
 

 
Fonte: VIMEO (2016)5. 

                                                            
5  Disponível em: https://vimeo.com/141543060. Acesso em: 03 de nov. de 2020. 
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Erros de português aparecem conforme são digitados, da mesma forma 

que são corrigidos. Após o texto ser escrito, logo se torna opaco, sendo 

substituído por novas palavras, mas ainda conseguindo ser lido de fundo. 

Aparentemente, a autora não se preocupa com a aparição dos erros na obra. 

Apresentar os erros de escrita na obra traz um senso de realidade, de 

proximidade e veracidade com momento em que foi escrito. Não se sabe se o 

texto foi planejado antes ou se foi, em uma sentada de desabafo, gravado sua 

escrita. 

Imagem 2 –  Frame em 0”37’ do vídeo 71 dias. 

 
Fonte: VIMEO (2016)6. 

 

No texto sendo escrito, a autora descreve sua manhã, ou a manhã 

dessa pessoa criada para que fosse personificada na obra. Estava na presença 

de alguém que aparenta sentir carinho, observando suas feições, uma mulher 

que estava a dormir. Demonstra sua afeção através do planejamento de um 

café da manhã, uma idealização. Esse segundo personagem surge em meio a 

este planejamento onde, de ser inerte, torna-se ativo, chamando a 

companheira. A narradora muda seu tom, pois nota algo diferente naquele 

personagem. A doçura da moça que estava a dormir se transforma em um 

olhar diferente, que logo anuncia uma notícia não esperada, a notícia de sua 
                                                            
6 Disponível em: https://vimeo.com/141543060. Acesso em: 03 de nov. de 2020. 
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partida, sozinha, em 71 dias.  A autora apresenta sua reação: fora atingida no 

peito como uma bala a queima-roupa, estilhaçando-se no chão junto com sua 

caneca que havia derrubado pela dureza das palavras. E o vídeo acaba assim, 

em meio a este momento de vulnerabilidade da personagem principal. O 

restante do texto ainda recém escrito, se torna opaco e desaparece por total 

com as outras palavras, restando apenas uma tela em branco. 

 

3. 65 dias 

O vídeo se inicia similarmente ao citado acima, com o cursor piscando 

em meio a uma tela em branco. Logo o título surge: 65 dias para a sua partida. 

Agora, a narradora se referência ao presente para pensar no futuro, 

observando a luz apagada do quarto de sua companheira, projetando que 

sempre estará apagada no futuro próximo, reforçado que será em 65 dias. É 

apresentado uma comparação entre ambas personagens no futuro, onde a 

companheira estaria no futuro não apenas em tempo, mas em encontro com 

coisas novas, construções novas, neste lugar novo. E a narradora, em um 

futuro preso no passado de lembranças, impossibilitada de ter a presença da 

outra. Novamente, o texto dilui-se em tela branca. 

Imagem 3 –  Frame em 1”16’ do vídeo 65 dias. 
 

 
Fonte: VIMEO (2016)7. 

                                                            
7 Disponível em: https://vimeo.com/141549539. Acesso em: 03 de nov. de 2020. 
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4. 50 dias 

Temos o mesmo início, com o mesmo título, apenas alterando a 

quantidade de dias: 50 dias para a sua partida. Agora, a artista apresenta 

frases afirmativas em relação ao futuro, o que vai ou não fazer. Essas ações, é 

claro, dizem a respeito de sua companheira e sua relação com ela. Aqui, as 

afirmações são sobre como irá se sentir, projetando seus sentimentos, que 

variam entre negativos e positivos, pela falta entre as duas: o que foi ou não 

dito e feito, por ambas. Logo após, comenta não apenas sobre o que vai sentir, 

mas também sobre o que vai fazer, ou melhor, deixar de fazer. Não entrará em 

contato nem tentará prolongar o contato já existente. 

Em meio às projeções, surge o desejo do silêncio. Planeja conversar 

apenas por silêncio, para que esquecesse a voz da companheira. Não quer 

mais ouvi-la, apenas que sua presença se torne uma voz dentro da própria 

cabeça da narradora. Silêncio esse que também se entrelaça com uma das 

teorizações de Michael Pollak (1989) em relação à História Oral, onde a “não-

fala” contém diversas causas e significados, que, entretanto, não significam a 

falta de transmissão de informação: 

[...] até que ponto uma situação ambígua e passível de gerar mal-
entendidos pode, ela também, levar ao silêncio antes de produzir o 
ressentimento que está na origem das reivindicações e contestações 
inesperadas (POLLAK, 1989, p. 5). 

 
O texto é finalizado com as palavras “Até talvez...”, podendo ter sido 

uma frase interrompida e não finalizada ou ser um convite para ver o futuro, 

que talvez possa acontecer da forma que planejou. 
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Imagem 4: Frame em 03”37’ do vídeo 50 dias. 
 

 
Fonte: VIMEO (2016)8. 

 

 

5. 40 dias 

O padrão aparece mais uma vez: mesma escrita, mesmo início e final de 

vídeo em branco, mesmo título alterando apenas a quantidade de dias, sem 

som. Dessa vez, a autora fala sobre o presente. Fala sobre como repara na 

companheira que, apesar de toda a situação, continua agindo e sentindo da 

mesma forma que antes da notícia de sua partida. De todas as certezas que 

havia dito que sentiria, agora afirma que a única certeza que tem, é a da 

partida da companheira. Por outro lado, aponta o oposto na mesma, que teria 

todas as certezas de que precisa. Apresenta também a dificuldade de entender 

seus próprios sentimentos, se pensa na saudade que sentirá ou se está 

sentindo pena de si mesma, pensando na falta que está chegando. 

 

 

 

                                                            
8 Disponível em: https://vimeo.com/141554913. Acesso em: 03 de nov. de 2020. 
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Imagem 5 –  Frame em 2”04’ do vídeo 40 dias. 
 

 
Fonte: VIMEO (2016)9. 

 
 

6. 31 dias 

A negação de sentimentos ou a projeção dos mesmos, são substituídos 

pelo nada, pelo vazio, que a narradora enxergava que a companheira deixaria 

em sua vida. Não apenas metaforicamente, mas também nos espaços da casa, 

de convivência de ambas. Fernando Seliprandy (2020) analisa a percepção do 

vazio no filme Os dias com ele, de Maria Clara Escobar. O filme se faz de 

constantes vazios, tanto da imagem física, quanto da memória. Escobar realiza 

uma série de filmagens onde intenciona entrevistar seu pai, sobre seu passado 

pessoal e político. Muitas vezes, o local em que seu pai estaria sentado para 

entrevista, aparece vazio. As filmagens prosseguem, mesmo sem a imagem 

dessa figura paterna. “Os embates da memória intergeracional são aqui de alta 

voltagem: nem só negatividade (o vazio da cadeira), nem só positividade (a 

leitura do documento oficial pela filha). A passagem da cadeira condensa uma 

dialética potente entre o vazio e o vestígio.” (SELIPRANDY, 2020, p. 151). No 

trabalho de Karola, se relacionando com o dia 50, o silêncio surge novamente, 

dessa vez em forma de vazio. Vazio silencioso, mas que também pode possuir 

                                                            
9 Disponível em: https://vimeo.com/141795287. Acesso em: 03 de nov. de 2020. 
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eco. Apresenta a seguinte frase final: “O quão ensurdecedor será esse vazio 

ecoando a sua não presença?” (BRAGA, 2015 - 2019), seguido pelo vazio de 

palavras, na tela em branco. 

 

Imagem 6 –  Frame em 00”32’ do vídeo 31 dias. 

 
Fonte: VIMEO (2016)10. 

 

 

7. Dia 17 

O trabalho se inicia com uma reflexão sobre o que nunca aconteceu, se 

seria possível sentir saudade do que não se viveu. A cena da narradora 

acordando e observando a companheira surge novamente, assim como no dia 

71, porém, tudo havia mudado. A notícia da partida já havia ocorrido a muito 

tempo. Conforme observa a outra personagem dormir, pensa em todos os 

momentos que são com a companheira, mas que ela não sabe que existem, 

momentos em que a presença da narradora não é notada, como o momento 

em que dorme. Comenta “Sinto essa estranha necessidade de tirar de ‘nós’ 

algo que pertence só a mim” (BRAGA, 2015-2019, n.p.). Por fim, confirma a 

reflexão inicial, de que sentirá saudades do que nunca viveram juntas. 

                                                            
10 Disponível em: https://vimeo.com/141801103. Acesso em: 03 de nov. de 2020. 
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Imagem 7 – Frame em 01”28’ do vídeo 17 dias. 
 

 
Fonte: VIMEO (2016)11. 

 

 

8. Dia 3 

Com a proximidade da partida, aparece um desejo, quase que 

desesperado, de que a companheira fique em quaisquer circunstâncias, 

mesmo que aquilo não a faça feliz. Não aponta, como ocorreu nos outros dias, 

o que vai fazer ou deixar de fazer, nem reflexões hipotéticas, apresenta algo 

claro, tem certeza do que quer: que não parta. Pede, meio que para o universo, 

que algo dê errado e que sua companheira fique. Aponta-se diversas vezes 

como egoísta, pois prefere que ela fique triste, mas que pelo menos fique. 

Também aponta o egoísmo da outra, ao escolher partir sozinha. Projeta depois 

como será o momento da partida, como as ações ocorrerão: as malas serão 

levadas, o avião decolará. Parte para seus sentimentos, como se sentirá após 

essas ações, e o vazio que ficaria no lugar da amada, torna-se a si própria. 

Sylvia Ribeiro Coutinho (2014) disserta sobre as gravuras do artista Oswaldo 

Goeldi, que muito se assemelha com a problemática de Karola.  

 

                                                            
11 Disponível em: https://vimeo.com/141801167. Acesso em: 03 de nov. de 2020. 
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Já os homens, quando estão presentes na cena, não têm um rosto, 
são anônimos. Andam curvados, parecendo carregar um fado e um 
fardo pesado, fechados em si mesmos. Não há comunicação, mas 
uma reserva que beira a indiferença, ou mesmo a desistência, em 
relação aos semelhantes e ao mundo. (COUTINHO, 2014, p. 105). 

 

Imagem 8 – Frame em 00”40’ do vídeo 3 dias. 

 
Fonte: VIMEO (2016)12. 

 

 

9. Tentaremos não nos esquecer 

A série de vídeos disponibilizados, apesar de serem uma mínima parte 

do total, 7 de 71, traz diversas abordagens sobre o mesmo assunto: a partida. 

Todos os 7 apresentam o mesmo padrão, começam e terminam em branco, o 

texto se apresenta sendo escrito na hora, com o cursor, para então ficar opaco 

ao ser substituído por novas palavras, sem som algum tocando de fundo. 

Entretanto, não é possível, a partir da quantidade disponível, afirmar que todos 

os 71 vídeos seguem o mesmo padrão. No catálogo do Arte Londrina 7, são 

apresentados frames que aparentam ser iguais aos assistidos por mim, porém, 

há outras imagens, como se, em algum vídeo, o texto fora substituído por uma 

foto. 

                                                            
12 Disponível em: https://vimeo.com/147020821.. Acesso em: 03 de nov. de 2020. 
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A obra apresenta reflexões que podem, ou devem ser pausadas para 

absorção. É íntimo e fácil de se identificar, projetar-se em alguma das duas ou 

como um terceiro personagem, que observa tudo de fora e sente a situação 

como um todo. Imagino que, acompanhando os 71 vídeos, a história se torne 

mais íntima ainda, onde você quase dá as mãos para narradora e diz “eu te 

entendo”, “foge daí”, “se valoriza”, “vai ficar tudo bem”. Queria eu ter acesso a 

eles. Você acompanha a narradora e tenta sentir suas emoções, ouvir o que 

pensa, ficar em silêncio junto. Você também imagina o futuro e o projeta, 

espera que dê tudo certo, ou que algo específico ocorra. Você quer saber, não 

só o dia 1, como também o dia 0, -1, -2, -3... o que acontece depois da partida? 

Elas se esquecem, se preenchem, se esvaziam, viram silêncio? Não há como 

saber sobre esse futuro, apesar da artista se referir a ele em diversos 

momentos, não porque a artista não deixa pistas, mas porque a própria 

narradora não consegue saber. Os sentimentos da mesma oscilam. Não ocorre 

uma raiva, depois uma tristeza, depois uma superação para que fique tudo 

bem. Não é possível lembrar qual dia é qual, porque todos são iguais e todos 

são diferentes, se entrelaçam e se diferem, no final chegam ao mesmo lugar: a 

incerteza. Você poderia substituir um dia por outro e não faria muita diferença, 

não é algo linear. 

 
A história que irei apresentar aqui não possui começo nem fim. O seu 
começo é a própria ausência de um começo. São situações que vão 
e voltam no tempo, sendo difícil estabelecer uma ordem cronológica 
de eventos. Trata-se de uma história feita por meio da recorrência de 
fragmentos.” (SANTOS, 2017, p. 1181). 

 

Poderia tentar dividir o trabalho em dois, entre o dia 71 e o restante da 

obra, pois a visão da autora sobre a outra ainda não oscila em relação a sua 

partida, naquela primeira manhã antes da partida ser anunciada. Oscila entre 

passado, presente e futuro, entre realidade e projeção, ações concretas e 

sentimentos, “o real está sempre entre aspas, o vazio se impõe sobre a 

referencialidade.” (SELIPRANDY, 2020, p. 139). A obra, em espaço expositivo, 

convida o público a voltar a visitar, para acompanhar o desenrolar da história. 

Faz surgir suposições sobre os demais dias. Mesmo que não tenha assistido o 

dia 71, onde é contextualizado a partida, é fácil de entender: todo dia tem um 

título que conta os dias para uma partida. Para onde? Nem eu sei. Talvez seja 
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possível saber no restante dos vídeos, mas creio que não seja de muita 

importância, o trabalho é o processo, não a finalidade. 
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Uma forma longilínea: a maldição do rio e a sedução da 
serpente  

 

 

Luiza CHAMIS 1 

Introdução 

O presente artigo tem como objeto de análise o documentário No 

Intenso Agora (João Moreira Salles, 2017), cujo enredo é camadológico e um 

tanto aberto por perpassar diversas questões íntimas e coletivas, iniciando com 

a inquietação gerada no documentarista João Moreira Salles frente às imagens 

de pessoas que viveram momentos de intensa felicidade na década de 1960, 

mas que passaram a entristecer ao longo dos anos, na tentativa frustrada de 

retomar aquele “estado de espírito” contagiante da época. 

Os registros são de grande maioria amadores, iniciando pelo verão na 

Tchecoslováquia e Brasil, ambos no ano de 1968. Logo em seguida nos são 

reveladas as imagens feitas por sua mãe em 1966 no período da Revolução 

Cultural da China. Na tela preta surgem as letras brancas que anunciam o título 

do filme e, quando desaparecem, cedem espaço para as imagens de maio de 

1968 na França. A narrativa, então, percorrerá quatro países em seus 

respectivos momentos políticos na década de 1960: França, China, 

Tchecoslováquia e Brasil. De forma mais resumida, No Intenso Agora foi 

construído em um gesto de (re)apropriação e (re)leitura de imagens produzidas 

em outros momentos e contextos históricos, interseccionando produções 

distintas entre si sem apresentar, necessariamente, uma ordem cronológica 

dos acontecimentos.  

 Foi nas semanas finais da montagem do filme Santiago (João Moreira 

Salles, 2007) 2  que uma caixa, contendo duas latas de rolos de filmes em 

16mm, foi encontrada em meio às imagens de família de Salles. Eram os 

                                                            
1 Mestranda no Mestrado em Cinema e Artes do Vídeo (PPGCINEAV) da Unespar - 
Universidade Estadual do Paraná. e-mail: luizachamis@gmail.com. Linha de Pesquisa: Teorias 
e Discursos no Cinema e das Artes do Vídeo. Orientador: Prof. Dr. Rafael Tassi Teixeira.  
2 Primeiro longa-metragem dedicado a falar de seu universo em 1992, mas foi interrompido na 
fase da montagem e retomado 13 anos depois, sendo finalizado em 2007. Santiago é um filme 
sobre o mordomo que trabalhava na casa de família do diretor e a relação que se estabeleceu 
nas cenas em que Salles dirige os movimentos e falas do entrevistado.  

mailto:luizachamis@gmail.com
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registros da viagem de sua mãe à China, Elisa Moreira Salles (1929-1988), no 

ano de 1966. Essas imagens não foram usadas em Santiago, mas deram 

origem ao No Intenso Agora (2017), lançado dez anos depois: 

Eram imagens silenciosas de uma mãe muito jovem da qual eu já não 
tinha muita lembrança e que aparece pouco no material, mas toda 
vez que ela aparece está muito bonita e muito feliz. A memória que 
eu tenho da minha mãe não é essa, é de uma pessoa que foi 
entristecendo muito. Eu queria entender a natureza daquela alegria 
que eu conheci pouco (SALLES, 2020, n.p)3. 

 

Na citação acima, além de comentar sobre os motivos que o impeliram a 

realizar o filme, Salles abre espaço para refletir o papel das imagens de 

arquivo, com o foco em prestar atenção naquilo que elas tem à “dizer” e a 

forma como suscita pensamentos. Sobre isso, ele afirma: “O material não 

cessa de dizer coisas novas. A partir do momento em que você acredita nisso, 

o material de certa maneira vive e o tempo faz com que ele se transforme” 

(SALLES, 2020, n.p)4.  

O realizador acredita que a reelaboração do material de arquivo atribui 

diversos sentidos a partir do ponto de vista de quem os examina, e abrir 

espaços para esses novos ângulos depende fundamentalmente dos elementos 

da gramática audiovisual que o cineasta articula para criar uma reflexão. O 

conjunto formado pelos materiais de arquivo, a narração em voz-over 

configura, portanto, o que poderíamos chamar de montagem horizontal, 

“técnica” proposta por André Bazin ao escrever uma crítica sobre o filme de 

Chris Marker, Carta da Sibéria (Lettre de Sibérie, 1975):  

Chris Marker contribui em seus filmes com uma concepção de 
montagem completamente nova, que eu chamaria de horizontal, em 
oposição à montagem tradicional que ocorre ao longo do filme, focada 
na relação entre os planos. No caso de Marker, a imagem não remete 
ao que o precede ou o segue, mas de certo modo totalmente 
relacionado com o que é dito (BAZIN, 2012, n.p).  

 

Sobre o conceito proposto por Bazin, a autora Ivelise Perniola (2011) 

comenta que se trata especificamente de uma montagem que se estabelece 

“da orelha ao olho” e não obedece o mesmo esquema linear da montagem de 
                                                            
3 Transcrição da entrevista realizada em julho de 2020 pelo jornalista Carlos Alberto Mattos e 
transmitida na modalidade online pela plataforma Zoom.  
4 Transcrição da entrevista realizada em julho de 2020 pelo jornalista Carlos Alberto Mattos e 
transmitida na modalidade online pela plataforma Zoom.  
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planos cinematográficos, “mas se permite saltos cronológicos e contradições 

aparentes, motivadas sempre por relações intelectuais e teóricas e não 

necessariamente lógico-narrativas” (PERNIOLA apud SERPA, 2014, p. 176).  

Alinhado a esse conceito, Salles se relaciona verbalmente com as 

imagens de arquivo para criar um novo significado. Dessa forma, abre-se 

espaço para pensar brevemente sobre o papel das imagens de arquivo 

utilizadas no filme em análise, uma vez que não se trata apenas de imagens 

sobreviventes (Nachleben)5, mas de registros feitos por outras pessoas que 

tinham outras motivações e/ou propósitos. Assim, quando colocadas em 

relação umas com as outras, o diretor confere à elas novos sentidos a partir 

daquilo que estão comunicando, conforme discorre o pesquisador Josep 

Català: 

 
O arquivo não é somente o arquivo em si, com sua finalidade original 
de conservar um documento. Um primeiro uso se deu desta maneira, 
para ilustrar uma época histórica, um momento, mas quando o 
cineasta o retira daí e o coloca em outro âmbito, passa a expressar 
outras coisas. Arrasta consigo o que poderíamos chamar de uma 
espécie de subconsciente destas imagens, algo que estava lá mas na 
realidade não estava na superfície, algo que era mais testemunhal, 
expressava emoções e conceitos estéticos profundos (CATALÀ, 
2012, p. 20).  

 
 
De acordo com o autor, podemos entender o material enquanto “objeto” 

que carrega múltiplos sentidos, não só pelo que existe “dentro” dessa imagem, 

mas também por transmitir o pensamento de quem a produziu e o que pode vir 

a significar para o observador. Assim, é possível que esse conteúdo viaje no 

tempo como algo vivo, como uma imagem que representa um fato do passado 

e que se reatualiza constantemente no presente, e que, quando reinserido em 

outra narrativa, passa a significar outra(s) coisa(s). Como Salles coloca, “a 

convicção é de que esse material passa a ser dois materiais [...] quando se 

tenta extrair dele aquilo que estava dizendo no passado, mas ninguém foi 

capaz de ver” (SALLES, 2020, n.p)6.  

Nesse contexto, este trabalho optou por lançar luz às imagens da 

Muralha da China presentes na narrativa do longa-metragem, captadas pela 

                                                            
5 Conceito a ser trabalhado no corpo do texto.  
6 Transcrição da entrevista transmitida pelo Na Real Virtual na modalidade online em julho de 
2020.  
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mãe do documentarista, e a relação estabelecida entre elas e a narração em 

voz-over que acompanha a cena. Nesse trecho destacado, veremos uma 

análise da forma longilínea da Muralha feita por Alberto Moravia, escritor 

italiano, e Elisa Moreira Salles, cujas falas ecoam através da voz em primeira 

pessoa de João Moreira Salles.  

Dividido em duas partes, a primeira parte da análise irá apoiar-se no 

texto de Etienne Samain, Aby Warburg. Mnemosyne. Constelação de culturas e 

ampulheta de memórias (2012), para pensar os conceitos de “após-viver” 

(Nachleben) e “as formas de patético” (Pathosformeln) das imagens, cujo 

significado visual atribuído pelo autor é a de uma serpente e seus movimentos. 

Assim, resgatando alguns exemplos destacados por Samain, as imagens da 

Muralha da China e as representações imagéticas citadas no texto do autor 

serão postas em aproximação para compreender as possíveis construções de 

sentido. Para tal, utiliza-se como metodologia o método de cruzamento de 

imagens proposto por Etienne Samain em As imagens não são bolas de 

sinuca. Como pensam as imagens (2012). 

Uma vez que a forma da Muralha da China tenha sido relacionada com o 

fluxo de um rio pela mãe de Salles, no segundo tópico pensa-se na passagem 

da vida e do entristecer ao longo dos anos, sentimento mencionado na 

narração e que se percebeu em Elisa. Adotando como ponto de partida o 

poema citado no filme de Mao Tsé-Tung, Eu amaldiçoo o rio do tempo, 

constrói-se a relação entre o envelhecer/entristecer e a forma alongada da 

Muralha da China.  

Em vistas de compreender a relação entre um tópico e outro, destaca-se 

a informação de que Elisa Moreira Salles cometeu suicídio na década de 1980, 

e as duas simbologias da serpente trabalhadas na primeira parte deste artigo 

são, dentre tantas outras, a da sedução e a do perigo iminente de morte como 

forma de representação do suicídio da mãe do documentarista. Uma vez 

estabelecida a relação entre a sedução da serpente e a morte, a segunda parte 

da análise percorre essas mesmas curvas da Muralha da China que, agora, 

representam o caminho percorrido do encanto ao desencanto, da “perda da 
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capacidade de ser intensamente feliz'' (SALLES, 2020, n.p)7, desembocando 

no final da vida. 

 

 

2. São apenas as sobras de um momento na vida8 
 

A Grande Muralha, cuja forma longilínea que se alonga horizonte 
afora, o escritor italiano Alberto Moravia identificou uma vitalidade de 
serpente. [Elisa] Escreveu sobre a sua silhueta deslizando como um 
rio preguiçoso, numa gama extraordinária de pedras cinza e marrom. 
É uma descrição mais plácida e menos perigosa que a de Moravia: 
um rio, ao invés de um animal. Um elogio mais da permanência e da 
lentidão, do que da mudança e do bote (NO INTENSO AGORA, 
2017). 

 

Figura 1 – Frames do filme No Intenso Agora. 
 

               

Fonte: SALLES (2017). 

 

Primeiramente, a proposta é que pensemos na forma da Muralha da 

China como uma serpente. Aby Warburg, Mnemosyne. Constelação de culturas 

e ampulheta de memórias (2012) é um ensaio escrito por Etienne Samain que 

retoma o processo de cruzamento de imagens proposto pelo historiador de arte 

alemão Aby Warburg (1866-1929). Com o objetivo de “contar uma história da 

arte sem palavras” (SAMAIN, 2012, p. 52), Warburg arquitetou uma compilação 

de diferentes tipos de imagens, como fotografias e recortes de jornais, 

expostas em 66 pranchas de fundo preto que chamou de Atlas de imagens 

Mnemosyne, descrito por Samain como: 

                                                            
7 Transcrição da entrevista transmitida pelo Na Real Virtual na modalidade online em julho de 
2020.  
8 Título retirado de uma frase do filme. Sobre as imagens registradas pela mãe, Salles as 
descreve assim: “As imagens são amadoras. Não foram feitas para a história, são apenas as 
sobras de um momento da vida” (NO INTENSO AGORA, 2017).  
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Mnemosyne é [...] uma espécie de enciclopédia de movimentos em 
constantes andanças no tempo, de tensões e de outros afetos que se 
inscrevem e habitam o inconsciente da memória humana coletiva, tal 
como camadas geológicas. A única diferença com relação às 
camadas superpostas das rochas é a maneira como vivem, 
sobrevivem e se configuram esses movimentos expressivos do 
destino humano, com suas fundamentais inquietações existenciais. 
As Pathosformeln são, com efeito, o medo, o terror, a coreografia da 
ninfa (isto é, a alma da mulher), o desejo, a paixão e a sedução; a 
vida, a felicidade, a esperança, a crença e a fé, o trabalho, o 
sofrimento, a morte, e essa vontade de poder, sempre presente na 
humanidade (SAMAIN, 2012, p. 56-57, grifos do autor).  

 

O autor, ao explanar a sua interpretação de Mnemosyne, introduz o 

termo Pathosformeln, que significa um conjunto “de formas, de movimentos, de 

gestos expressivos de emoções profundas do ser humano” (SAMAIN, 2012, p. 

56) que se encontram nas imagens em cruzamento e, portanto, permanecem 

em constante diálogo entre elas e com quem as contempla, evocando 

pensamentos. Nesse sentido, a questão fundamental para Samain é 

indagarmos como essas imagens nos provocam, e não o porquê: “Não 

procurarei saber a que servem as imagens e por que existem, e sim como elas 

existem, como vivem, como nos fazem viver. Ou ainda, quais suas maneiras de 

nos fazer pensar?” (SAMAIN, 2012, p. 21). Para defender esse argumento, o 

autor estabelece três proposições: De caráter de primeira ordem, as imagens 

carregam representações de figuras, sejam elas animadas ou inanimadas. 

Posterior a isso, elas passam a criar um vínculo entre aquele que as produz e 

quem as recebe, transitando entre pensamentos e concretizando a ideia de 

uma memória coletiva ou memórias em cruzamento. Vinculadas umas às 

outras, as imagens pensam e dialogam entre si independente de agentes 

externos a partir da combinação de elementos, sejam eles cores, movimentos, 

ondulações, traços, paisagens ou rostos. 

De encontro à proposta de Samain, para o escritor Alberto Moravia, as 

imagens das curvas da Muralha da China o faziam pensar em uma serpente e 

toda a sua vitalidade. Curiosamente, esse também é o animal que Samain 

utiliza como referência para entender o significado da palavra alemã 

Nachleben:  
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Na linha traçada por Didi-Huberman, direi que Nachleben poderia ser 
traduzido como sendo um “após-viver,” uma after-life das imagens 
tanto quanto a “sobrevivência”, o “após-morte”, a “supervivência” das 
imagens, suas “superveniências”, suas “ressurgências” e 
“reaparições”. Nachleben remete, então, a uma história de fantasmas, 
de “aparições” e de “desaparições”, de “retornos”, de “evanescências” 
e de “silêncios”; um tempo que “vem”, “sobrevém” e, de repente, “se 
recolhe”, “se encolhe”, como a serpente do ritual ancestral dos índios 
Hopi - que Warburg presenciou -, uma serpente que se cala, some, 
para reaparecer como outra, em outra época. O Nachleben é 
semelhante a essa serpente [...] (SAMAIN, 2012, p. 67-58, grifos do 
autor).  

 

No ensaio de Samain, a palavra “serpente” aparece constantemente9. 

Na primeira vez em que é mencionada, o autor retoma o Ritual da serpente. 

Um relato de viagem (Warburg, 1996 [1923]), que descreve a experiência 

vivida pelo historiador no Novo México e no Arizona, onde presenciou um ritual 

indígena (índios chamados de Hopi ou Pueblo) no qual destacou a vivacidade 

do paganismo. Observando as festas e danças que revelavam profundos 

“sentimentos religiosos,” Warburg destaca como se dá a criação e transmissão 

de um símbolo como o da serpente:  

 
Tomado pelo medo, o índio procura entender o fenômeno fugaz do 
raio, comparando-o a uma serpente, que ele é capaz de manipular 
concretamente [os dançarinos do ritual colocam efetivamente as 
serpentes (cascavéis venenosas) na boca durante a dança]. Melhor: 
as duas entidades fusionam - e o que é notável é o fato de que, nos 
seus pensamentos, ele, o índio, omite o “como” que mantém 
separados os dois elementos de sua comparação: para ele o raio é a 
serpente. Ele tem a mesma forma em zigue-zague da serpente que 
foge: ele é o seu inimigo mortal, exatamente como a serpente 
(WARBURG apud SAMAIN, 2012, p. 61). 

 

Em seguida, Samain propõe cruzamentos entre a representação do 

animal para os Hopi e outras mais. Em uma delas relembra Eva que, no 

paraíso, é seduzida pela serpente enrolada na árvore da vida, que a convence 

a comer o fruto proibido. Réptil traiçoeiro, "a serpente é a mais astuta de todos 

os animais que o Senhor Deus tinha criado" (Gênesis 3:1), um animal 

rastejante formando curvas em zigue-zague que se prepara para dar o bote: é 

o símbolo do perigo iminente de morte.   

 

 

                                                            
9 Todas as referências imagéticas trabalhadas aqui foram retiradas desse ensaio.  
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Figura 2 – Adão e Eva, na Catedral de Notre Dame, e Eva e a serpente, de 
Vérard. 

 
 

Fonte: DEPOSITPHOTOS (s.d); FRANCO JÚNIOR (2020, n.p)10. 
 

Figura 3 – Recortes das obras Adão e Eva, na Catedral de Notre Dame e Eva 
e a Serpente, de Vérard em colagem com a imagem da Muralha da China, de 

No Intenso Agora. 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

                                                            
10Disponíveis, respectivamente, em: <https://pt.depositphotos.com/15346621/stock-photo-
adam-and-eve-notre-dame.html> <https://journals.openedition.org/medievalista/2840?lang=fr> 
Acesso em: 09 mar, 2020.  

https://pt.depositphotos.com/15346621/stock-photo-adam-and-eve-notre-dame.html
https://pt.depositphotos.com/15346621/stock-photo-adam-and-eve-notre-dame.html
https://journals.openedition.org/medievalista/2840?lang=fr
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Quando postas em cruzamento, as imagens de Adão e Eva e da 

Muralha da China se relacionam nas formas longilíneas e em zigue-zague que 

apresentam, conversando através de suas curvas. O enrolar do corpo da 

serpente provoca a sensação de estrangulamento ou envolvimento, algo que 

pode ser interpretado na imagem da Muralha da China, como se as bordas, 

que circundam os corpos dos passantes, pudessem seduzir esses corpos e 

persuadi-los à percorrer suas curvas. 

Para além da semelhança do formato curvilíneo, gostaria de retomar as 

simbologias carregadas pela serpente - sedutora, inimiga mortal, traiçoeira - 

que também aparecem no mito de Laocoonte, sacerdote de Apolo. 

Contrariando o Deus Grego, Laocoonte casou-se e teve dois filhos, Antífates e 

Timbreu, uma “traição” que resultou no estrangulamento de seus descendentes 

por duas serpentes de Ténedos enviadas por Apolo. 

Figura 4 – Estátua Grupo de Laocoonte e Retrato de Simonetta Vespucci. 

        

Fonte: HELOISABOMFIM (2017); ARTRIANON (s.d.)11. 

 

 A palavra “estrangulamento” conversa com a serpente pintada no 

pescoço de Simonetta Vespucci, obra de Piero Cosimo, pintada entre os anos 

1480 e 1490. Há uma interessante especulação a respeito da identidade dessa 

mulher que poderia ser Perséfone ou Cleópatra. Na mitologia grega, 

                                                            
11 Dispníveis, respectivamente, em: <https://heloisabomfim.com/historia-da-arte/a-escultura-o-
grupo-de-laocoonte/> <https://artrianon.com/2016/11/29/obra-de-arte-da-semana-retrato-de-
simonetta-vespucci-por-piero-di-cosimo/> Acesso em: 09 mar, 2020.  

https://heloisabomfim.com/historia-da-arte/a-escultura-o-grupo-de-laocoonte/
https://heloisabomfim.com/historia-da-arte/a-escultura-o-grupo-de-laocoonte/
https://artrianon.com/2016/11/29/obra-de-arte-da-semana-retrato-de-simonetta-vespucci-por-piero-di-cosimo/
https://artrianon.com/2016/11/29/obra-de-arte-da-semana-retrato-de-simonetta-vespucci-por-piero-di-cosimo/
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Perséfone, filha da deusa da agricultura Deméter, é tomada por Hades e 

obrigada por ele a viver seis meses do ano no mundo inferior. O mito 

representa a dualidade das estações (verão e inverno) em um ciclo de morte e 

renascimento identificado no formato circular da serpente em seu pescoço e 

que, por sua vez, remete ao Ouroborus que, igualmente citado no ensaio de 

Samain, é o símbolo do curso da evolução dentro de si mesma: uma cobra 

mordendo a própria cauda.  

Já na segunda hipótese, Simonetta representaria Cleópatra devido ao 

mistério que circunda sua morte. De acordo com alguns historiadores, a rainha 

do Egito cometeu suicídio ao atirar-se em uma tumba tomada por serpentes. 

Seja qual for a mulher retratada na pintura, o animal aparece novamente como 

o símbolo do perigo e da morte. Entre Perséfone e Cleópatra, prefiro pensar 

em Simonetta Vespucci como a segunda hipótese. O bote da serpente de 

Moravia talvez possa ser a descrição exata do símbolo que une as duas 

imagens: a serpente seduz Elisa Moreira Salles assim como Eva e Cleópatra, 

que cometeu suicídio no ano de 1988, 22 anos depois de sua viagem.  

 

3. Eu amaldiçoo o rio do tempo12 

Nessa segunda parte da análise de imagens, proponho que pensemos 

no curso do rio semelhante a passagem do tempo. Em algum momento da 

faixa comentada no DVD de No Intenso Agora, Salles afirma: “sem essas três 

mulheres, o filme não poderia ser feito” (SALLES, 2017). Ele se refere às 

personagens que representam a intensa felicidade13, o profundo desencanto14 

e o movimento transitório15 entre esses dois estados de espírito.  

Figura 5 – Frames do filme No Intenso Agora. 
 

    

Fonte: SALLES (2017). 

                                                            
12 Nome do poema de Mao Tse Tung citado por Salles nas cenas finais do filme.  
13 Imagem da esquerda. 
14 Imagem da direita.  
15 Imagem central.  
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A sequência de imagens inicia com estudantes vivendo intensamente as 

três semanas de maio de 68 em Paris, seguida pela passagem do tempo, 

simbolizada por Elisa Moreira Salles, que transita entre momentos fascinantes 

e inesquecíveis na China rumo à lenta invasão da profunda tristeza, cujo 

estado é representado pela expressão no rosto de Josseline, uma operária que 

se vê obrigada a retornar para a fábrica no final de maio com o fracasso do 

movimento estudantil e operário.  

Para o documentarista, as pessoas que viveram maio de 68 estão 

presas em uma grande armadilha do tempo porque querem voltar para o 

passado na tentativa inalcançável e frustrada de recuperá-lo. A única maneira 

de sobreviver àquele momento histórico é entender que o sublime está 

marcado em um tempo que precisa avançar:   

 
Acho que de certa maneira foi o que aconteceu com a minha mãe por 
outras razões, por razões de natureza de idade, de entusiasmo, de 
amor, não sei direito, mas ela perdeu alguma coisa que tentou 
recuperar e não conseguiu. O mecanismo não é político mas eu acho 
que do ponto de vista da curva existencial é parecido, é você não 
abrir mão de uma coisa maravilhosa que ficou pra trás e não querer 
construir novas coisas maravilhosas, mas querer simplesmente 
recuperar aquela que já foi. É uma aposta que você perde, sempre 
(SALLES, 2020, n.p)16. 

 

De maneira mais clara, Salles cria uma montagem nos minutos finais do 

filme colocando em sequência diversas imagens de arquivo, recuperadas na 

sua grande maioria em material jornalístico, com o intuito de demonstrar a 

passagem do tempo - ou a curva existencial, como se refere o diretor - através 

do envelhecimento de Mao Tsé-Tung enquanto recita um trecho do livro 

Maldito seja o rio do tempo (2008), escrito pelo romancista Per Petterson, no 

qual o personagem, Arvid Jansen, recita um dos poemas de Mao:  

Como um vago sonho relembrado, penso em minha aldeia de então.  
Eu amaldiçoo o rio do tempo; 32 anos se passaram (NO INTENSO 
AGORA, 2017).17  
 
 

  

                                                            
16 Transcrição da entrevista transmitida pelo Na Real Virtual na modalidade online em julho de 
2020.  
17 Nos minutos finais de No Intenso Agora, João Moreira Salles cita o poema de Mao Tsé Tung, 
Eu amaldiçoo o Rio do Tempo. A citação foi retirada da narração pois a obra original não foi 
encontrada em livros ou disponível online.  
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Figura 6 – Frames do filme No Intenso Agora. 
 

 

Fonte: SALLES (2017). 

 

Figura 7 – Frames do filme No Intenso Agora. 
 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

No romance de Per Petterson, Jansen se identifica com o poema pois 

transparecia um homem humano que sentia “o corpo lutando contra o tempo” 

(PETTERSON, 2008) em uma batalha perdida. A imagem, diferente do corpo, 

sobrevive ao tempo dos homens, se transforma e não cessa de dizer coisas 

novas toda vez que é revisitada por alguém que também não permanece o 

mesmo. “Sempre, diante da imagem, estamos diante do tempo” escreve Didi-

Huberman (2015, p. 15), e continua: 
 

Diante de uma imagem, enfim, temos que reconhecer humildemente 
isso: que ela provavelmente nos sobreviverá, somos diante dela o 
elemento de passagem, e ela é, diante de nós, o elemento do futuro, 
o elemento da duração [durée]. A imagem tem frequentemente mais 
memória e mais futuro que o ser [étant] que a olha (HUBERMAN, 
2015, p. 16).  
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Essa reflexão desemboca na importante constatação de que a imagem 

sobrevive aos tempos cronológicos e históricos da humanidade, ou seja, que 

as “formas” possuem essa capacidade de “nunca morrer totalmente e de 

ressurgir lá, quando menos se espera” (DIDI-HUBERMAN apud SAMAIN, 

2012, p. 53), competência essa da imagem que foi chamada por Warburg de 

“após-viver” (Nachleben), termo que retomou Didi-Huberman e, posteriormente, 

Samain, conforme elaborado no início do texto.  

Descobertas acidentalmente quase 40 anos depois de serem feitas, 

Salles dialoga com imagens sobreviventes que retornam de forma inesperada 

em um presente/futuro já muito distante. Foi um encontro com a memória 

coletiva de pessoas que, possivelmente, já faleceram. Tal qual um rio, a vida 

corre em sentido único, e pelas fotografias “acompanhamos da maneira mais 

íntima e perturbadora o modo como as pessoas envelhecem,” escreve Susan 

Sontag (2004, p. 85), e declara: “A fotografia é o inventário da morte.” 

(SONTAG, 2004, p. 85).   

 

 

4. Considerações finais: a curva existencial na imagem  

As imagens são portadoras do seu próprio tempo e, portanto, 

independentes de datas, cronologia de acontecimentos ou tempo da história. 

“As imagens fazem parte de um tempo anacrônico. São tensões extremas 

abertas ao passado e ao futuro” (SAMAIN, 2012, p. 80) e, quando dialogam 

umas com as outras em um espaço atemporal, criam novas formas de pensar 

suscitadas no observador e uma vez estabelecida essa relação, novos 

significados aparecem. 

A narração do filme revelou aquilo que a imagem da Muralha da China 

provocou em Alberto Moravia e Elisa Moreira Salles. Sem saber, os dois 

fizeram associações complementares e fundamentais que criaram uma forte 

simbologia para falar sobre a inevitável passagem do tempo, sua 

impermanência e onde tudo desemboca. 

Nesse sentido, o cruzamento imagético deste artigo procurou 

demonstrar que “existe uma ligação forte entre coisas que se assemelham” 
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(COLI, 2012, p. 45) e essa ligação fez com que outras possibilidades de 

cruzamento fossem constituídas, como as serpentes presentes nos mitos e o 

rio no poema de Mao Tsé-Tung. A Muralha, a serpente e o rio aproximam-se 

de forma imagética devido suas “curvas longilíneas que se alongam horizonte 

afora” (NO INTENSO AGORA, 2017) provocando no espectador essa 

sensação de estar sempre avançando no tempo.  
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Uma testemunha a mais às margens do Ipiranga: o uso das 
pinturas históricas em Independência ou Morte (1972) 

 
 

Olívia Baldissera de Souza KLEINA 1 
 

 

Introdução 

No set que simula as margens do Ipiranga, os figurantes se posicionam 

em lugares bem definidos, enquanto o ator Tarcísio Meira permanece ao 

centro, tentando manter o cavalo em que está montado na marcação 

estabelecida. Um dos 300 extras escalados permanece no canto esquerdo, ao 

lado de um carro de boi, preparado para representar um elemento chave da 

cena montada. Finalmente ouve-se o protagonista gritar “independência... Ou 

morte!”, acompanhado pelos colegas de cena e, por fim, pela melodia do Hino 

da Independência. Em uma sequência de 30 planos, o diretor Carlos Coimbra 

recria a tela Independência ou Morte (1888), do artista Pedro Américo, no filme 

homônimo2 de 1972. A cena em questão é considerada o ápice da película, 

idealizada pelo produtor Oswaldo Massaini para as celebrações do 

Sesquicentenário da Independência (FOLHA DE S. PAULO, 1972). Além do 

quadro criado por Pedro Américo de Figueiredo e Melo (1843-1905), a equipe 

da Cinedistri inspirou-se nas ilustrações de Jean-Baptiste Debret (1768-1848) 

para a elaboração do figurino, da cenografia e da fotografia para reconstituir 

visualmente o Rio de Janeiro de 1822. 

O presente trabalho abordará as sequências 31 e 32 de Independência 

ou Morte (1972), que reencenam as pinturas históricas Independência ou Morte 

(1888) e A Coroação de D. Pedro I (1828), respectivamente. Será explorado o 

diálogo entre os planos do filme dirigido por Carlos Coimbra e as pinturas que 

contribuíram para a constituição de uma visualidade para a história oficial 

                                                            
1 Mestranda na linha Arte, Memória e Narrativa (AMENA) do Programa de Pós-Graduação em 
História da Universidade Federal do Paraná (PPGHIS-UFPR). Orientadora: Profª Drª Rosane 
Kaminski (UFPR). E-mail para contato: olivia.baldissera@gmail.com. 
2 Para evitar confusão entre as obras, por possuírem o mesmo nome, irei colocar o ano de 
produção entre parênteses logo após me referir a cada uma delas. Assim, quando o filme for 
mencionado, ele será citado como Independência ou Morte (1972). Já a pintura será 
referenciada como Independência ou Morte (1888). 
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brasileira. Parte-se da perspectiva de que toda imagem, e consequentemente 

uma obra cinematográfica, faz parte de um discurso. As telas de Pedro 

Américo e Jean-Baptiste Debret, bem como as cenas que as reproduzem, são 

enunciados destes discursos e retomam narrativas verbais e pictóricas 

anteriores à Proclamação da Independência do Brasil.  

O objetivo é examinar a mensagem transmitida por elementos 

iconográficos que se perpetuam em representações distantes no tempo e no 

espaço e em diferentes meios – a pintura sobre tela e a película fílmica. Ao 

afirmar que o filme e a pintura históricos são um discurso, parte-se da ideia de 

que este é composto por valores e conhecimentos de indivíduos enquanto 

sujeitos sociais (BAKHTIN, 2003), que são autorizados a pronunciar os 

enunciados que o compõem (FOUCAULT, 2009, p. 36-37). Um enunciado é a 

materialização destes valores, é algo que pode ser visto, ouvido e repetido em 

situações distintas, ganhando desta forma diferentes sentidos em cada 

momento de enunciação. Os novos sentidos são consequência do momento de 

produção, ligado ao contexto e ao período histórico do aparecimento 

(BAKHTIN, 2006, p. 132). Isto não significa que um enunciado traga um sentido 

completamente inusitado, que surja de um ponto zero. Todo enunciado e, 

portanto, todo discurso são a continuação de algo já dito, fazem referência a 

outros enunciados localizados em períodos históricos e espaços distintos 

(FOUCAULT, 2009, p. 5-8).  

Como discursos, o cinema e a pintura históricos têm agentes e 

instituições autorizados a proferir os enunciados que os compõem. No caso de 

Independência ou Morte (1972), são a produtora Cinedistri, o diretor Carlos 

Coimbra e o produtor Oswaldo Massaini, que, por sua vez, encontram apoio 

em outra ordem do discurso para emitirem seus enunciados, a historiografia. 

Ela estava representada pela consultoria histórica de Péricles da Silva Pinheiro 

e de duas pesquisadoras da Universidade de São Paulo (USP), cujos nomes 

não são mencionados nas entrevistas concedidas por Aníbal Massaini Neto 

(JORNAL DO BRASIL, 1972, p. 17).  

Já em relação à enunciação das pinturas da Coroação e do Grito do 

Ipiranga, Debret e Pedro Américo integravam as ordens do discurso da Missão 

Artística Francesa, da Academia Imperial de Belas Artes (AIBA) e do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), vinculados às Coroas portuguesa e 
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brasileira. D. João VI e D. Pedro II, em especial, tinham um projeto civilizador 

para o Brasil, a partir da construção de uma identidade nacional associada à 

monarquia dos Bragança. O IHGB, por exemplo, deveria fornecer o conteúdo 

que solidificasse os mitos de fundação, selecionando e ordenando fatos, 

eventos e personagens até então dispersos, para estabelecer uma história 

oficial para a nação ainda pueril. Por sua vez, a AIBA daria a forma a esta 

cronologia e definiria uma estética brasileira (SCHLICHTA, 2006, p. 68).  

Debret, Pedro Américo e Carlos Coimbra, como indivíduos autorizados a 

emitir enunciados dos discursos da pintura e do filme históricos, tinham como 

objetivo produzir uma obra que enaltecesse um período específico do passado 

do Brasil, mesmo separados por quase um século. Para isso, utilizaram-se de 

imagens recorrentes não apenas na representação do Grito do Ipiranga, mas 

também na construção da figura do monarca. Tal recorrência implica uma 

intericonicidade, termo que se refere à relação entre imagens em uma série de 

imagens, uma transversalidade semelhante à interdiscursividade que fornece a 

matéria prima ao sujeito falante (CORREIO, 2013, p. 345) – no caso, o autor de 

filmes e pinturas históricas.  

Ao se associarem entre si, as imagens trabalham o potencial de suscitar 

pensamentos em quem as observa, ou seja, o poder de ideação. Todas 

pertencem a um tempo longínquo e mítico, que as formou lentamente e as 

torna capazes de renascerem em outras imagens. Estas mantêm uma relação 

privilegiada entre o que mostram, o que dão a pensar e o que se recusam a 

revelar. O que está oculto é o jogo de associação às outras imagens, que 

integram um sistema de “imagens cruzadas” (SAMAIN, 2012, p. 22-33). 

Participar deste jogo envolve uma análise pictórica do sistema em que elas 

estão conectadas, ou seja, é necessário avaliar o contexto de produção, seus 

criadores, a recepção – ou, mais adequadamente, a expectativa de recepção, 

pois, como já mencionado no primeiro capítulo, é impossível verificar a 

experiência de cada um dos receptores, seja em 1828, 1888 ou em 1972 – e o 

tempo e espaço históricos (SAMAIN, 2012, p. 35). 
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1. O grito de Carlos Coimbra: a pintura de Pedro Américo em película 

A pintura de Pedro Américo foi escolhida por Massaini e Carlos Coimbra 

entre outras representações do Grito do Ipiranga3 por ser a imagem mais 

conhecida e divulgada do episódio4. Contudo, o artista de Independência ou 

Morte (1888) explicitou em artigos na imprensa o trabalho de pesquisa e as 

liberdades artísticas que tomou na elaboração da obra, fato que era 

amplamente conhecido e aceito no meio artístico e político do final do Segundo 

Reinado (SCHLICHTA, 2006, p. 211-212). 

Integrante da AIBA, Pedro Américo de Figueiredo e Melo se ofereceu à 

Comissão Central dos Assuntos do Ipiranga para realizar o quadro. A tela foi 

exposta pela primeira vez em 8 de abril de 1888, na Academia Real das Belas 

Artes de Florença, e contou com a presença do Imperador D. Pedro II e da 

Imperatriz Teresa Cristina (SCHLICHTA, 2006, p. 241). Para celebrar a 

Proclamação da Independência do Brasil, o artista fez escolhas que 

privilegiaram a solenidade do momento e a grandeza heroica do monarca. 

Pedro Américo afirmava em seus escritos5 que: 
A realidade inspira, e não escraviza o pintor. Inspira-o aquillo que ella 
encerra digno de ser offerecido a contemplação publica, mas não o 
escraviza o quanto encobre contrario aos designios da arte, os quase 
muitas vezes coincidem com os designios da historia. E se o 
historiador afasta dos seus quadros todos os incidentes 
perturbadores da clareza das suas lições e da magnitude dos seus 
fins, com muito mais razão o faz o artista, que procede dominado pela 
idea de impressão esthetica que deverá produzir no espectador 
(MELO apud SCHLICHTA, 2006, p. 211). 

                                                            
3 Em D. Pedro – Estudo Iconográfico (1972), Stanislaw Herstal compilou imagens do primeiro 
imperador do Brasil, do berço até o leito de morte, dentre elas 50 ilustrações inspiradas no 
Grito do Ipiranga, todas tardias. Ou seja, o pesquisador não encontrou nenhuma ilustração 
comemorativa do Sete de Setembro que fosse contemporânea ao fato. No catálogo elaborado 
por Herstal, a representação pictórica mais próxima da data é de 1844 (MURANO, 2013, p. 16). 
4 A constante reprodução de Independência ou Morte (1888) ofuscou outras cenas e 
representações do processo de Independência do Brasil. Ao longo dos anos de 1800, várias 
imagens foram elaboradas sobre o episódio e em diferentes suportes, como litografias, 
litogravuras e pinturas a óleo. Algumas delas mostravam D. Pedro I cercado por militares, 
outras por civis. Às vezes ele estava sobre seu cavalo ou com os pés no chão, no alto da colina 
do Ipiranga ou não. Em algumas representações, o livro da Constituição está nas mãos do 
imperador (SCHIAVINATTO, 2002, p. 82). Um exemplo bastante conhecido de pintura histórica 
que também representa os acontecimentos do dia 7 de setembro de 1822 é A proclamação da 
Independência (1844), de François-René Moreaux. 
Para mais detalhes sobre a iconografia da Independênca do Brasil, ver: OLIVEIRA, 2020. 
5 A citação abaixo é do texto O Brado do Ypiranga ou a Proclamação da Independência do 
Brasil, publicado em 1888. A "interpretação autojustificadora" de Pedro Américo foi reeditada 
na obra organizada por Cecília Helena de Salles Oliveira e Claudia Valladão de Mattos e 
transcrita na dissertação de Consuelo Alcioni Borba Duarte Schlichta. Para saber mais, ver: 
OLIVEIRA; MATTOS, 1999. 
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Quase cem anos depois, a equipe de produção da Cinedistri seguiria um 

raciocínio semelhante. O produtor-executivo Aníbal Massaini Neto e o diretor 

Carlos Coimbra explicitaram os critérios que seguiram para a seleção dos fatos 

e da abordagem adotada no filme, em entrevistas à imprensa concedidas em 

1972: "Em determinados casos, aparecem em livros três ou quatro versões 

diferentes de um mesmo fato, e escolhemos a mais cinematográfica ou a mais 

aceita popularmente como verdade histórica" (JORNAL DO BRASIL, 1972, p. 

17). Já nos anos 2000, ao ser entrevistado pela historiadora Vitória Azevedo da 

Fonseca, Coimbra revela que, na elaboração do roteiro e dos argumentos, o 

mais difícil foi "selecionar a versão que a gente achou mais cinematográfica e 

mais dentro do espírito que era de homenagear. Numa data dessa não se 

podia nada assim muito desabonador [...]" (FONSECA, 2002, p. 64). 

Tal concepção de “verdade” histórica norteou a direção da sequência 31 

de Independência ou Morte (1972), que se utilizou de 30 planos para destacar 

a reação de D. Pedro I ao receber as cartas de José Bonifácio e Dona 

Leopoldina aconselhando-o a declarar a independência. A recriação da pintura 

histórica de Pedro Américo é feita nos planos 26 e 30 (Figura 1), este último 

desvanecendo em uma transição para a sequência seguinte, a da coroação. 

 

Figura 1 – Plano da sequência 31 de Independência ou Morte (1972). 

 

Fonte: COIMBRA (1972). 
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Figura 2 – Reprodução digital da pintura histórica Independência ou Morte 
(1888). 

 

 

Fonte: GOOGLE ARTS E CULTURE (s.d.)6. 
 

A recriação de Carlos Coimbra não é completamente idêntica à 

composição de Américo (Figura 2), entretanto, reproduz os elementos 

principais: o imperador está ao centro do quadro, cercado à direita por 

membros da Guarda de Honra e, à esquerda, por conselheiros – entre eles o 

próprio padre Belchior – e um homem com um carro de boi, que formam uma 

elipse. D. Pedro, assim como seu séquito, está montado em um cavalo, o braço 

levantado enquanto empunha uma espada. Aos pés dos cavalos da guarda, 

em primeiro plano, há um trecho das margens do Rio Ipiranga. Ao fundo, há 

uma casa branca, cercada por árvores, e a vista das montanhas. 

A montagem feita por Coimbra, que contrapõe planos fechados no rosto 

de Tarcísio Meira e abertos na reprodução da composição de Independência 

ou Morte (1888), evidencia a principal diferença entre as representações do 

Grito do Ipiranga. No filme, vemos uma expressão irada em D. Pedro I, 

enquanto na pintura as feições serenas acompanham a boca semiaberta 

durante o brado que libertaria o Brasil de Portugal (Figura 3). 

                                                            
6 MELO, Pedro Américo de Figueiredo. Independência ou Morte. Museu Paulista, óleo sobre 
tela, 415 × 760 cm, 1888, tela reproduzida no Google Arts & Culture. Disponível em 
https://g.co/arts/wgm8jaHjTVFjTptbA. Acesso em 23 mai. 2021. 
 

https://g.co/arts/wgm8jaHjTVFjTptbA
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Figura 3 – Detalhe da expressão de Tarcísio Meira como D. Pedro I e da 
pintura de Pedro Américo. 

 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora.  
 

 

 

2. O grito de Pedro Américo: o retrato da fundação da nação 

A minúcia na reencenação da pintura de Pedro Américo para dar ao 

filme histórico um aspecto ultrarrealista é explicada pelo caráter fundacional da 

tela, que contribuiu para a sedimentação de uma história oficial da 

Independência e do Império. Os planos de sua execução se iniciaram em 1885, 

quando o pintor apresentou um projeto de pintura histórica sobre a 

emancipação política do Brasil para a Comissão Central dos Assuntos do 

Ipiranga, vinculada ao Museu Paulista. O contrato entre a entidade e o artista 

foi firmado em cartório em 14 de janeiro do mesmo ano, estabelecendo que 

caberia a Pedro Américo arcar com todos os custos do projeto, que deveria ter 

8,4 metros de largura e 4,9 metros de altura. Pelo trabalho, que deveria ser 

finalizado em até três anos após a assinatura do documento, ele receberia 

trinta contos, seis como adiantamento. Toda a execução de Independência ou 

Morte (1888) foi realizada em Florença, onde a tela foi exposta pela primeira 

vez antes de ser entregue ao presidente da Comissão do Monumento do 

Ipiranga, em 14 de julho de 1888 (GOMES JÚNIOR, 2019, p. 8). 
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A representação pictórica do Grito do Ipiranga integra uma série de 

trabalhos realizados por Pedro Américo financiados pela Coroa, que investia na 

criação e aquisição de obras de arte que contribuíssem para a elaboração de 

um imaginário sobre o passado do país, ou seja, a construção de uma memória 

nacional (SCHLICHTA, 2006, p. 198). O órgão do regime responsável por esta 

tarefa era o Ministério dos Negócios do Império, no qual a AIBA estava 

anexada. A academia brasileira intermediava as encomendas do Estado e, 

ainda, realizava a formação de novos artífices da história nacional. Em 1845, 

na gestão de Félix-Émile Taunay (1834-1851), os estudantes da AIBA 

passaram a receber bolsas para estudar em Roma ou em Paris, a partir de um 

sistema de prêmios em salões. Pedro Américo, inclusive, foi um dos 

beneficiados, percorrendo toda a trajetória estabelecida pela instituição 

artística7 para desenvolver suas habilidades como pintor. Ele ingressou como 

aluno em 1855, com o apoio particular do imperador D. Pedro II, e passou boa 

parte da sua carreira artística na Europa8, com o intuito de ser um 

intermediador entre o centro e a periferia artísticos (GOMES JÚNIOR, 2019, p. 

2-3). 

É nos longos períodos em que viveu em Paris e em Florença que Pedro 

Américo absorveu elementos comuns ao gênero da pintura histórica e que 

empregaria em Independência ou Morte (1888). Esta modalidade remete aos 

movimentos do Romantismo9 e do Neoclassicismo10 nas artes visuais, ao 

                                                            
7 Um aluno da AIBA, normalmente, seguia este percurso disciplinar: realização dos cursos de 
forma sequencial; participação em salões para conseguir as bolsas de estudo para a Europa; 
aulas em ateliês de mestres das escolas francesas e italianas; exposições obrigatórias em 
salões europeus; envio de pinturas para serem apresentadas nas Exposições Gerais do Rio de 
Janeiro; retorno ao Brasil para uma exposição individual, onde poderia formar clientela privada, 
pública ou eclesiástica. Ao finalizar o período de formação, o artista da AIBA ainda poderia se 
tornar professor da instituição, vender sua produção individual ao Ministério do Império e, 
ainda, viajar para a Europa para realizar encomendas contratadas no Brasil (GOMES JÚNIOR, 
2019, p. 3-4). 
8 Cabe ressaltar que o interesse de Pedro Américo em viver entre o Brasil e a Europa integra 
um fenômeno mais amplo, que abrange as jovens nações independentes da América Latina. 
Logo após se emanciparem dos colonizadores, as jovens nações fundaram suas próprias 
academias artísticas para escrever uma biografia visual nacional. O objetivo era construir uma 
nacionalidade e despertar o sentimento de pertencimento à nova pátria, além de fortalecer um 
projeto civilizador. A trajetória dos artistas que integraram este projeto na segunda metade do 
século XIX é bastante parecida: eles iniciavam seus estudos no país de origem e, depois, 
recebiam apoio financeiro do Estado para estudar na Europa, principalmente na Itália e na 
França (PRADO, 2008, p. 17-20). 
9 Localizado na Europa ocidental dos séculos XVIII e XIX, o romantismo nas artes visuais 
remete à uma visão de mundo que rompe com a visão racionalista, centrada na ordem, no 
equilíbrio e na objetividade. Os artistas criam imagens que apelam às paixões e ao 
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resgatar temas mitológicos da Antiguidade greco-romana e associá-los a 

motivos históricos. Tais pinturas representam fatos do passado a partir de uma 

perspectiva acadêmica e geralmente eram feitos sob encomenda do Estado, 

como parte de um projeto cultural nacionalista com fins estéticos e 

pedagógicos (PINTURA, 2020). Os movimentos artísticos eram proeminentes 

na Europa Ocidental e ganharam força no Brasil a partir da Missão Artística 

Francesa, que chegou à então colônia portuguesa em 1816 a pedido de D. 

João VI como parte de um projeto civilizador (SCHLICHTA, 2006, p. 58). 

Em seu período de estudos em Paris, Pedro Américo se tornou discípulo 

de Horace Vernet (1789-1863)11, artista que ficara conhecido pelas pinturas de 

batalhas e grandes feitos militares da Era Napoleônica. O pintor paraibano 

também foi bastante influenciado pela obra de Jean-Louis Ernest Meissonier 

(1815-1891)12, cuja pintura 1807, Friedland (1875) (Figura 4) inspirou a 

composição de Independência ou Morte (1888). As referências à tela de 

Meissonier, aliás, geraram acusações de plágio por parte da imprensa 

brasileira13. Apesar das críticas feitas à época, a referência a outras obras era 

                                                                                                                                                                              
subjetivismo, sem fugir às referências do neoclassicismo. A partir desta perspectiva, são 
abordados os mitos do herói e da nação e a consciência histórica (ENCICLOPÉDIA ITAÚ 
CULTURAL, 2021b). 
10 O Neoclassicismo é contemporâneo ao Romantismo. O movimento cultural defende a 
retomada da estética greco-romana nas artes visuais, considerada modelo de equilíbrio, 
clareza e proporção. Os artistas deveriam se concentrar na técnica em vez da subjetividade, 
por isso o ensino da arte deveria se basear em regras comunicáveis. Este pensamento 
influencia a fundação das academias de arte, como a Académie des Beaux-Arts, na França, e 
a Academia Imperial de Belas Artes (AIBA), no Brasil (ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL, 
2021a). 
11 Émile Jean-Horace Vernet era um representante da academia artística francesa. Além da 
pintura histórica, em seu ateliê foram produzidos croquis de moda, caricaturas, retratos e 
litografias. Seu principal mecenas era o Duque d'Orléans, que se tornaria o rei Luís Filipe I 
após a Restauração Francesa (1814-1830). Ao longo da década de 1820, o duque 
encomendou de Vernet uma série de telas com cenas de batalhas do período da Revolução e 
das Guerras Napoleônicas. Além do Rei Cidadão, o trabalho do artista foi financiado por 
Napoleão III e pelo Czar Nicolau I. Horace Vernet integrou mais de trinta academias artísticas 
em sua vida, ocupando o cargo de diretor da Academia Francesa em Roma em 1829 
(COLLECTION NATIONAL GALLERY OF ART, 2020a). 
12 Jean-Louis Ernest Meissonier é considerado um classicista, no sentido de retomar em seu 
trabalho a arte greco-romana, considerada modelo de equilíbrio, clareza e proporção 
(ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL, 2020a). Assim como Horace Vernet, o pintor francês ficou 
conhecido pelas pinturas históricas que ilustravam conquistas militares napoleônicas. 
Messoinier testemunhou o fim da monarquia na França, com a abdicação do rei Luís Filipe I, 
em 1848, e a ascensão de Napoleão III, que se tornaria imperador dos franceses após um 
golpe de Estado em 1851. O artista era um nacionalista que desejava relembrar aos 
compatriotas franceses as glórias militares da nação, principalmente após a derrota na Guerra 
Franco-Prussiana (1870-1871) (COLLECTION NATIONAL GALLERY OF ART, 2020b). 
13 As críticas às pinturas históricas de Pedro Américo por parte da imprensa, como as 
relacionadas às representações de batalhas da Guerra do Paraguai, teriam motivado o artista a 
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algo comum no gênero da pintura histórica, por ser vista como uma ferramenta 

para a execução bem sucedida de um projeto ambicioso (PRADO, 2008, p. 22), 

como concentrar em uma única imagem a narrativa do momento da fundação 

da nação. 

 

Figura 4 – Reprodução da tela 1807, Friedland, de Jean-Louis Ernest 
Meissonier. 

  

Fonte:  METROPOLITAN MUSEUM OF ART (s.d.)14. 

 

Pedro Américo ansiava transmitir uma mensagem moral e patriótica em 

suas obras (PRADO, 2008, p. 23), o que explica a composição de 

Independência ou Morte (1888). Ela fora construída pelo artista para realçar a 

figura do líder, D. Pedro I, que é colocado em um ponto mais elevado na 

topografia. Ainda que o então príncipe regente não ocupe o primeiro plano da 

imagem, todo o conjunto dos elementos da pintura fazem com que o olhar do 

espectador seja direcionado ao monarca (SCHLICHTA, 2006, p. 213). 

Comitiva, soldados e camponês formam uma elipse em torno do protagonista 

da pintura, que traja o uniforme de gala e está montado em um cavalo 
                                                                                                                                                                              
sair do país, como apontam biógrafos. Este período da vida do pintor é chamado de fuga para 
Europa, tendo se iniciado em 1866 (GOMES JÚNIOR, 2019, p. 6). Américo também era alvo de 
críticas dentro da própria AIBA, representada por Victor Meirelles. O pintor foi acusado de 
"faltar com a verdade" na composição da tela Batalha do Avahy (1877) (SCHLICHTA, 2006, p. 
166). Para saber mais, consultar: OLIVEIRA, 1943; GUARILHA, 2005. 
14 MEISSONIER, Jean-Louis Ernest. 1807, Friedland. Metropolitan Museum of Art, óleo sobre 
tela, 135.9 x 242.6 cm, 1875, tela reproduzida em 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437052. Acesso em 23 mai. 2021. 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437052
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castanho-escuro. Dois grandes semicírculos são dispostos ao lado de D. Pedro 

I, o da direita ocupado pelo grupo de soldados e o da esquerda, pelos 

conselheiros, pelo camponês e duas figuras masculinas que chegam a cavalo. 

Para tornar o momento ainda mais solene, o pintor paraibano optou por vestir 

os soldados da cena com os trajes da Guarda de Honra do futuro imperador 

(SCHLICHTA, 2006, p. 224) – que só seria criada oficialmente no dia 1º de 

dezembro de 1822.  

A comitiva do príncipe Bragança celebra o momento da independência 

com braços, chapéus e espadas erguidos. No primeiro plano, um dos soldados 

lança para o alto o laço que simbolizava o vínculo entre a colônia e a metrópole 

(PRADO, 2008, p. 24), gesto que é reencenado em Independência ou Morte 

(1972). A expressão plácida, mirando o horizonte, o braço erguido e a rigidez 

da postura de D. Pedro I contrastam com o movimento da cena. Contudo, a 

opção pelas feições serenas conota a intenção de Pedro Américo de 

representar o monarca como um estadista determinado a realizar um ideal, que 

não mede esforços para libertar o Brasil e se sacrificar pela jovem nação 

(SCHLICHTA, 2006, p. 230).  

O caráter heroico do protagonista e a solenidade do acontecimento são 

reiterados pelas montarias, que substituíram os jegues usados tradicionalmente 

para aquele tipo de viagem. Os cavalos remetem a uma tradição pictórica que 

associa o cavalgar com as qualidades necessárias para uma boa liderança. 

Desde a Antiguidade Clássica, cavalgar é considerado uma arte nobre de difícil 

aprendizado, associada a um alto status social. Dominar o cavalo exigia um 

conhecimento teórico, habilidades físicas, retidão moral e, principalmente, 

equilíbrio emocional. Tal virtude era trabalhada sobre a montaria, que ensinava 

a príncipes e membros da nobreza a postura necessária para comandar 

vassalos, servos e demais subalternos, em especial na Era Moderna (CUNEO, 

2012, p. 77-81).  

A imagem de alguém da aristocracia ou da realeza sobre um cavalo era 

usada para simbolizar domínio, nas mais diferentes expressões artísticas, 

como a pintura, a escultura e a xilogravura. Com o enfraquecimento das 

monarquias europeias e o fim do Antigo Regime, marcado pela Revolução 

Francesa e a ascensão de Napoleão Bonaparte, a representação do cavaleiro 

foi atualizada. O animal ainda era símbolo de status, contudo, quem o 
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dominava passou a conotar valores como a virilidade, a juventude e o vigor 

físico (BURKE, 2004, p. 81). A herança da Antiguidade que se perpetuou ao 

longo dos séculos é a apresentação de indivíduos como a reencarnação de 

ideias e valores, em especial os governantes, caracterizados como heróis, 

como uma espécie de "super-homem" (BURKE, 2004, p. 75).  

Por ser um símbolo de status, chama a atenção em Independência ou 

Morte (1888) a única figura humana que não está montada em um cavalo. O 

camponês no canto esquerdo da tela está com os pés descalços no chão, 

testemunhando a tudo, porém sem fazer parte da ação que se desenrola na 

cena. Como recurso de retórica, o homem serve como ponto de delimitação do 

observador. Ele nos indica o que devemos observar, a atitude heroica do 

primeiro imperador do Brasil. Sua posição no quadro, na ponta diagonal 

inferior, reforça a hierarquia das figuras na cena, mantendo o status elevado do 

príncipe (OLIVEIRA; MATTOS, 1999, p. 89 apud SCHLICHTA, 2006, p. 225). 

Já como recurso representativo, o camponês simboliza o povo brasileiro, que 

testemunhou de forma passiva o nascimento da nação pelas mãos de D. Pedro 

I (SCHLICHTA, 2006, p. 225). 

Cabe ressaltar que a representação do povo apenas como testemunha e 

não como agente dos momentos fundacionais da nação é comum na pintura 

histórica desenvolvida na América Latina pós-independência. As elites que 

participaram dos processos de emancipação política idealizavam uma nação 

emoldurada pela harmonia, construída por homens brancos racionais, letrados 

e "civilizados", que tinham o direito legítimo de assumir e dirigir o governo – 

seja uma República ou uma Monarquia Constitucional. Nesta perspectiva, 

mulheres, escravizados, mestiços, indígenas, pobres e não-proprietários eram 

apenas coadjuvantes da história que estava sendo escrita. Este ponto de vista 

foi incorporado por pintores de todo o continente, que contribuíram para a 

construção de uma "identidade nacional civilizada" por meio das imagens 

(PRADO, 2008, p. 17-18).  

Assim como o camponês, o espectador da pintura histórica de 1888 e do 

filme de 1972 é convidado a ser uma “testemunha ocular” dos acontecimentos, 

termo usado por Peter Burke para descrever a ilusão da plateia de assistir aos 

fatos históricos por meio de imagens (2004, p. 175). Outro fato do qual 

acabamos por nos tornar testemunhas é o da coroação do primeiro imperador 
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do Brasil, por meio do pincel de Jean-Baptiste Debret e da lente de Carlos 

Coimbra. As referências que Independência ou Morte (1972) faz à obra do 

pintor parisiense serão analisadas a seguir. 

 

 

3. A Coroação por Carlos Coimbra: a pintura de Jean-Baptiste Debret em 
película 

Se na sequência anterior o diretor Carlos Coimbra usou uma série de 

planos para dar dinamismo e tensão à cena, na reencenação da tela A 

Coroação de D. Pedro I (1828) (Figura 5), de Jean-Baptiste Debret, foi optado 

por concentrar toda a ação em um plano de 50 segundos de duração. A 

sequência 32 (Figura 6) se passa no interior da Igreja da Nossa Senhora do 

Carmo da Antiga Sé, mesmo local em que o imperador fora coroado 150 anos 

atrás, então chamada de Capela Imperial. A direção de Coimbra concentra-se 

no momento exato da coroação, ou seja, quando a coroa é depositada sobre a 

cabeça de D. Pedro I. Já a pintura de Debret mostra um momento posterior, 

quando o Presidente do Senado da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Lucio 

Soares Teixeira de Gouveia, presta o juramento de fidelidade ao imperador, em 

nome do povo (MURANO, 2013, p. 98). O diretor optou por não incluir este 

personagem na reencenação da tela, focando no enquadramento e na postura 

do monarca idealizados pelo pintor francês. 

Em ambas as representações, D. Pedro I está usando o manto verde 

com plumas amarelas de tucano, segurando o cetro com a serpe dos Bragança 

e usando as botas militares. O pé esquerdo está posicionado ligeiramente à 

frente do direito, apontando para uma Bíblia aberta sobre uma pequena mesa. 

No filme, o suporte do Livro Sagrado é revestido por um tecido vermelho, 

enquanto na pintura o móvel tem as cores verde e amarelo15. Estes tons 

também estão presentes nas roupas dos nobres que acompanham a coroação 

na tela de Debret, que as destacou por serem as cores da Casa Bragança e da 

Casa Habsburgo, respectivamente, as dinastias que estavam fundando um 

império nos trópicos. Na película de Carlos Coimbra, o vermelho toma a cena, 

                                                            
15 Até a emancipação política do Brasil, no ano de 1822, as cores mais utilizadas pela Coroa 
eram o vermelho e o azul. A adoção do verde e amarelo é mais um marco simbólico do fim da 
submissão à Portugal (SCHIAVINATTO, 1997, p. 341). 
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seja pelo trono, pelo piso ou pela roupa dos bispos. A vestimenta da nobreza, 

por sua vez, destoa pela cor preta e pela simplicidade – medalhas e 

condecorações não foram incluídas nas roupas dos figurantes. 

 

Figura 5 – Reprodução da tela A Coroação de D. Pedro I, de Jean-Baptiste 
Debret. 

 

 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DO BRASIL (s.d.)16. 
 
 
 

Figura 6 – Plano da sequência de 32 de Independência ou Morte (1972). 
 

 

Fonte: COIMBRA (1972). 

                                                            
16 DEBRET, Jean-Baptiste. A Coroação de D. Pedro I. Palácio Itamaraty, óleo sobre tela, 
340cm x 640cm, 1828, tela reproduzida no site oficial do Ministério das Relações Exteriores do 
Brasil. Disponível em http://antigo.itamaraty.gov.br/pt-BR/diplomacia-cultural-mre/21572-
coroacao-dom-pedro. Acesso em 23 mai. 2021 
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A representação do interior da igreja também se difere da do pintor 

parisiense. Debret mostra um espaço bem mais amplo, com um número maior 

de convidados em volta do imperador e nas galerias. A Imperatriz Leopoldina 

está mais distante e acima do monarca no quadro, acompanhada pela princesa 

Maria da Glória, que tampouco foi inserida na reencenação de Carlos Coimbra. 

A amplitude permite a inserção da bandeira imperial do lado esquerdo da 

pintura, à frente de D. Pedro I, além de uma quantidade maior de lustres e 

castiçais. A guarda de arqueiros também é representada na composição, 

enfileirada no sentido do ponto de fuga da tela. Dessa forma, A Coroação de D. 

Pedro I reúne as principais características de uma obra neoclássica ao dividir a 

composição em planos e recorrer à perspectiva para gerar o efeito de 

profundidade. Lustres, candelabros, colunas e armas ditam as verticais do 

quadro, enquanto o ponto de fuga é colocado na entrada da igreja. Ainda, a 

iluminação é difusa, evidenciando cada detalhe e ornamento da decoração das 

paredes laterais. O resultado é uma imagem rigorosamente simétrica e estática 

(MURANO, 2013, p. 100).  

Em resumo, a pintura A Coroação de D. Pedro I tem uma suntuosidade 

mais eloquente do que sua versão cinematográfica, pois Jean-Baptiste Debret 

inseriu mais elementos simbólicos à cena. Isso provavelmente não foi feito por 

Carlos Coimbra pela limitação física da capela, pois ele optou por filmar no 

local exato da Coroação em vez de locar um estúdio. 

 

 

4. A Coroação por Jean-Baptiste Debret 

Jean-Baptiste Debret participou ativamente da construção pictórica da 

identidade nacional brasileira nos 14 anos em que viveu no país. Em A 

Coroação de D. Pedro I e nas demais aquarelas e pinturas históricas, o artista 

construiu uma composição que transmitisse verossimilhança dos fatos 

históricos, a partir de recursos comuns ao movimento neoclássico. Sua 

principal fonte de aprendizado foi com o primo Jacques-Louis David (1748-

1825)17, com quem trabalhara em Paris e em Roma. A tela mais representativa 

                                                            
17 Jacques-Louis David é considerado o maior representante do Neoclassicismo francês. 
Nasceu em Paris em 1748 e foi aluno de Marie-Joseph Vien até ingressas na Académie des 
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de David com a qual Debret colaborou foi O Juramento dos Horácios, exposto 

no Salão Parisiense de 1785. A ilustração reúne as características típicas do 

Neoclassicismo, como a recuperação de uma narrativa greco-romana, o 

espírito heroico e a perspectiva clássica (DIAS, 2006, p. 244).  

Além da pintura, o primo o incentivou a ter uma participação política 

ativa durante o período revolucionário francês, como um jacobino. Debret 

acabou por integrar o grupo de pintores oficiais de Napoleão Bonaparte em 

1805, ao lado de David, e realiza quatro quadros napoleônicos até 1812. A 

Restauração e a volta da dinastia Bourbon fizeram com que o pintor e outros 

artistas revolucionários perdessem prestígio na sociedade parisiense. É neste 

contexto que Debret recebeu o convite de Joachim Lebreton (1760-1819) para 

integrar a expedição francesa rumo à corte de D. João VI18, com o objetivo de 

criar uma cultura artística no Reino do Brasil e fundar uma academia de Belas 

Artes nas américas (TREVISAN, 2007, p. 11).  

Ao chegar ao Brasil, aos 47 anos de idade, Debret tentou realizar aqui 

as mesmas atividades que realizara para Napoleão Bonaparte, produzindo 

cenas que retratassem a nova condição política do país (DIAS, 2006, p. 245). 

O pintor parisiense era um dos responsáveis por construir uma cultura imperial 

baseada em dois elementos que constituiriam a nacionalidade brasileira: a 

monarquia, impulsionadora de um projeto civilizatório, e a natureza, pilar 

territorial e material da jovem nação (SCHWARCZ, 1998, p. 39). 

No entanto, o novo reino não dispunha dos mesmos recursos que sua 

terra natal e o monarca que o contratara, D. João VI, não estava interessado 

em ser retratado. As condições não se alteraram com a ascensão de D. Pedro 

I, o que resultou na realização de poucos quadros históricos sob encomenda 

da Coroa. Muitos dos estudos destas obras, aliás, não chegaram a ser 

                                                                                                                                                                              
Beaux-Arts em 1783. Participou ativamente do movimento jacobino durante a Revolução 
Francesa, sendo eleito deputado do novo parlamento. Durante a Era Napoleônica, retratou o 
líder francês em diferentes fases, do generalato ao império. A derrota de Napoleão em 1815 
levou David a se exilar em Bruxelas, onde continuou a pintar até sua morte, em 1825 
(COLLECTION THE NATIONAL GALLERY, 2021). 
18 Há um debate no meio acadêmico sobre quem fora, de fato, o idealizador da Missão Artística 
Francesa de 1816. Antônio de Araújo de Azevedo, o Conde da Barca, seria o grande defensor 
da ideia, ao convencer D. João a contratar a comitiva. No entanto, a primeira menção à vinda 
de pintores franceses ao Brasil para um projeto educacional teria partido de Nicolas Taunay, 
que, em 1815, ofereceu-se à Família Real para ser o pintor particular dos príncipes Bragança. 
Para saber mais, ver TREVISAN, 2007. 
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concretizadas em quadros de grandes formatos, como o da Coroação 

(TREVISAN, 2012, p. 19).  

Antes da realização da tela A Coroação de D. Pedro I, Jean-Baptiste 

Debret integrou a comissão de organização desta que foi uma das principais 

cerimônias do novo império que tentava se estabelecer nos trópicos. A 

Coroação e a Sagração aconteceram em 1º de dezembro de 1822, 

considerado o dia em que a dinastia Bragança ascendeu ao trono português e 

iniciou a Restauração Portuguesa, acabando assim a União Ibérica (1580-

1640), segundo suplemento da Gazeta do Rio de Janeiro de 3 de dezembro de 

1822 (GAZETA DO RIO DE JANIERO, 1822, n.p). A escolha desta data 

reafirmou a força simbólica do ritual, que deu mais legitimidade ao reinado de 

D. Pedro na nova nação (OLIVEIRA, 2009). 

Quando A Coroação de D. Pedro I foi finalizada, Jean-Baptiste Debret já 

estava há doze anos no Brasil. A iniciativa de realizar um quadro de grandes 

dimensões com a representação da Coroação partira do próprio artista, que 

solicitara à Coroa uma sala no prédio que viria a ser a AIBA, fundada em 1826. 

A obra foi iniciada em 1823 e finalizada cinco anos depois, com a assistência 

de sete alunos (TREVISAN, 2007, p. 23). A pintura histórica era destinada à 

sala do trono do Paço do Rio de Janeiro e ganhou duas importantes 

reproduções nos anos seguintes: uma em 1829, como parte da programação 

da Exposição de Classe de Pintura Histórica na Imperial Accademia de Bellas 

Artes, desenho que nunca mais foi encontrado (MURANO, 2013, p. 98); e outra 

em 1839, como litogravura, no terceiro volume da Viagem Pitoresca e Histórica 

ao Brasil, livro organizado por Debret após retornar à França, em 1831. 

Neste livro, além da ilustração da Coroação, o artista parisiense narra 

todo o cerimonial realizado na Igreja da Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé 

em 1º de dezembro de 1822. A descrição verbal do interior da igreja se 

assemelha à pintura de 1828 e traz informações sobre a disposição dos 

convidados no recinto19. Na cerimônia, D. Pedro I recebeu as insígnias 

                                                            
19 Debret nos conta que, no dia da cerimônia, o interior da igreja foi dividido da seguinte 
maneira: do lado direito da nave, uma fileira de bancos foi destinada aos senadores do Rio de 
Janeiro, enquanto o lado esquerdo foi reservado aos ministros e outras figuras da corte. 
Procuradores-gerais e demais representantes das províncias sentaram-se atrás destes grupos. 
As damas da corte e acompanhantes de outros convidados se acomodaram nas galerias, 
enquanto a Imperatriz Leopoldina e o corpo diplomático ocuparam as galerias do coro. Ao 
observar a tela A Coroação de D. Pedro I, conseguimos identificar esta organização espacial. 
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imperiais já abençoadas pelo sacerdote, acompanhadas pela espada, pela 

coroa e pelo cetro, e foi ungido com os óleos santos (DEBRET, 1839, p. 65). 

Mais adiante, na seção em que apresenta os retratos de D. João VI e D. Pedro 

I, Jean-Baptiste Debret traz suas impressões sobre o jovem imperador, 

oferecendo pistas sobre suas escolhas de trajes e da posição do monarca na 

composição do quadro da Coroação: 
 

Dom Pedro I, de forte e alta estatura, tinha um temperamento colérico 
e sanguíneo; [...] Naturalmente pouco generoso, ele também era 
econômico em seu estilo de vida. A sua boa fé fez dele um 
reformador zeloso dos abusos que o revoltavam desde a sua 
infância, na corte do seu pai. Ele deu o exemplo de privações 
durante sua regência e início do seu reinado: tempos difíceis em que 
desenvolveu todas as qualidades dignas de um regenerador 
soberano, mantendo uma paixão determinada pelo esplendor exterior 
que rodeia o trono20 (DEBRET, 1839, p. 133, grifo nosso, tradução 
nossa). 

 
 
Para explicitar as diferenças entre a monarquia de D. João VI, atrelada 

ao Antigo Regime, e o reinado de D. Pedro I, o libertador da nova nação, o 

artista francês realçou nas vestimentas elementos da terra brasileira. O manto 

do jovem imperador lembra os ponchos usados pelo povo, principalmente os 

moradores de São Paulo e da região sul do país. O acessório é apresentado 

nas cores verde e amarela, decorado com uma murça de plumas de tucano. 

Outro acessório que se destaca em A Coroação de D. Pedro I são as botas do 

monarca, que realmente as utilizou no dia da cerimônia. A substituição dos 

sapatos e meias compridas pelas botas de soldado simbolizam uma nova 

monarquia, mais americanizada e ligada aos valores liberais. O calçado 

também remete à personalidade ativa do monarca, que teria transformado o 

Brasil independente graças à sua força, juventude e virilidade. Ele era um 

símbolo do imperador brasileiro, no entanto, não era de sua exclusividade. As 

botas militares integram a iconografia dos grandes líderes pós-Revolução 

Francesa, como uma expressão do caráter vigoroso e dinâmico destas figuras. 

A mais representativa é Napoleão Bonaparte, que fora pintado por Debret 

                                                            
20 "Don Pedro Ier, d'une forte et grande stature, était d'un tempérament bilieux sanguin [...] 
Naturellement peu généreux, il était également économe dans sa manière de vivre. Sa bonne 
foi en fit un réformateur zélé des abus qui l'avaient révolté depuis son enfance, a la cour de son 
père. Il donna l'exemple des privations pendant sa régence, et le commencement de son règne: 
temps difficiles où il développa toutes les qualités dignes d'un souverain régénérateur, en 
conservant cependant une passion déterminée, pour le faste extérieur qui environne le trône." 
(DEBRET, 1839, p. 133). 
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antes do artista se mudar para o Brasil. Demais lideranças do movimento 

independentista da América Espanhola também eram representados com as 

botas militares, como Simón Bolívar e Agustín Iturbide, o primeiro imperador do 

México (DIAS, 2006, pp. 253-254). 

Outro acessório usado para marcar as diferenças entre o reinado do pai 

e o do filho era a coroa imperial, disposta sobre a cabeça do jovem imperador 

na cerimônia de 1822 e na pintura de 1828. Seu modelo era diferente do usado 

por D. João VI em sua aclamação, em 1818, adotando a forma cônica 

(OLIVEIRA, 2009). Ainda, a própria cerimônia em si, a da coroação, não era 

realizada no interior da realeza portuguesa desde o desaparecimento de D. 

Sebastião em 1578. Segundo a tradição bragantina, o monarca retornaria do 

combate para devolver sua coroa à Portugal e, até que isso acontecesse, os 

reis da dinastia Bragança deveriam ser apenas aclamados. Por isso, em 

cerimônias e representações pictóricas, como as de D. João VI, o acessório 

monárquico sempre era colocado ao lado do trono, e não sobre a cabeça do 

rei. Em A Coroação de D. Pedro I, a coroa sobre a cabeça do imperador 

denotava a ruptura da tradição e a inovação, ao mesmo tempo em que o 

fundador do império brasileiro, um português da dinastia Bragança, se 

apresentava como o D. Sebastião em terras americanas. A insígnia 

monárquica era mais um recurso retórico de Debret para construir uma cena 

verossímil, com uma narrativa exata do cerimonial da coroação, que ao mesmo 

tempo ratificava os atributos de inovação e progresso ligados à imagem de D. 

Pedro (DIAS, 2006, p. 256). 

Para construir uma narrativa visual ainda mais convincente, o pintor 

parisiense recorreu a elementos de duas pinturas históricas encomendadas por 

Napoleão Bonaparte, A Coroação de Napoleão e Josephine (1806/07) (Figura 

7), realizada por Jacques-Louis David, e Primeira Distribuição das Cruzes da 

Legião de Honra na Igreja dos Inválidos (1812) (Figura 8), feita por ele mesmo 

três anos antes de migrar para o Brasil. 
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Figura 7 – Reprodução da pintura A Coroação de Napoleão e Josephine, de 
Jacques-Louis David. 

 

  

Fonte: GOOGLE ART PROJECT (s.d.)21. 
 

Figura 8 – Reprodução da pintura Primeira Distribuição das Cruzes da Legião 
de Honra na Igreja dos Inválidos, de Jean-Baptiste Debret. 

  

Fonte: MINISTÈRE DE LA CULTURE (s.d.)22. 

                                                            
21 DAVID, Jacques-Louis. A Coroação de Napoleão e Josephine. Museu do Louvre, óleo sobre 
tela, 621cm × 979cm, 1807, tela reproduzida no Google Art Project. Disponível em 
https://g.co/arts/NisHyGSnnGLX9TSC8. Acesso em 23 mai. 2021. 
22 DEBRET, Jean-Baptiste. Primeira Distribuição das Cruzes da Legião de Honra na Igreja dos 
Inválidos. Musée National du Château, óleo sobre tela, 403cm x 531cm, 1812, tela reproduzida 
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A Coroação de D. Pedro I empresta da tela de Jacques-Louis David a 

composição. Ambos os imperadores estão do lado direito do quadro, próximos 

ao altar. Se o imperador francês está de pé, prestes a coroar a esposa, o 

brasileiro permanece sentado, mas com a perna esquerda projetada para 

frente, indicando que, apesar de estar em um ritual religioso, ele ainda é o 

soberano. Os pintores também compartilham a representação majestosa da 

arquitetura da igreja, a Catedral de Notre-Dame, em David, e a Igreja da Nossa 

Senhora do Carmo da Antiga Sé, em Debret. Ambos apresentam em detalhes 

as figuras e os símbolos religiosos presentes na cerimônia. Ainda, Debret 

ilustra os personagens históricos com expressões frígidas, uma marca 

davidiana e das obras neoclássicas. A razão deve predominar sobre o 

sentimento e dominar os impulsos da natureza, reinando assim a harmonia e a 

racionalidade na composição (MURANO, 2013, p. 102-103). 

Já a tela Primeira Distribuição das Cruzes da Legião de Honra na Igreja 

dos Inválidos faz parte de uma série de quadros napoleônicos do pintor 

parisiense. Da mesma forma que A Coroação de Napoleão e Josephine, ela 

também emprestou à pintura histórica brasileira a composição. Nas duas 

pinturas, o imperador está no lado direito do quadro e acima da maioria dos 

personagens, que estão todos voltados para o líder. A disposição dos 

elementos em ambas faz com que o olhar do espectador seja direcionado aos 

imperadores. A perna esquerda de Napoleão também é projetada para frente. 

Os tons de vermelho predominam, assim como a amplitude do espaço 

(MURANO, 2013, p. 102). 

 

 

5. Considerações finais 

 
Liberdade, ordem, patriotismo, militarismo e paternalismo. Todos estes 

valores centrados na figura de D. Pedro I foram traduzidos para o discurso 

pictórico por Jean-Baptiste Debret e ganharam uma reinterpretação de Carlos 

Coimbra em 1972. Neste meio tempo, Pedro Américo transplantou estes 

valores para outro acontecimento histórico, com o intuito de reforçar o caráter 

                                                                                                                                                                              
no Joconde Database. Disponível em 
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/joconde/000PE004980. Acesso em 23 mai. 2021. 
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de pai fundador da nação do imperador brasileiro. Dessa forma, a versão de D. 

Pedro I como único responsável pela emancipação política do Brasil perpetua-

se independentemente do regime político, sendo recuperada em momentos de 

efeméride – como no Sesquicentenário da Independência, na Ditadura Militar, e 

no Bicentenário da Independência, que será comemorado em 2022. A 

exploração desta perspectiva que coloca o imperador como protagonista do 

processo de Independência nas celebrações cívicas de 1972, em especial, não 

é por acaso: a autoridade e legitimidade do governo Médici se espelharia em D. 

Pedro I no quesito da integração do território nacional. Seja em 1822 ou em 

1972, ambos os líderes estavam defendendo o povo brasileiro dos adversários 

políticos internos e externos, além de unir pontos distantes do país sob o 

espírito patriótico. No caso da Ditadura Militar, estes ideais se materializaram 

na Política de Segurança Nacional e em obras de infraestrutura como a 

Transamazônica (SCHIAVINATTO, 2002, p. 84)  

A perpetuação da interpretação do IHGB sobre a Independência do 

Brasil ao longo de dois séculos mostra como o trabalho retórico da Coroa foi 

bem-sucedido, mesmo com os esforços da historiografia contemporânea em 

apresentar outros pontos de vista do episódio, em particular em 1972. Em 

contraposição ao discurso oficial do governo Médici sobre o papel de D. Pedro I 

na emancipação política do país, historiadores como José Honório Rodrigues, 

Emília Viotti, Fernando Novais e Maria Odila da Silva Dias23 levavam ao debate 

público um ponto de vista diferente da interpretação conservadora que atribuía 

à monarquia a responsabilidade pela manutenção e pela consolidação da 

unidade territorial brasileira. Eles apontavam a participação de outros agentes 

no processo de Independência, além de contra-argumentar que a emancipação 

de Portugal não fora pacífica nem unânime entre os brasileiros (COSTA, 2005, 

p. 96). Entretanto, Independência ou Morte (1972) adota a interpretação 

conservadora nos argumentos, cenografia, figurino e fotografia, exatamente por 

ser a versão mais difundida e conhecida pelo grande público – e considerada 

essencial para alcançar os propósitos ultrarrealistas e de ilusão de testemunho 

do passado. 

  

                                                            
23 Para saber mais detalhes das pesquisas sobre a Independência do Brasil desenvolvidas por 
estes autores, ver COSTA, 2005. 
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Visibilidades na obra fílmica e na obra pictórica: uma 
discussão sobre arte(s), memórias e história como visão 

 
Zeloi Aparecida MARTINS 1 

 
Pensar é, primeiramente, ver e falar, mas com a condição de que o 
olho não permaneça nas coisas e se eleve até as “visibilidades”, e de 
que a linguagem não fique nas palavras ou frases e se eleve até os 
enunciados (DELEUZE, 1992, p. 119).  

 
Introdução  

Pesquisar as relações entre obras fílmicas, obras pictóricas e história 

tem sido uma preocupação de estudiosos de diferentes áreas, posto que é um 

campo riquíssimo para diálogos e reflexões para tais pesquisadores. Estudar 

uma obra pictórica e uma obra fílmica do ponto de vista da história é colocá-las 

lado a lado para analisar as implicações teóricas e visibilidades desse 

encontro. Depois dos estudos realizados sobre a obra fílmica Joaquim 

(MARTINS, 2017), sob a perspectiva de analisar, nela, a potencialidade de se 

configurar a história como visão e resistência, neste trabalho a proposição 

envolve esse mesmo filme e a obra pictórica Tiradentes esquartejado (1893), 

de Pedro Américo2. A principal referência para tal discussão é o trabalho de 

Robert A. Rosenstone3, o qual discute o cinema como importante instrumento 

de investigação, de elaboração, de ensino e aprendizagem a respeito dos 

                                                            
1 Professora Associada da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) – Campus Curitiba II – 
Faculdade de Artes do Paraná (FAP), no curso de Licenciatura em Artes Visuais. Graduada em 
História pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Guarapuava (FAFIG), em 1991, tem 
Especialização em Teoria e Produção do Conhecimento Histórico pela Universidade Estadual 
do Centro Oeste do Paraná (Unicentro), Guarapuava-PR; Mestrado em História pela 
Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná (Unicentro), Guarapuava, em convênio com 
a Universidade Estadual de São Paulo (UNESP-Assis), em 1999; Doutorado em História pela 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba-PR, em 2005; Pós-Doutorado em Linguagem 
Literária pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) – Campus de Cascavel, 
em 2017. Líder do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Arte (GIPA) (Unespar/CNPq). 
2 A obra pertence ao acervo do Museu Mariano Procópio, de Juiz de Fora-MG. 
3 Robert Rosenstone, historiador pós-moderno que, em seus trabalhos, discute as narrativas e 
as perspectivas teóricas da historiografia, na defesa de uma renovação da própria narrativa 
através de outros modelos de escrita e argumentação. Exemplo disso está em seu livro 
lançado em 2006, History on film / Film on history, publicado nos Estados Unidos e traduzido 
para português em 2010. Além dessa obra, Rosenstone escreveu Crusade of the Left: The 
Lincoln Battalion in the Spanish Civil War (1969), Romantic Revolutionary (1975), Mirror in the 
Shrine: American Encounters with Japan (1988) e Visions of the Past: The Challenge of Film to 
Our Idea of History (1995), organizou as obras Revisioning History: Film and the Construction of 
the New Past (1995) e Experiments in Rethinking History (2004), e coescreveu A companion to 
the Historical Film (2013). 
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acontecimentos da história. 

Pintura, cinema, teatro, fotografia, dentre outros, têm em comum a 

imagem, o que permite a experiência da imagem com diferentes meios, ou 

suportes, ao mesmo tempo em que impõem um novo modo de pensar e ver, 

pois ali o mundo está não só representado, mas também invisível. São 

imagens, imagens em movimento, que têm uma temporalidade diferente das 

imagens que experimentamos sensivelmente no mundo. Como uma centelha 

da experiência imediata do corpo, a imagem, em sua visibilidade, confunde-se 

com o próprio sujeito. Cinema, pintura e história operam a memória na 

experiência da imagem, na imagem como visão, ou seja, estabelecem um 

campo de significados diferente da história escrita.  

Para esse historiador Rosenstone, ainda que não haja a preocupação 

com a fidelidade histórica, as imagens do filme — e talvez seja possível pensar 

também na pintura, com suas especificidades — condensa a história criando 

outras formar de contá-la. Assim, como no filme, na pintura também se pode 

estabelecer um campo de significados diferenciado. Isso acontece num jogo da 

invisibilidade, num jogo diferenciado, pois há a transgressão a toda pretensão 

da representação do real. O quadro e o filme vão além, porque envolvem o 

espectador, que sai do seu lugar estável para perceber visibilidades. Assim, a 

hipótese de trabalho é de que o corpo de Tiradentes esquartejado de Pedro 

Américo e o Tiradentes de Joaquim têm em comum a não figuração, ou seja, 

eles não são personagens de narrativas, mas dão a ver as invisibilidades 

trazendo a história de Tiradentes. 

Para mostrar essas invisibilidades e o movimento do espectador na 

relação com a obra pictórica e com a obra fílmica, o texto apresenta um fio 

condutor que vai da análise da criação do “Herói Tiradentes”, passando pela 

obra fílmica Joaquim e pela obra pictórica Tiradentes esquartejado e seu 

criador, o artista Pedro Américo, para então discutir as visibilidades da memória 

e da história como visão.  
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2. A criação do “Herói Tiradentes” 

É inquietante questionar sobre a criação do “Herói Tiradentes”, escolhido 

pelo Governo Republicano (1889) para representar e fortalecer suas 

estratégias políticas, tais como o uso da imagem do herói, a qual foi 

“midiatizada”, com o uso de suportes disponíveis na época, em especial as 

artes plásticas. Como exemplo dessa “midiatização” temos as obras: Martírio 

de Tiradentes (1893), de Aurélio de Figueiredo (Museu Histórico Nacional do 

Rio de Janeiro); Resposta de Tiradentes à comutação da pena de morte (ca. 

1900), de Leopoldino Faria (Câmara Municipal de Ouro Preto); Tiradentes 

(1890), de Décio Villares (Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro); 

Tiradentes esquartejado (1893), de Pedro Américo (Museu Mariano Procópio, 

Juiz de Fora). 

Para a historiadora da arte Maraliz de Castro Vieira Christo, a obra 

Tiradentes esquartejado é um exemplar singular na pintura brasileira: 

 
Quadro único na pintura brasileira e mesmo ocidental, por apresentar 
em grande tela o corpo de um herói nacional em pedaços, Tiradentes 
esquartejado insere importantes questões para o entendimento dos 
dilemas da pintura histórica no final do século XIX.  
No Brasil, o quadro inclui-se no contexto de “fabricação” dos heróis 
republicanos, que culmina com a sacralização de Tiradentes, a partir 
dos trabalhos de dois de seus antigos alunos: Décio Villares e Aurélio 
de Figueiredo. Tal preocupação com os heróis praticamente não 
existia no Império, haja vista os debates no interior do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro concentrarem-se no entendimento 
da nova nação e do povo brasileiros, assim como na defesa da 
monarquia, consubstanciada na figura do Imperador, este, sim, alvo 
de culto (CHRISTO, 2005, p. 3). 

  

Destaque-se a ideia de que o quadro se inclui no contexto de 

“fabricação” dos heróis da República, pois, na época, com os trabalhos de 

Décio Villares e Aurélio de Figueiredo, aconteceu a sacralização de Tiradentes.  

A transição do governo monárquico no Brasil para um governo 

republicano, cujo ideal estava voltado para a construção de uma nação liberal, 

exigia uma unidade em torno de um projeto político que levasse em conta, 

além da questão administrativa, a história, seus símbolos culturais e outros 

elementos necessários para consolidar-se. Porém, a recente mas “fragilizada 

República” teve que buscar na Monarquia referências para sua afirmação.  
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As pinturas do período Imperial brasileiro colaboraram para a afirmação 

de uma possível unidade nacional, com obras que representavam as vitórias 

brasileiras sobre o inimigo externo, e o culto ao imperador. Entretanto, foram 

silenciadas as revoltas internas, que contradiziam o governo. Os republicanos 

trazem para cena as memórias das revoltas silenciadas no Império. No cenário 

republicano aparecem as temáticas das revoltas do Período Colonial, do 

Regencial e das ocorridas durante o Primeiro Reinado e Segundo Reinado. 

Uma das estratégias dos republicanos para promover a centralização do poder 

foi o apelo ao sentimento nacional, “fabricando” um “herói nacional”. Para o 

historiador José Murilo de Carvalho, 

 
A luta em torno do mito de origem da República mostrou a dificuldade 
de construir um herói para o novo regime. Heróis são símbolos 
poderosos, encarnações de ideias e aspirações, pontos de referência, 
fulcros ideias e aspirações, pontos de referência, fulcros de 
identicação coletiva. São, por isso, instrumentos eficazes para atingir 
a cabeça e o coração dos cidadãos a serviço da legitimação de 
regimes políticos. Não há regime que não promova o culto de seus 
heróis e não possua seu panteão cívico. Em alguns, os heróis 
surgiram quase que espontaneamente das lutas que precederam a 
nova ordem das coisas. Em outras, de menor profundidade popular, 
foi necessário maior esforço na escolha e na promoção da figura do 
herói. É exatamente nesses últimos casos que o herói é mais 
importante. A falta de envolvimento real do povo na implantação do 
regime leva à tentativa de compensação, por meio da mobilização 
simbólica. [...] Herói que se preze tem que ter, de algum modo, a cara 
da nação. Tem que responder a alguma necessidade ou aspiração 
coletiva, refletir algum tipo de personalidade ou de comportamento 
que corresponda a um modelo coletivamente valorizado. Na ausência 
de tal sintonia, o esforço de mitificação de figuras políticas resultará 
em vão (CARVALHO, 1995, p. 51-55). 

 

O alferes Joaquim José da Silva Xavier foi o escolhido para “herói” 

naquele momento histórico: sua participação, condenação e execução na 

Inconfidência Mineira foram os requisitos que atendiam às exigências para a 

mitificação imposta pelos republicanos com o objetivo de fabricar a figura do 

“herói” que se contrapunha à Monarquia e que fora sacrificado por causa de 

seus ideais. Segundo Carvalho,  

 
A busca de um herói para a República acabou tendo êxito onde não o 
imaginavam muitos dos participantes da proclamação. Diante das 
dificuldades em promover os protagonistas do dia 15, que aos poucos 
se revelou capaz de atender às exigências da mitificação foi 
Tiradentes (CARVALHO, 1995, p. 57). 
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Assim, a imagem do “herói” deveria ser transformada em um símbolo 

porque sua trajetória de vida poderia ser tomada como um “modelo 

coletivamente valorizado”. Os populares poderiam identificar-se, criando uma 

unidade mística, um sentimento de pertencimento, de união em torno de um 

ideal, fosse ele a liberdade, a independência ou a República.  

 

 

3. A obra fílmica Joaquim 

A obra fílmica Joaquim4 estreou no Brasil em 20 de abril de 2017. É uma 

coprodução luso-brasileira que apresenta o cenário do período histórico do 

Brasil Colônia, inspirado na história de Joaquim José da Silva Xavier 

(FIGUEIREDO, 2018), o Tiradentes, alferes da Colônia Portuguesa, que se 

tornou o líder da Inconfidência Mineira (1792). No filme, ele é um alferes que 

servem ao governo, sendo fiscal no combate ao contrabando de ouro, além de 

praticar a “profissão” de dentista. Seu desejo era ser um homem de posses, 

reencontrar sua amada Preta e comprá-la. Preta é a personagem de uma 

mulher escravizada que busca a sua liberdade. 

O diretor Marcelo Gomes iniciou seu trabalho de pesquisa com uma 

questão: quem foi Tiradentes na história da Inconfidência Mineira? Segundo 

ele: 

Como esse Alferes, funcionário da Guarda Real portuguesa, vivendo 
num Brasil Colonial cruel, corrupto, desumano que matava os índios e 
escravizava os africanos, como esse sujeito mudou de paradigma e 
vai de encontro a Coroa portuguesa. Coroa que ele, um funcionário, 
vira um rebelde contra essa Coroa. Como foi esse processo de 
construção de consciência política? [...] maravilhoso você de algum 
momento não ter informação nenhuma sobre este personagem, 
porque a liberdade é completa para o ficcionista; então como 
construir essa ficção? (FIGUEREDOS, 2017, n.p). 

 

O diretor esclarece que a ideia para o filme nasceu a partir do que leu da 

história, sobre as ideias iluministas e a independência da América do Norte, 

bem como a influência dessas ideias para a elite cultural mineira. Mas, Joaquim 
                                                            
4 A ficha técnica da obra destaca o pernambucano Marcelo Gomes na direção e roteiro, Pierre 
de Kerchove na direção de fotografia, Marcos Pedroso na direção de arte, Rô Nascimento 
como figurinista, O Grivo na direção musical, e no elenco: Antônio Edson, Chico Pelúcio, Diogo 
Dória, Eduardo Moreira, Isabél Zuaa, Júlio Machado, Karay Rya Pua, Miguel Pinheiro, Nuno 
Lopes, Paulo André, Rômulo Braga e Welket Bungué. O filme concorreu ao Urso de Ouro, 
Berlinale (AZZOLINI, 2017). 
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era um alferes, não sabia falar francês, não era da elite intelectual, então o que 

fez ele mudar de paradigma? O diretor destaca em sua fala que, na sua 

interpretação, o que levou Joaquim a mudar de paradigma foi a convivência 

com os índios, com os africanos, com os mestiços e com portugueses pobres, 

que sofriam o lado mais cruel do período colonial. A região das “minas de 

ouro”, na capitania de Minas Gerais, foi um cenário de encontro de culturas, de 

línguas e de cores para o desenvolvimento do que viria a ser a sociedade 

brasileira, moldada a partir de miscigenação entre diferentes etnias. A região 

das minas de ouro foi amplamente explorada. Essa exploração propiciou o 

encontro dos espanhóis, dos portugueses, dos nativos da terra, dos negros de 

diversos locais da África e com dialetos distintos. Marcelo Gomes ressaltou que 

gostaria que o filme tivesse essa representatividade. 

Na relação entre cinema e história é possível criar uma dimensão de 

discussão que ampliar as possibilidades do próprio filme, pois há um aspecto 

epistemológico vinculado à linguagem cinematográfica, em seus aspectos 

estéticos, que pode constituir um pensar fílmico sobre os fenômenos sociais e 

históricos.  

 
4. A obra pictórica Tiradentes Esquartejado (1893) 

A obra Tiradentes Supliciado (1893) é de autoria do pintor brasileiro 

Pedro Américo de Figueiredo e Melo, paraibano nascido no ano de 1843, na 

cidade de Areia. Voltou sua produção artística para temas históricos, os quais 

induziam para uma leitura que levou os espectadores para a formação de um 

sentimento nacionalista pelo território brasileiro. 

Pintou cenas retratando acontecimentos históricos do período imperial 

como: A Batalha de Campo Grande (1871), Fala do Trono (1873), Batalha do 

Avaí (1874) e O grito do Ipiranga (1888)5. Suas biografias destacam que desde 

muito cedo ele demonstrava talento para as artes (desenho e pintura). Em 

1852 participou, como desenhista, da expedição de naturalistas que vieram 

estudar as florestas brasileiras a pedido da Corte Portuguesa, chefiada por 

Louis Jacques Brunet, pesquisador francês. Num período de dois anos, o 
                                                            
5 Para mais informações sobre as obras citadas, ver o artigo A pintura de História no Brasil do 
século XIX: panorama introdutório, de Maraliz de Castro Vieira Christo (2009).  
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jovem Pedro Américo desenvolveu suas habilidades de desenho, ilustrando 

cadernos, catalogando e retratando as inúmeras espécies da floresta para os 

pesquisadores franceses. 

Para dar continuidade aos seus estudos, mudou-se para o Rio de 

Janeiro em 1854, onde cursou Humanidades no Colégio Pedro II e a Academia 

de Belas Artes. Durante o curso na Academia de Belas Artes, destacou-se 

como estudante e recebeu vários diplomas e medalhas de destaque e louvor 

pelos seus trabalhos. 

Foi recompensado pelo seu empenho e dedicação com uma bolsa de 

estudos, tendo a oportunidade de estudar na França, na escola de Belas Artes 

em Paris, para ampliar seu estilo de pintura. Aproximou-se das tendências de 

seu tempo, trazendo para sua produção elementos neoclássicos, românticos e 

realistas. Segundo a pesquisadora Regilene Aparecida Sarzi-Ribeiro (2007, p. 

94), 

 
[...] na França obteve diversos prêmios, entre eles dois de primeira 
classe da Academia de Belas Artes de Paris e a carta de Bacharel em 
Ciências Sociais da Sorbonne. Em 1864 retorna ao Brasil e conquista 
por meio de um concurso a Cátedra de Professor de Desenho da 
Academia de Belas Artes no Rio de Janeiro, com a pintura Sócrates 
afastando Alcebíades do vício (1865). Entretanto, no ano seguinte 
volta à Europa e viaja pela França, Holanda, Bélgica e Dinamarca e 
em 1868 recebe o grau de Doutor em Ciências Naturais pela 
Universidade de Bruxelas, confirmando definitivamente sua 
extraordinária aptidão para as letras e os estudos filosóficos. Quando 
voltou ao Brasil, agora Doutor, reassumiu sua cadeira de Professor 
de Desenho e a logo em seguida, as cadeiras de Estética, História da 
Arte e Arqueologia [...]. 

 

Com a queda do Império, o artista Pedro Américo perdeu sua posição de 

destaque como um de seus pintores oficiais. Aposentado do cargo de professor 

da Academia de Belas Artes, em 1890 mudou-se para Itália com a família. Mas 

retornou ao Brasil para assumir o cargo de deputado constituinte pela Paraíba. 

Segundo Milliet (2001),  

 
Surpreendido na Itália pela notícia de sua eleição, decide partir com a 
família para o Brasil. Participa por três anos do Congresso 
constituinte. No exercício da atividade parlamentar, encaminha 
propostas no sentido de regular a propriedade artística e os direitos 
autorais, de criar um teatro e uma galeria nacional, entre outras de 
interesse cultural. (MILLIET, 2001, p. 156).  
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Por motivos de saúde, pediu afastamento do Congresso, após três anos 

de trabalho. Retornou para Florença, onde veio a falecer em 1905, deixando 

para a arte brasileira um acervo de obras que permite estudos do contexto 

histórico da arte brasileira do século XIX. 

A discussão aqui proposta não é de fazer uma análise pontual da obra e 

do seu autor, nem uma crítica sobre a obra. Esta tarefa já foi realizada por 

vários pesquisadores e críticos de arte que disponibilizam excelentes trabalhos 

em dissertações, teses, artigos e livros.  

O Tiradentes supliciado, conhecido como Tiradentes esquartejado, foi 

pintado por Pedro Américo por ocasião e a propósito das comemorações do 

centenário da morte de Tiradentes (1892). Ela faria parte de um conjunto de 

cinco telas que retratariam o episódio da Inconfidência Mineira, porém apenas 

a primeira foi realizada. 

Figura 1 – Tiradentes esquartejado, de Pedro Américo. 
 

 
Fonte: FIGUEIREDO; MELO (1893). 

O artista produziu a obra na Itália, e ela foi apresenta ao público em 

1893, na cidade do Rio de Janeiro, porém não teve uma boa recepção, sendo 

rejeitada pela crítica do período. A representação de um “herói” derrotado e 
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esquartejado estava longe do ideal do “modelo coletivamente valorizado”, 

idealizado pelos republicanos. Tiradentes foi idealizado, mitificado no 

imaginário dos cidadãos por construções narrativas, textos escritos sobre sua 

história, poesias, pinturas, e os rituais que prestavam homenagem a sua morte, 

conectando a República à independência, projetando-a para o ideal de 

crescente liberdade futura, mesmo que tal liberdade estivesse somente no 

imaginário da população. Segundo a historiadora Maraliz de Castro Vieira 

Christo (2007, p. 1161-1162), 

 
Não era intenção de Pedro Américo pintar apenas o esquartejamento. 
O artista, baseando-se no livro História da Conjuração Mineira, de 
Joaquim Norberto de Souza Silva (Souza Silva, 1873), planejou 
executar cinco quadros, construindo uma narrativa sobre o tema em 
forma de tragédia: o herói seria punido por confiar nos poderosos da 
região mineradora, que iriam traí-lo, abortando a sedição no 
nascedouro, antes mesmo da repressão. A narrativa enfatizaria a 
fragilidade interna do movimento e a ingenuidade de Tiradentes. Dos 
quadros esboçados, somente o último foi concluído. 

 

A autora destaca a importância de a obra ter sido identificada e trazida 

para a visibilidade: “[...] identificar o histórico da obra, sua circulação e fortuna 

crítica, destacando o hiato existente entre o momento da produção, 1893, e o 

início de sua circulação como imagem, em 1969” (CHRISTO, 2005, p. 9). Após 

mais de meio século de sua apresentação ao público, a obra passa a ser vista 

e estudada com a devida importância.  

A obra começou a ser analisada mais detalhadamente, e foram sendo 

ressaltadas as evidências de alguns símbolos que reforçariam a representação 

mítica do “herói”: a semelhança com Jesus Cristo; o crucifixo próximo da 

cabeça exposta; o corpo esquartejado sobre o cadafalso, aproximando a ideia 

de um altar; a traição de Joaquim Silvério dos Reis, comparado com Judas. 

Todos estes elementos simbólicos levantados reforçam a proximidade do mártir 

com Jesus pregado na cruz.  

Entretanto, Tiradentes não era reconhecido historicamente quando foi 

transformado em um herói mítico. Sua aparência física não era conhecida. 

Talvez ela tenha sido idealizada com base na aparência física de pessoas do 

período colonial, no seu caso, como a de um militar, já que esta fora uma das 

suas profissões. O alferes da Coroa Portuguesa deveria usar uniforme, barba 

aparada, bigode longo, como era o costume da época. Após sentença de 
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morte, seguiu para a forca, numa veste longa de cor branca, como era o 

costume para as pessoas condenadas, e os cabelos e barbas raspados. Mas o 

imaginário recriou uma outra imagem para o “herói” escolhido pelos 

republicanos. Por um lado, essa interpretação de cunho religioso, 

aproximando-o da imagem do Cristo morto na cruz, foi bem aceita pelo público. 

Por outro, a imagem do Tiradentes não pode se restringir a uma única 

possibilidade de interpretação. Novos questionamentos são necessários para 

ampliar as fronteiras da visibilidade, provocando deslocamentos.  

As discussões sobre a obra Tiradentes esquartejado vêm sendo 

ampliadas a partir de documentos manuscritos do período da Inconfidência 

Mineira, cartas, documentos impressos, obras pictóricas, dentre outras 

tipologias de fontes. Christo (2007, p. 1162) destaca que: 

 
Embora a tela isolada possa ser lida apenas como denúncia da 
repressão colonial, não pretende ser anedótica. Pedro Américo 
dignifica o herói ao reunir referências ao martírio cristão e à memória 
do movimento jacobino, pela aproximação com Marat assassinado, 
de Jacques Louis David. Entretanto, fixando-se no esquartejamento, 
o artista impede a associação levada a efeito pelo movimento 
republicano entre Conjuração Mineira, Independência e a própria 
República. O quadro congela a morte e impede a “ressurreição” dos 
ideais do herói.  
A representação anti-heróica de Tiradentes não foi aceita, 
acarretando longo silêncio sobre a obra, que não circulou como 
imagem, litografada ou fotografada, não ilustrou livros sobre a História 
do Brasil, permanecendo esquecida, por mais de meio século, num 
museu do interior do país. 

 

A obra Tiradentes esquartejado, desde a sua primeira aparição no Rio 

de Janeiro, depois no seu apagamento como imagem, enclausurada por muitos 

anos no acervo do Museu Mariano Procópio, até o retorno da obra aos olhos 

de um público mais abrangente, teve um longo percurso para ser reconhecida 

em seu valor cultural e poder ser pensada como imagem. É o caso de quando 

adquiriu destaque na XXIV Bienal Internacional de São Paulo (1998), 

participando do Núcleo Histórico: Antropofagia e Histórias de Canibalismos, 

que colocou obras de tempos e países diferentes sobre uma mesma temática, 

e de quando participou da Mostra do Descobrimento: Brasil 500 anos (2000), 

dentro do módulo relativo ao século XIX. Christo (2005) enfatiza a 

complexidade da tela: “Os diálogos que se estabeleceram entre as obras 
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presentes nessas exposições revelaram a complexidade inerente à tela de 

Pedro Américo” (CHRISTO, 2005, p. 13-14). 

Diferentes releituras foram realizadas por artistas como Arlindo Daibert, 

Sandro Donatello Texeira, Wesley Duke Lee e Adriana Varejão6. As obras 

propostas pelos artistas atualizam a obra de Pedro Américo, colocando o 

trabalho em circulação junto a um público que nunca tinha tido contato com a 

obra. A imagem Tiradentes esquartejado paralisa, choca, intriga e leva a novas 

construções. Com isso, é possível aproximá-la do cinema, em especial, da obra 

filmica Joaquim, do diretor Marcelo Gomes. 

 

5. O filme e a pintura: criar novas imagens  

A tessitura de uma história pode ser configurada através das palavras 

escritas pelos historiadores, pelos romancistas, pelos cineastas, pelos pintores, 

construindo uma narrativa do acontecimento para seus leitores e espectadores. 

Partindo do pressuposto de que as imagens podem colocar a tessitura da 

história em cena, que elas podem produzir novos sentidos e propiciar novas 

formas de pensamentos, tornando a história visível, a obra fílmica, assim como 

a pintura, remete à (re)criação de uma determinada temporalidade histórica das 

relações humanas do Brasil colonial, permitindo rever de um modo peculiar o 

acontecimento do passado, por meio da imagem cinematográfica. 

Rosenstone (2010), em sua obra A história nos filmes, os filmes na 

história, deixa claro que os cineastas fazem filmes e não teorias sobre filmes, 

assim como não fazem teorias sobre a história. “Cineastas criam filmes, e não 

teorias sobre filmes [...] precisamos buscar em suas produções acabadas, e 

não em suas intenções declaradas, o entendimento do pensamento histórico 

do que encontramos na tela” (ROSENSTONE, 2010, p. 39). Ele afirma que só 

no fim da década de 1960 historiadores interessados em filmes começaram a 

fazer ensaios, produzir livros, conferências7 que, sobretudo, discutiam a 

produção, a recepção e o valor dos filmes, tal como os documentários.  

                                                            
6 Arlindo Daibert, Açougue Brasil (1978); Sandro Donatello Texeira, O Massacre de Tiradentes 
(1976 e 1992); Wesley Duke Lee, Mantenha a liberdade quae sera tamen (1979); e Adriana 
Varejão, Reflexo de sonhos no sonho de outro espelho (1998). 
7 Desses encontros surgiu a Associação Internacional de Mídias Audiovisuais e História. 
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Assim, talvez se possa afirmar que o cinema é mais um instrumento de 

investigação, de elaboração, de ensino e aprendizado a respeito dos 

acontecimentos da história. Enquanto nos livros as palavras impressas são o 

principal meio de comunicação, nos filmes, as imagens e toda uma infinidade 

de elementos somados constroem a narrativa fílmica: figurinos, cenários, 

fotografia, atores, diálogos, ações, interações, escolha da locação, maquiagem, 

personagens, diretor e roteirista.  

Os filmes, de maneira em geral, afetam os espectadores, mesmo 

quando sabem que se trata de uma ficção. As imagens reproduzidas nas salas 

de cinema ou nos canais e plataformas de acesso às obras fílmicas envolvem-

no de tal forma que dificilmente conseguem se manter distantes das ações, 

ficam por algum tempo ligados e se sentindo pertencentes ao acontecimento 

histórico. Para o historiador Peter Burke (2004, p. 200), 

 
O poder do filme é que ele proporciona ao espectador uma sensação 
de testemunhar os eventos. Este é também o perigo do médium, 
como no caso da fotografia instantânea — porque esta sensação de 
testemunha é ilusória. O diretor molda a experiência embora 
permaneça invisível. E o diretor está preocupado não somente com o 
que acontece realmente, mas também em contar uma história que 
tenha forma artística e que possa mobilizar os sentidos dos 
espectadores. [...] O ponto essencial é que uma história filmada, 
como uma história pintada ou escrita, é um ato de interpretação 
(BURKE, 2004, p. 200). 

 

O espectador pode, mobilizado por meio das imagens, tanto numa obra 

fílmica como numa obra pictórica, a partir das referências pessoais, construir a 

sua visão do acontecimento, seja ficcional ou não. 

Ouçamos o próprio Joaquim: 
Aqui quem vos fala é um decapitado. Eu poderia ter me matado na 
prisão, mas como sou católico, decidi que me matassem. Meu crime: 
traição contra a soberania de Dona Maria I, rainha de Portugal. Além 
de decapitado, eu fui esquartejado, os pedaços do meu corpo foram 
espalhados pelas estradas das Minas até apodrecer. Minha morte 
violenta me fez mártir, mártir de uma insurreição que fracassou. No 
entanto, no Brasil existe um feriado em minha homenagem, as 
crianças me estudam na escola. Outros homens também conspiraram 
contra a coroa portuguesa, mas apenas eu perdi a cabeça, talvez por 
ser o mais pobre, mais exaltado. O fato é que apenas eu perdi a 
cabeça (JOAQUIM, 2017, n.p).  
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Figura 2 – Frame do filme Joaquim (2017). 
 

 
Fonte: JOAQUIM (2017). 

 

Essa é a voz do “morto”, a voz de um decapitado que nos fala, e com ela 

pode criar a intimidade com o espectador, pois é narrativa que faz pensar sobre 

a história vivida por Tiradentes no século XVIII. Podemos afirmar que a fala de 

Tiradentes nessa passagem do filme é imagem em movimento, ou seja, aquela 

que permite o espectador participar da história dos personagens do filme. 

Como ficar imune a um personagem que fala “Além de decapitado, eu fui 

esquartejado, os pedaços do meu corpo foram espalhados pelas estradas das 

Minas até apodrecer”? Como não ver esse corpo esquartejado e sentir cheiro 

do apodrecimento? Percebe-se que a montagem do cineasta amplia a 

experiência do espectador, ou seja, oportuniza outros lugares para o 

espectador diante da tela. O mesmo pode-se dizer da pintura de Pedro 

Américo, Tiradentes Esquartejado, pois o espectador se vê diante de uma obra, 

em sua materialidade e visibilidade, o que é invisível para quem vê. A obra dá a 

ver o que vai além do visível, pois não são somente os detalhes, os traços, as 

cores, mas sim o que forma outros textos. Diferentemente da história escrita 

como narrativa, na qual não podemos ver tais detalhes, na qual não podemos 

ver o esquartejamento nem sentir o cheiro da carne apodrecida, os outros 

textos podem ser aquilo que o historiador Robert Rosenstone afirma quando 

coloca o filme como oportunidade de ver a "história como visão”, ou seja, 

pensar esse testemunho do tempo (memória), ver e falar, percebendo as 

“visibilidades”. 
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6. Considerações finais 

A obra fílmica do cineasta cria condições de visibilidade para pensar o 

personagem Joaquim, pois possibilita um “diálogo” com o espectador, que se 

vê obrigado a sair do lugar fixado para ele, como, por exemplo, quando ouve o 

personagem dizer: “Minha morte violenta me fez mártir, mártir de uma 

insurreição que fracassou”. Essa fala pode ser considerada como vestígio e 

pista do passado, como nos diz Rosenstone, servindo como matéria para a 

reconstrução de uma visão histórica do filme, para pensá-lo como “visão” 

desviando, facilitando e ampliando a ideia do personagem como “herói”, no 

caso do filme, o qual rompe com a Coroa Portuguesa assumindo o papel 

político de contestador do regime vigente. A obra fílmica, assim como a obra 

pictórica, cria novos modos de pensar, pensar o novo. Com a mesma força da 

obra fílmica, a obra pictórica potencializa o deslocamento do espectador, incita-

o, facilita ou dificulta, amplia ou limita, a criação de novos outros mundos, 

fazendo perceber as visibilidades. No cinema, as imagens podem criar novas 

imagens e novos modos de vida. A obra Tiradentes esquartejado, tão 

importante quanto o filme Joaquim, apesar de já ter sido analisada em 

diferentes abordagens, inquieta para pensar, ver e falar, de modo que o olho 

não permaneça nas coisas e sim eleve até as “visibilidades” — e que a 

linguagem não fique nas palavras!  
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Projeto gráfico, enredo e personagem: diálogos na Trilogia do 
Adeus (Alfaguara, 2017) de João Anzanello Carrascoza 

 
 
 

Tacel Coutinho LEAL (UEL)8 
 
 

1. Introdução                                                                       
A Trilogia do Adeus, de João Anzanello Carrascoza, em sua versão 

completa, foi publicada pela editora Alfaguara no ano de 2017. A edição teve 

um tratamento gráfico bastante apurado, que incluía um box o qual estendia o 

mesmo conceito presente nos três livros. O projeto gráfico editorial ficou a 

cargo da premiada designer Elisa van Randow, figura bastante requisitada no 

mercado editorial do Brasil. Numa primeira vista, a edição chama a atenção 

pela unidade presente entre as suas partes – cada um dos três livros, bem 

como o box que os agrupa, traz consigo uma identidade visual muito bem 

definida e que compõe um todo harmônico e eficiente. As variações de cores e 

símbolos presentes em cada uma das partes também são elementos que 

comunicam uma ideia de coesão e integração. A autora do projeto, von 

Randow, afirma que “desde o princípio a ideia era que essas capas formassem 

um conjunto e fossem envelopadas em uma caixa com o título Trilogia do 

Adeus.” (VON RANDOW, Elisa: entrevista [fev. 2021]. Entrevistador: o próprio 

autor. Entrevista concedida por email).          

Além deste todo harmônico que caracteriza o projeto, a edição da trilogia 

também chama a atenção pelo seu formato não usual, bem como pela sua 

tipografia variada. Segundo von Randow 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8 Professor adjunto no Departamento de Letras Estrangeiras Modernas (LEM), Universidade 
Estadual de Londrina.       
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O primeiro livro da série havia sido vencedor do prêmio Jabuti em 2015 
e a editora planejou um lançamento especial para a trilogia, 
comemorando a chegada do autor na nova casa editorial, com box, 
projeto gráfico especial. Além dos símbolos gráficos, cada livro foi 
composto com uma tipografia diferente, salientando as diferentes vozes 
narrativas. Foi escolhido um formato pequeno, fora do padrão, para 
valorizar o texto curto e salientar o caráter experimental dos livros. 
Havia um desejo que os livros tivessem um aspecto especial, e que, 
apesar da temática adulta, que tivessem um apelo para o público 
jovem, pois seriam bastante adotados em escolas. (VON RANDOW, 
Elisa: entrevista [fev. 2021]. Entrevistador: o próprio autor. Entrevista 
concedida por email).                          

 

O(a) leitor (a) tem a sensação de estar diante de um artefato bastante 

peculiar e fora do padrão editorial costumeiro. Os livros e o box convidam os 

(as) leitores (as) ao contato tátil e sensorial, numa experiência estética peculiar 

que já atua como uma introdução ao universo tratado nos três volumes. No 

decorrer desta experiência, percebe-se que projeto gráfico, enredo e 

personagem mantêm um diálogo constante.                    

Já no começo da leitura, notamos que os símbolos espalhados ao longo 

de todos os artefatos da trilogia dialogam com o texto e que estes não estão 

presentes ao acaso, mas compõem um todo significativo que inclui imagem 

(nos símbolos gráficos), o enredo da história sendo contada, bem como a 

trajetória de cada personagem. Segundo von Randow, os “símbolos foram 

escolhidos a partir da interpretação do texto, aproximando a caracteres de 

pontuação.” (VON RANDOW, Elisa: entrevista [fev. 2021]. Entrevistador: o 

próprio autor. Entrevista concedida por email). Tais símbolos serão analisados 

e pensados no decorrer deste estudo, uma vez que, ao longo da leitura, 

notamos que os símbolos desempenham uma função múltipla no todo da obra: 

ora ecoando a trama, ora acrescentando sentido (como silêncios e pausas 

significativas), ou preenchendo lacunas.                 

O projeto editorial chama a atenção pelo seu aspecto de unidade, mas 

também pelo seu caráter de função – cada parte do todo foi pensada com a 

função de agregar e potencializar o sentido da trama. Nenhum elemento 

supérfluo ao conceito adotado foi acrescido, tudo aqui é essencial e comedido: 

somente o   essencial. Todas as partes funcionam como criadores de sentido 

que dialogam com o enredo da narrativa. Tais elementos trazem consigo 

conceitos-chave na escola Bauhaus, tema que será tratado ao final do capítulo. 
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Figura 01 – A Trilogia do Adeus e o box que agrupa os três volumes. 
 

 

Fonte: (Twitter Alfaguara, 2017).  
 

2. O enredo 

O nome Trilogia do Adeus é bastante pertinente, pois a expressão 

consegue reunir em si o cerne dos três romances: a despedida. No primeiro 

volume, Caderno de um Ausente, João, um pai já na meia-idade, escreve um 

diário para sua filha, Bia, que acaba de nascer. Ao longo do romance, o pai 

registra tudo o que gostaria de falar para sua filha na forma de um diário (o 

caderno presente no título), pois imagina que, pela diferença de idade, não 

terão muito tempo juntos. A narrativa é perpassada por espaços “em branco”, 

as lacunas, silêncios e ausências que marcarão a vida dos dois. É justamente 

nestes espaços que von Randow incluiu os símbolos de travessão cheio, que 

dialogarão tão bem com o sentido da narrativa9. 

 

                                                            
9 Segundo von Randow, “todos esses espaços foram determinados pelo autor, fazem parte do 
corpo do texto. Talvez, no processo de reedição, o autor tenha feito algum ajuste no 
posicionamento de alguns dos espaços, mas não cheguei a fazer esse cotejo.” (VON 
RANDOW, Elisa: entrevista [fev. 2021]. Entrevistador: o próprio autor. Entrevista concedida por 
email).                            
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No segundo volume, Menina Escrevendo com o Pai, Bia, a filha, narra 

de forma não cronológica as duas décadas que conviveu com o pai.  Dentre as 

lembranças e fatos que a marcaram nesta convivência, está o conteúdo do 

caderno que o pai a deixou, bem como a relevância deste presente, de sua 

honestidade e verdade, agora percebidos pelo seu “eu adulto” (a destinatária e 

futura leitora do diário escrito pelo pai). A sincronia e o diálogo entre os dois 

romances são construídos de forma magistral. Igualmente aqui, os espaços em 

branco na narrativa são preenchidos por asteriscos (no começo de cada 

capítulo) e por reticências (de cinco pontos) ao longo do texto. Os primeiros 

parecem remeter a lembretes, destaques, recortes rápidos. Os segundos 

comunicam a ideia de continuação, ponte, de sentidos que se estendem ao 

longo do tempo. 

No terceiro e último volume da trilogia, A Pele da Terra, Mateus, o meio-

irmão de Bia, relembra sua peregrinação por Santiago de Compostela com seu 

filho João (neto de João-pai, presente no primeiro romance), a quem vê muito 

pouco, por ser um pai divorciado. Mateus narra a viagem como forma de 

recuperar esta lembrança e essa falta, mas também como forma de reconstruir 

todos os anos que não pode estar ao lado do filho (que vive com a mãe, 

Gisele). Aqui, os espaços em branco são preenchidos por setas contínuas que 

remetem ao caminho de Santiago, ao caminho que é a vida, à viagem, ao 

tempo que não para e, ao fim, à volta (na seta que aponta para a direção 

contrária, para o regresso).      

A linguagem dos três romances traz a prosa poética, estilo bastante 

recorrente na obra de Carrascoza, o que torna a narrativa e a leitura uma 

experiência intensa, emotiva e de identificação imediata. Nas três vozes 

presentes – João, Bia e Mateus – o lirismo acrescenta intensidade e beleza ao 

todo narrado. Por motivos de moderação e pertinência, este aspecto não será 

abordado neste capítulo.                                      
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3. Signos, materialidade e o design gráfico editorial como função e 
sentido    

Em uma certa passagem do primeiro romance da trilogia, Caderno de 

um Ausente, João, o pai, escreve em seu diário para a filha que acaba de 

nascer: “só agora eu posso dizer teu nome, com a força dos conjuros, o nome 

é o que nos inicia no mundo dos signos, Bia, o nome é a sombra que vais 

carregar minuto a minuto” (CARRASCOZA, 2017, p. 25). Da mesma forma, o 

mundo dos signos se expande dentro da narrativa, bem como na materialidade 

das obras aqui analisadas. Pode-se dizer que os inúmeros símbolos que 

perpassam os diferentes artefatos da trilogia, bem como na narrativa de forma 

geral, representam uma linguagem não-verbal. Linguagem essa ainda mais 

importante uma vez que dialoga com a trama (sentido) da narrativa, com sua 

linguagem verbal escrita, e, ainda, com a página. Cabe aqui, então, aplicar 

alguns conceitos da teoria Semiótica – a teoria que trata das representações – 

que irão facilitar o entendimento desta relação. Se pensarmos na teoria 

semiótica de Charles Sanders Peirce, é possível afirmar que os símbolos aqui 

presentes são, sem dúvida, signos. Segundo Lúcia Santaella, um signo 
 

[...] é uma coisa que representa outra coisa: seu objeto. Ele só pode 
funcionar como signo se carregar esse poder de representar, substituir 
uma outra coisa diferente dele. Ora, o signo não é o objeto. Ele apenas 
está no lugar do objeto. Portanto, ele só pode representar esse objeto 
de um certo modo e numa certa capacidade. (SANTAELLA, 2003, p. 
58) 

 

No caso aqui analisado, o projeto gráfico editorial da Trilogia do Adeus, 

os signos tomam o lugar de um número sem fim de sentidos dentro da trama – 

seus possíveis objetos. Como mencionado, estes signos representam sentidos 

muito afinados com o enredo da estória narrada. Também como afirmado por 

von Randow, os símbolos representam “ausência, silêncio, incompletude” (no 

primeiro volume), “conexão, ponte” (no segundo volume) e “caminho, percurso, 

volta” (no terceiro volume).” (VON RANDOW, Elisa: entrevista [fev. 2021]. 

Entrevistador: o próprio autor. Entrevista concedida por email).   
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Figura 2 – Detalhe das capas dos três volumes com os símbolos analisados. 

 
Fonte: (Liberal, 2020).    
 

Assim, é preciso que a pessoa que lê esteja muito bem afinada com a 

trama para fazer a transposição dos sentidos/objetos. É preciso que as lacunas 

sejam preenchidas por quem lê. Como Santaella afirma, o processo mental (e 

relacional) feito por quem interpreta um signo é o que se chama de 

“interpretante” (segundo as categorias criadas por Peirce), ou seja, uma 

relação mental ativa. Assim, o signo “só pode representar seu objeto para um 

intérprete” (SANTAELLA, 2003, p. 58). Ainda, de acordo com a autora, é na 

mente de quem interpreta que o processo se dá, assim dizendo, um processo 

no qual um outro signo irá interpretar o primeiro: “o significado de um signo é 

outro signo – seja este uma imagem mental ou palpável, uma ação ou mera 

reação gestual, uma palavra, ou um mero sentimento de alegria, raiva ...” 

(SANTAELLA, 2003, p. 59). 

Se a pessoa que lê a Trilogia do Adeus for bem-sucedida no seu ato 

interpretativo, se o processo mental de transposição e ralação do intérprete 

tiver sucesso, estabelece-se uma união perfeita entre o enredo da estória, seus 

fatos narrativos, com os signos presentes no projeto gráfico editorial que tão 

bem representam o primeiro de forma visual clara e contundente. Assim, o 

objeto dinâmico, ou “aquilo que o signo substitui” (SANTAELLA, 2003, p. 59) 

será recuperado – a trama dos romances ganhará ênfase e sentidos adicionais 
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que irão se multiplicar. Na possibilidade de uma inaptidão em recuperar os 

sentidos por parte de quem lê, grande parte da potência do todo da obra se 

perde. 

Também este processo de transposição se dá na relação entre “o 

domínio das imagens como representações visuais” com “o domínio imaterial 

das imagens na nossa mente” (SANTAELLA; NÖTH, 1997, p.15). O primeiro 

refere-se ao aspecto material da imagem (como uma fotografia, por exemplo). 

O segundo refere-se a processos de representações mentais, que incluem 

emoções e esquemas mentais (a parte imaterial). Para Santaella e Noth 
 
Os conceitos unificadores dos dois domínios da imagem são os 
conceitos de signo e de representação. É na definição desses dois 
conceitos que reencontramos os dois domínios da imagem, a saber, o 
seu lado perceptível e o seu lado mental, unificados estes em algo 
terceiro, que é o signo ou representação. (SANTAELLA; NÖTH, 1997, 
p. 15).       
 

Desta forma, os signos presentes na arte gráfica da edição de Trilogia 

do Adeus reúnem a parte material e imaterial que compõe o (possível) conjunto 

da obra aqui analisada – estão na página e, possivelmente, na mente de quem 

lê. A representação material dos signos aqui, sempre associada ao enredo da 

estória narrada, sugere, recria e potencializa os sentidos imateriais de 

interpretação feitos pelos intérpretes. Como afirmado pelos dois autores, as 

duas dimensões estão intimamente ligadas e uma não existe sem a outra. 

Por fim, cabe notar que, para a semiótica peirceana, símbolos também 

podem ser a síntese de uma ideia relacionada a determinado objeto. Para os 

autores 
 
É por força de uma ideia na mente do usuário que o símbolo se 
relaciona com seu objeto. Ele não está ligado àquilo que representa 
através de alguma similaridade (caso do ícone), nem por conexão 
causal, fatual, física, concreta (caso do índice). A relação entre o 
símbolo e seu objeto se dá através de uma mediação, normalmente 
uma associação de ideias que opera de modo a fazer com que o 
símbolo seja interpretado como se referindo àquele objeto. Essa 
associação de ideias é um hábito ou lei adquirida que fará com que o 
símbolo seja tomado como representativo de algo diferente dele. 
(SANTAELLA; NÖTH, 1997, p. 63). 
 

De fato, tal afirmação também é verificável aqui. É por conta da 

associação de ideias que os símbolos aqui presentes dialogam de forma tão 

eficaz com a trama dos romances. Um bom caso é o uso da seta no terceiro 

romance, A Pele da Terra, onde pai e filho percorrem juntos o caminho de 
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Santiago de Compostela. Ao longo do caminho, os viajantes se guiam pelas 

setas espalhadas durante de sua jornada ruma a Santiago, setas que indicam o 

caminho à frente . Porém, aqui também temos um pai que tenta se 

reaproximar de seu filho, fruto de um casamento desfeito. As setas também 

denotam aproximação, jornada, percurso. Ao longo das linhas e páginas, as 

setas “cortam” as palavras, potencializando constantemente a narrativa. Ao 

final da viagem, o pai lamenta a separação que irá se seguir. Na conclusão do 

romance (e da trilogia), a última seta é colocada na direção invertida 

 

Naquele dia, passei da linha que separa o entendimento da aceitação, 
saí da teoria de morrer para a prática de viver, eu estava com 
você, e só por isso eu o relembro e o revivo aqui. Só por isso eu não 
queria que chegássemos jamais a Rabanal  (CARRASCOZA, 
2017, p. 106) 

 

A seta final, que se volta para a direção contrária, dá o tom de retorno. 

Retorno ao país de origem, retorno à rotina de pai e filho que não moram juntos 

e não se conhecem muito bem, retorno à separação, retorno a si mesmo, no 

caso do pai. Por fim, retorno ao começo de tudo, ao primeiro romance que 

forma a trilogia, um pai que prepara a futura despedida da filha que acaba de 

nascer. É através da associação de ideias que o (a) leitor (a) que interpreta o 

texto irá cumprir, também, o percurso de unir símbolo e objeto, num processo 

relacional de significação contínuo.     

Em relação à materialidade do projeto gráfico editorial criado por von 

Randow, prevalece um forte caráter tátil que convida quem lê a experienciar os 

volumes como objetos sensoriais e, até mesmo, lúdicos. Embora o projeto 

gráfico editorial analisado neste capítulo não se enquadre no que se entende 

por “livro de artista,” uma vez que temos um processo industrial de repetição e 

recriação quase infinita, a edição se aproxima de alguns aspectos visuais e 

artísticos dos livros de artista.  Ao referir-se aos livros de artista, Ana Luiza 

Fonseca, curadora da exposição Além da Biblioteca (Museu Lasar Segall, 

2011) afirma que “[é] por isso que repensar os códigos do livro com base na 

arte é um exercício que evidencia ainda mais as possibilidades de 

transformação e a relação que estabelecemos com este objeto” (FONSECA, 

2011, p. 17). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:U%2B2192.svg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:U%2B2192.svg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:U%2B2190.svg
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Os livros de artista (bem como seu exemplo máximo, o livro-objeto) 

elevam a arte ao seu estado máximo de possibilidades, adotando o livro como 

seu suporte e meio (mas sem pretender à leitura sequencial ou mesmo ao uso 

da escrita linear). A despeito da produção em larga escala (o oposto do livro de 

artista), e da página que ainda é o lugar do texto linear, sobressai na edição de 

2017 da Trilogia do Adeus o sentido do livro como um objeto peculiar, onde o 

aspecto visual e plástico dialoga com a parte imaterial de aplicação de sentido 

já mencionada. A experiência parece evocar uma concepção do design gráfico 

editorial como campo muito próximo da arte, que nos desperta e aproxima para 

seu universo de possibilidades e recriação do mundo através de uma 

experimentação literária e plástica particular.      

No que diz respeito à temporalidade do processo de leitura, bem como 

ao aspecto estrutural das frases na página, a edição aqui analisada também se 

diferencia da experiência habitual do ato de leitura de um romance. Para Paulo 

Silveira, nome que é uma referência no estudo do livro de artista no Brasil, há 

que se considerar dois aspectos (nos livros convencionais): 
 

O primeiro grande elemento ordinal do livro é a sequencialidade na 
percepção ou na leitura. Ela é a diretriz da ordem interna da obra, 
envolvendo a interação mecânica do leitor ou fruidor. Um livro envolve 
o tempo de sua construção e os tempos de seu desfrute. Cada vez que 
viramos uma página, temos um lapso e o início de uma nova onda 
impressiva. Essa nova impressão (e intelecção) conta com a memória 
das impressões passadas e com a expectativa das impressões futuras. 
O segundo elemento ordinal é a serialidade. Ela diz respeito ao 
entendimento da obra na sua inserção cronológica e estilística em 
relação às obras que a precedem e às que a seguem, quando há, de 
fato, diálogo entre elas. Sequencialidade e serialidade são elementos 
tão definidores da estrutura física da obra que se tornam presentes 
pela materialização (SILVEIRA, 2008, l. 997.) 

 

No tocante ao aspecto da sequencialidade, temos, na leitura da Trilogia 

do Adeus, um processo diverso. A interação mecânica com cada página é 

pontuada por espaços preenchidos por signos (e seus possíveis sentidos) que 

precisam ser retomados continuamente, da primeira à última página, nos três 

romances que compõe a trilogia. Quem a lê precisa parar durante o processo 

da leitura para fazer sentido dos signos/símbolos, a fruição é constantemente 

desafiada pelos signos espalhados ao longo de todas as páginas, a atenção se 

redobra, o processo de leitura e fruição, assim, se diferencia da experiência de 
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leitura costumeira. Já quanto à serialidade, as obras aqui, ao mesmo tempo em 

que dialogam de forma cronológica com outras obras de temática semelhante 

(inclusive do próprio Carrascoza), promovem ruptura e recriação constante 

uma vez que produzem uma experiência de caráter estilístico pouco comum. 

Também na visão de Silveira, o tempo do livro consagrado a que 

estamos acostumados traz consigo mais de uma dimensão. Para o autor, o 

“livro tradicional, convencional, também tem seus tempos. Seu estado de 

presença comporta, além da percepção de sua fisicalidade, tanto seus ritmos 

de leitura como seu conteúdo de memória” (SILVEIRA, 2008, l.1008). No caso 

aqui analisado, tanto o ritmo da leitura, quanto o conteúdo retido na memória 

são fortemente influenciados pelos signos que se espalham ao longo do texto. 

A leitura se converte numa experiência única e pessoal, visto que cada 

intérprete irá se relacionar com as diferentes dimensões do projeto de forma 

distinta, em tempos igualmente distintos.                

Um último aspecto acerca da influência das características discutidas 

acima no ritmo do processo de leitura merece destaque. Em inúmeras vezes ao 

longo da narrativa, tem-se a impressão de se estar frente à linhas 

descontínuas, interrompidas (por novos sentidos, talvez). A linha se quebra, se 

parte. Nem a linha, nem a leitura são contínuas, mas marcadas por rupturas. 

Ironicamente, o filósofo Vilém Flusser lembra-nos que a modernidade tem início 

quando a linguagem assume a forma de escrita linear (em oposição às 

imagens pictóricas das civilizações ancestrais). De acordo com o autor, “o 

pensamento ocidental é ‘histórico’ no sentido de que concebe o mundo em 

linhas, ou seja, como um processo” (FLUSSER, 2017, l. 949). Além disso, “ao 

lermos linhas, seguimos uma estrutura que nos é imposta [...] precisamos 

seguir o texto se quisermos capturar sua mensagem”, pois a linha “almeja 

chegar a algum lugar” (FLUSSER, 2017, l. 974). Ao seguirmos as linhas nos 

romances aqui analisados, seguimos este mesmo processo de criação de 

sentido (interpretação), mas duplamente, visto que a decodificação dos 

símbolos que “quebram” as linhas nos impõe desafios constantes (o 

interpretante, como categorizado por Peirce). 

Por outro lado, Flusser também afirma que a cultura moderna é 

igualmente marcada por mundo imagético que serve como meio de 

interpretação de teorias relativas ao que se entende por “mundo”, ao contrário 
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do mundo pré-moderno que usava imagens justamente para interpretar o 

mundo em si (FLUSSER, 2017, l. 1254). Ao nos depararmos com os símbolos 

ao longo da narrativa das obras aqui analisadas, buscamos retomar o código 

inserido em cada signo e sua relação com o todo narrado, a visão do mundo 

descrito na obra de Carrascoza. Não buscamos interpretar os símbolos por si 

só, mas seu sentido dentro do contínuo humano que se insere na narrativa e 

de sua representação de mundo. É um processo relacional e sucessivo. Para 

Flusser 
 

Um código é um sistema de símbolos. Seu objetivo é possibilitar a 
comunicação entre os homens. Como os símbolos são fenômenos que 
substituem (‘significam”) outros fenômenos, a comunicação é, portanto, 
uma substituição: ela substitui a vivência daquilo a que se refere. Os 
homens têm de se entender mutuamente por meio dos códigos, pois 
perderam o contato direto com o significado dos símbolos. O homem é 
um animal “alienado” [...] e vê-se obrigado a criar símbolos e a ordená-
los em códigos, caso queira transpor o abismo entre ele e o “mundo.” 
Ele precisa “mediar” [...], precisa dar um sentido ao “mundo.” Onde 
quer que se descubram códigos, pode-se deduzir algo sobre a 
humanidade. (FLUSSER, 2017, l.1254) 

 

Como demonstrado, a tarefa de interpretar códigos e ordená-los dentro 

do sentido geral da trilogia é um processo incessante aqui. Da primeira à última 

página o intérprete precisará executar esta tarefa de forma ativa. Símbolos-

signos e linguagem verbal dialogam constantemente, e quem lê as obras 

precisa participar desta comunicação. 

O aspecto da fisicalidade do projeto gráfico editorial feito por von 

Randow merece, ainda, algumas postulações finais. Nele, destaca-se a 

simplicidade (quase objetiva) no uso de cores, formas e padrões que 

funcionam de maneira coesa. Apesar de remeter a uma infinidade de sentidos 

(imateriais), os signos-símbolos escolhidos para figurar ao longo de todas as 

partes que compõem a edição são elementares e, até mesmo, costumeiros. No 

livro Políticas do Design (2016), Ruben Pater nos dá ideia da ancestralidade de 

determinados símbolos que vêm sendo usados pela humanidade há séculos. 

Segundo o autor 
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Se você mora numa cidade, provavelmente é capaz de reconhecer 
mais logotipos do que espécies de pássaros. Muitas marcas são 
baseadas em formas elementares, como o círculo, o triângulo, a flecha, 
a cruz e o quadrado. Essas mesmas formas remontam à Idade da 
Pedra e encontram-se em cavernas ao redor do mundo. 
O círculo era usado para simbolizar o Sol, a Lua e os ciclos e as 
estações da natureza. O quadrado representa um espaço fechado. 
Também é um símbolo chinês antigo para os pontos externos da terra. 
A flecha vem das culturas de caçadores. A ponta da flecha virou um 
ícone internacional para a direção. Antes de ter sido adotada como 
símbolo cristão, a cruz foi usada por egípcios como hieróglifo para a 
vida. 
Símbolos podem ter origens similares, mas a forma como são 
percebidos depende da cultura (PATER, 2016, p. 134) 
 

 

Os símbolos presentes nos romances notadamente carregam traços 

fortemente reconhecidos pelo imaginário dos nossos antecessores. Também 

são símbolos presentes num contínuo cultural (como mencionado por Pater), 

além de possuírem sentidos reconhecidos na nossa cultura, da letrada aos 

sinais visuais nas cidades. Por fim, são símbolos simples (em termos visuais) 

que combinam com a aparente simplicidade e funcionalidade do projeto gráfico 

editorial como um todo, embora seu uso simbólico seja sofisticado e demande 

a interpretação constante dos códigos. É interessante notar que uma edição 

tão aprimorada se valha de elementos bastante elementares, mas que geram 

um efeito dinâmico e interligado.                        

Impossível não pensar na escola Bauhaus e seu conceito central acerca 

da forma e função. É notável que os conceitos de simplicidade e unidade, onde 

forma e função se harmonizam de forma eficaz, estão ainda presentes na 

maioria dos objetos da contemporaneidade, talvez mais do que nunca. Dos 

iPhones às capas de livros, a influência da escola Bauhaus é inegável. De 

acordo com James Pierce, a escola Bauhaus “buscou simplicidade e unidade 

na sua criação. Eles apoiaram uma mistura das artes, incluindo design e 

arquitetura, em uma visão perfeita e refinada que mesclava forma com função 

e utilidade com beleza” (PIERCE, 2015, l. 26)10. A escola Bauhaus foi tão 

influente que diferentes campos da atividade humana passaram a ser direta ou 

indiretamente influenciados pelos seus princípios norteadores. Campos como a 

arquitetura e o design industrial passaram a adotar o conceito de unidade 

                                                            
10 No original, “The Bauhaus sought simplicity and unity in their creation. They supported a 
blending if the arts, including design and architecture, into a seamless, refined version that 
merged form with function and utility with beauty.” (Minha tradução) 
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estética como princípio fundamental de suas criações. De acordo com Pierce, 

Walter Gropius, o grande nome por trás do surgimento da escola Bauhaus, 

acreditava que “a produção material, em todos os aspectos da vida, poderia 

refletir uma unidade artística suprema” (PIERCE, 2015, l. 136)11. 

Agregado à simplicidade e à unidade entre a forma e a função, a escola 

Bauhaus buscou criar objetos artísticos com design simples e sofisticado, mas 

imbuídos de grande beleza e utilidade (PIERCE, 2015). O design gráfico no 

século XX e no atual século incorporaram os mesmos princípios fielmente. 

Sendo assim, não seria diferente com o tema tratado neste capítulo, os 

projetos gráficos editoriais de capas de livro. Dentre as mais variadas áreas 

desenvolvidas pela escola Bauhaus, também podemos destacar a tipografia. 

Grande parte das fontes usadas por nós (incluindo nos computadores) são 

herança da escola Bauhaus, a saber, as fontes Bauhaus 93 e a Sans Serif, a 

fonte clássica no icônico logotipo da escola no prédio da cidade de Dessau.   
 

Figura 3: O campus da escola Bauhaus na cidade alemã de Dessau. 

 

Fonte: Icon, 2019.  

                                                            
11 No original, “material production in all aspects of life could reflect a supreme artistic unity.” 
(Minha tradução)  
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László Moholy-Nagy, professor da escola Bauhaus na década de 1920 e 

grande inovador no campo da tipografia, exerceu forte influência no campo 

tipográfico. Sua influência pode ser notada em todas as áreas: dos logotipos e 

cartazes espalhados pelas cidades do mundo, nas revistas e livros e nas fontes 

de computador hoje em dia. Como inovador, ele expandiu as fronteiras do que 

se entendia por tipografia até então. Segundo Pierce, sua obra Malerei, 

Photographie, Film (1925), por exemplo, “elimina as margens, brinca com caixa 

e fonte e reorganiza as páginas em partes do texto para utilizar símbolos, 

imagens e palavras para criar páginas espelhadas dinâmicas” (PIERCE, 2015, 

l. 210)12. 

É justamente aqui que os princípios norteadores da escola Bauhaus 

são mais sentidos na edição da Trilogia do Adeus, a saber, em sua 

materialidade. Intencionalmente ou não, o trecho citado acima parece 

descrever, em grande parte, o projeto gráfico editorial da edição. Também aqui, 

há o jogo com as diferentes fontes em cada um dos romances, salientando 

assim as diferentes vozes narrativas (como afirmado por von Randow). Mesmo 

dentro da unidade do projeto gráfico, existe uma variedade que conversa com o 

todo, num jogo onde forma e função se completam. O próprio formato fora do 

padrão editorial, retangular e com bordas arredondas, agrupados no box que 

conserva a mesma unidade, também parecem remeter aos experimentalismos 

de Moholy-Nagy. 

Por fim, mas não menos essencial, os símbolos espalhados pelas 

páginas dos três romances, reorganizando a página, às vezes tão ou mais 

importantes que as próprias palavras, completam o todo unitário da edição, 

marcado por funcionalidade, sofisticação e sobriedade. Forma, função, 

simplicidade e beleza certamente se encontram aqui. É possível que a esta 

altura, as ideias da Bauhaus estejam tão impregnadas no design gráfico 

contemporâneo que seus princípios sejam usados de forma inconsciente 

mesmo. Não é para menos: falamos aqui de uma das escolas de design e 

arquitetura mais importante do século XX. De fato, os princípios adotados na 

edição aqui analisada certamente espelham tal influência. 

                                                            
12 No original, “[…] eliminates margins, plays with case and font and reorganizes the pages in 
portions of the text to use symbols, images and words to create dynamic page spreads.” (Minha 
tradução)  
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Considerações finais 

O aspecto integral do projeto gráfico editorial analisado encerra em 

si diferentes dimensões que formam um todo bastante eficiente. De fato, nada 

parece estar fora do lugar aqui. Cada detalhe, por menor que seja, integra e 

fortalece o conceito geral pensado para a edição da trilogia. A simplicidade e 

funcionalidade de seu aspecto físico/tátil refletem, como afirmado por von 

Randow, o texto curto e o caráter experimental das obras. O formato dos livros, 

o box que os agrupa, as cores simples em tom pastel, a página disposta de 

forma dinâmica, a linha cortada por símbolos, tudo isso reforça a peculiaridade 

da experiência em questão. Ainda, sua forma plástica aponta para conceitos 

clássicos do design do século XX, colocando a edição num contínuo de 

criações muito afinado com referências clássicas e com a contemporaneidade. 

O caráter experimental do texto e do enredo, bem como da própria criação das 

personagens, também reflete o caráter diferenciado do processo de leitura, 

tornando a experiência final um experimento plural onde as diferentes partes se 

harmonizam. A identidade visual sólida da edição de 2017 da Trilogia do 

Adeus, criada pela designer Elisa von Randow (em consonância com o autor 

das obras) e pela editora Alfaguara demonstra um cuidado estético apurado. 

Tal cuidado no projeto gráfico editorial dos livros parece trazer consigo uma 

preocupação em fazer do design gráfico um meio de expressão onde conteúdo 

e identidade visual dialogam e se completam. 

Finalmente, vale observar que as capas de romances (e o box que 

os agrupa) são objetos de arte e beleza. Essa mesma beleza plástica irá 

permear a experiência de leitura como um todo. Talvez nunca uma época foi 

tão obcecada por beleza e design como a nossa. Comprar produtos e objetos 

também é comprar a parte visual e conceitual que os constitui. No caso da 

edição de 2017 da Trilogia do Adeus, tal traço ainda é agregado a sentido e 

imaginação na mente de quem a lê. 
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Arte e imagem em Thomas Kuhn 
 

               Thiago COSTA (IFMT)13  
Ariadne MARINHO (SEDUC/MT)14 

 

1. Introdução  
Em 1969, o já conhecido físico e historiador da ciência estadunidense, 

Thomas Kuhn, publicou um pequeno texto em que debatia os paralelos e as 

distinções entre a arte e a ciência. Resultado de uma intervenção, daí o título 

“Comentários [sobre arte e ciência]”, e apresentado em conferência realizada 

em maio de 1967, o artigo de Kuhn problematizava ao mesmo tempo em que 

desenvolvia os argumentos expostos pelo também físico – e então chefe do 

departamento de ciências da natureza e matemática do Hampshire College –, 

Everett Mark Hafner, mas em um sentido notadamente oposto ao do colega de 

Massachussets.  

Na comunicação intitulada, “The New Reality in Art and Science”, Hafner 

assinalou os complexos modos pelos quais a arte abstrata e a ciência moderna 

relacionavam-se entre si, e com a realidade, destacando os aspectos comuns 

presentes em ambas as atividades, e que em sua perspectiva as tornariam tão 

próximas quanto similares. Foi, pois, a partir dos exemplos apresentados pelo 

colega que Thomas Kuhn elaborou sua argumentação, destacando outros 

aspectos que – para Kuhn – indicariam o contrário. O historiador da ciência não 

apenas discordou quanto às similaridades dos dois campos como afirmou que 

os componentes citados por Hafner demonstravam senão “o óbvio: a ciência e 

a arte são empreendimentos muito diferentes” (KUHN, 2011 [1969], p. 362).  

 

 

 

 

 

                                                            
13Doutorando em Estética e História da arte (USP). Autor de “O Brasil pitoresco de Jean-
Baptiste Debret ou Debret, artista-viajante” (Rio de Janeiro, 2015). Docente do IFMT. Email: 
thiagocosta248@yahoo.com.br 
14Doutoranda em História (UFMT). Ao lado de Thiago Costa, organizou a obra “O jardineiro de 
Napoleão: Alexander von Humboldt e as imagens de um Brasil/América (sécs. XVIII e XIX)” 
(Curitiba, 2019). Docente da SEDUC-MT. Email: dinhaamm@hotmail.com  
 

mailto:thiagocosta248@yahoo.com.br
mailto:dinhaamm@hotmail.com
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2. A defesa de Hafner   
Em sua exposição, Hafner abordou inicialmente a visualidade como o 

primeiro traço partilhado pelos dois campos. Em ambos os casos a imagem 

ocupava um espaço privilegiado, seja como suporte para os novos meios de 

expressão, seja como ferramenta que colaborava na construção do 

conhecimento.  

Com efeito, as discussões a respeito do artefato visual como mediador 

das realidades proporcionadas pela arte e pela ciência não eram incomuns à 

época. Em 1958, a Kunsthalle de Basiléia, Suíça, abrigou a exposição Kunst 

und Naturform, em que obras de artistas como Paul Klee, Henri Matisse, 

Jackson Pollock, Max Bill, Kandinsky e Cézanne, foram exibidas ao lado de 

microfotografias de estruturas celulares. Proposta similar à que foi realizada 

pelo Massachussets Institute of Tecnology, MIT, em 1951, com a exposição 

The new landscape in Art and Science. E, também, a 9 Evenings, em Nova 

Iorque, projeto que por nove noites consecutivas durante o mês de outubro de 

1966 apresentou happenings de forte efeito visual, como resultado da interação 

de engenheiros e artistas contemporâneos (URANO, 2015, p. 105). O próprio 

seminário no qual foram dados à público os artigos de Everret Hafner e 

Thomas Kuhn – discutidos aqui – mostra o quanto a busca por convergências 

entre arte e ciência era tema corrente no cenário intelectual estadunidense e 

europeu do período. 

Na exposição na Basiléia, Kunst und Naturform, o texto do catálogo – 

publicado dois anos mais tarde – assinalava que a proposta era o de destacar 

a expressividade das formas visíveis embutidas no objeto pictórico. E que a 

natureza da imagem científica se identificava com a do artista em diferentes 

níveis (HAFNER, 1969; URANO, 2015). De fato, ao agregar obras de arte e 

produtos científicos em um mesmo plano, Hafner via nas duas classes de 

imagem uma elevada sofisticação intelectual e material, articulada à excessiva 

carga de abstração, o que requeria em ambos os casos competência técnica 

no exercício interpretativo e sensibilidade de imaginação (HAFNER, 1969, p. 

366). 

Assim, afirmava o físico da Hampshire College, nas pinturas da arte 

moderna havia uma rejeição da representação, pois, entendida como uma 

imposição que afetava a percepção e a autonomia do artista então submetido 
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ao espelhamento acrítico e/ou passivo da realidade. O desprendimento das 

formas superficiais acompanhava a recusa à ideia de que apenas o 

reconhecimento dos objetos naturais podia agir como mediador privilegiado da 

experiência sensível e individual no mundo. Nesse sentido, na busca por uma 

expressão mais transparente da subjetividade do autor – em suas impressões 

íntimas e inconscientes –, Hafner advertia que a negação do mundo tangível 

apontava antes para uma espécie de pureza artística, com a valorização de 

suas relações plásticas internas e o privilégio concedido ao domínio formal 

sobre o estético (HAFNER, 1969, p. 362). Ou seja, com o abandono da 

imitação da realidade física e/ou natural, defendia-se uma essencialidade 

transcendental da arte. Um valor que se apresentava enquanto a afirmação da 

arte por si e em si (SCHAPIRO, 2010 [1937;1957]; HAFNER 1969). 

Em uma série de importantes artigos sobre a pintura abstrata, o 

historiador da arte Meyer Schapiro avaliou a emergência dessas novas obras 

como “uma demonstração prática”. Conforme Schapiro, “Nessas novas pinturas 

os próprios processos de projeto e criação pareciam ter sido incluídos na tela”, 

pois, “a forma pura antes mascarada por um conteúdo estranho fora libertada, 

e podia então ser percebida diretamente”. Desta maneira, “Os novos estilos 

acostumaram os pintores à visão de cores e formas desvinculadas de objetos” 

(SCHAPIRO, 2010, p. 251 e 252). Em realidade, os artistas propunham a 

criação de um universo formal inteiramente inédito, apartado da ordem pré-

estabelecida que modelava a percepção da natureza, elaborando então linhas, 

cores e texturas próprias ao novo estilo e às novas obras. A pintura abstrata 

rompia tanto com a tradição mimética quanto com a compreensão histórica das 

formas pictóricas, enfatizando, ao contrário, uma arte que se pretendia 

abrangente e atemporal. Daí, de acordo com Schapiro, a predileção dos 

artistas pelas expressões criativas consideradas primitivas e/ou exóticas, de 

regiões distantes no espaço e remotas no tempo (SCHAPIRO, 2010, p. 252). 

Com a exclusão dos condicionantes externos imediatos e das marcas de 

uma determinada compreensão histórica – para Schapiro, “a exclusão das 

formas naturais e a universalização não-histórica das qualidades artísticas” –, 

bem como pelo caráter não-representacional e não-associativo de suas obras, 

os artistas abstratos amiúde elegiam a música como modelo artístico ideal. 

Destituída de referenciais exteriores explícitos, desta maneira as analogias com 
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a matemática tornaram-se frequentes, notadamente pelo desenvolvimento das 

geometrias não-euclidianas na segunda metade do século XIX, ao assumir que 

“a matemática era independente da experiência” (SCHAPIRO, 2010, p. 252). 

Tal como a música. 

A associação da arte abstrata com a música e a matemática baseava-se 

na ideia de que essas áreas representavam exemplos bem-sucedidos da 

desvinculação com os objetos do mundo exterior. Suas obras e 

desenvolvimento seguiam uma dinâmica interior própria e independente, que 

implicava na elaboração de uma linguagem específica, inacessível para a 

maior parte do público leigo. Esse “esoterismo”, marcado pelo uso de um 

vocabulário circunscrito aos especialistas e um tanto hermético para os não-

iniciados, era outro aspecto da aproximação entre arte e ciência e, conforme 

Hafner, definia as diferentes atitudes – da incompreensão à hostilidade – de 

uma eventual audiência mais ampla.  

 
Whats seems to disturb a layman most about abstract painting is its 
studied avoidance of recognizable image; what disturbs him about 
science is the inaccessibility of its language, which also seems to 
present itself as an avoidance of the recognizable. In fact, the 
departure of modern physics from common notions of reality is urged 
upon him by many popularizers of the current trend (HAFNER, 1969, 
p. 387/88). 

 

Em sua exposição, Hafner indicava que a ciência moderna adquiria 

gradualmente contornos mais abstratos, com postulados que se distanciavam 

do entendimento convencional da realidade. Desde meados do século XIX, 

questionava-se o ideal naturalista – de reprodução fiel dos diversos aspectos 

do mundo natural –, tanto na arte quanto na ciência. E uma crise de 

representação atingia igualmente ambas as áreas. Por um lado, a fotografia 

substituía a pintura mimética e, assim, concedia-se aos artistas pintores uma 

maior autonomia para a experimentação plástica; ao mesmo tempo, servia de 

incentivo para a busca por outra ontologia da arte visual que não se baseasse 

no registro verossímil da superfície da natureza. Por outro lado, as ciências 

naturais cindiam-se, desdobrando-se em vários campos de estudo. A fratura 

nas ciências naturais proporcionava a necessária independência e coerência 

interna para o estabelecimento ou, ao menos, a emancipação de campos de 

investigação enquanto disciplinas autônomas; o caso da biologia e da 
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antropologia, por exemplo. Já a matemática, antiga e tradicional área do 

conhecimento, experimentava um período de forte agitação. As profundas 

inquietações sobre seus fundamentos lógicos incidiu na elaboração de outras 

das maiores e mais importantes realizações da história da ciência, a saber, as 

geometrias não-euclidianas. A formulação de axiomas geométricos alternativos 

para os problemas matemáticos latentes foi central para o desenvolvimento 

posterior de diversas teorias físicas, entre as quais destacam-se precisamente 

as da relatividade de Einstein.  

Deste modo, no decurso entre os séculos XIX e a primeira metade do 

século XX, os objetos de investigação do cientista dissolveram-se diante das 

novas realidades proporcionadas pela própria investigação científica. Ainda ao 

final do século XIX, a descoberta quase acidental do raio-x por Röntgen, em 

novembro de 1895, incorporou à física e às ciências naturais um duplo 

questionamento, já comum à artistas e filósofos: o da conformação de uma 

estrutura subjacente à materialidade da superfície visível do mundo e a 

subsequente insuficiência da percepção na captação dessa realidade oculta. A 

teoria atomista de Leucipo e Demócrito já era corrente no século VI antes da 

era cristã. Mas foi no oitocentos que John Dalton formulou sua teoria atômica. 

Em 1896, Henri Becquerel detectou os primeiros sinais de radioatividade e, no 

ano seguinte, 1897, que Joseph Thomson identificou o elétron, a primeira 

partícula subatômica classificada. Em 1898, o casal Pierre e Marie Curie 

efetuou o isolamento das partículas de rádio e confirmou a existência também 

do polônio. Junto com Rutherford, os Curie desenvolveram a teoria do 

decaimento radioativo. Doravante a compreensão popular da matéria ficaria 

cada vez mais abalada: a imagem de estabilidade e solidez era gradualmente 

substituída com o êxito das pesquisas em físico-química. E a imaginação e 

abstração tornavam-se expedientes importantes na apreensão das novas 

realidades impostas pela atividade científica.  

Deste modo, a compreensão do mundo experimentava um processo 

efetivo de transformações, fundamentando então uma nova era de apostasias: 

a perda da fé no homem como centro da criação, em Deus como o criador, e 

no progresso, como orientação e destino inevitável das ciências e da 

humanidade. A repercussão das realizações científicas no imaginário popular e 

a incidência nas expressões culturais, notadamente nas artes visuais e na 



404 
 

 

literatura, foram abrangentes (HENDERSON, 2007, p. 383). Abria-se, assim, 

caminhos para a exploração de modelos alternativos de vida e, sobretudo, de 

entendimento do mundo. Uma mudança que atingia tanto a imagem tradicional 

da natureza quanto a sua percepção.  

Hafner, pois, valeu-se da progressiva desmaterialização daqueles 

referencias tradicionais que amparavam a experiência, isto é, que mediavam a 

relação subjetiva com a realidade visível e/ou material, para argumentar a favor 

dos paralelos entre a ciência e a arte. Para o físico, a arte abstrata e a ciência 

moderna se assemelhariam ao defenderem, cada qual a seu modo, uma 

essencialidade quase imaterial, uma estrutura íntima e interior que daria forma 

as coisas: seja a realidade científica, seja a expressão artística. Uma estrutura 

de puro pensamento.  

O filósofo e matemático Bertrand Russell acusava não ser possível 

conhecer a realidade senão por meio de suas estruturas matemáticas, ou seja, 

abstratas. Nas palavras de Russell, “Physics is mathematical not because we 

know so much about the physical world, but because we know so little. It is only 

its mathematical properties that we can hope to discover” (RUSSELL apud 

HAFNER, 1969, p. 388). Entre outros aspectos, Hafner afirmava que a unidade 

geométrica constituía um componente básico comum, tanto na obra do artista 

quanto na produção do cientista, presente, por exemplo, seja nas pinturas de 

Kandinsky ou de Leonardo, seja na astronomia e/ou no desenvolvimento da 

relatividade geral de Albert Einstein (HAFNER, 1969, p. 391). Para o físico, a 

constatação da importância cotidiana da inscrição visual no exercício particular 

de artistas e cientistas, bem como a abrangência de seus efeitos sensíveis na 

recepção do observador, eram exemplos que reforçavam seu argumento. 

Ademais, afirmava Hafner, a imagem demonstrava um processo idêntico de 

desenvolvimento, seja na arte, seja na ciência, marcado por esquemas 

canônicos e mudanças revolucionárias (HAFNER, 1969, p. 389).  

 
Whether we speak of science or art, we recognize the essential role 
played by revolution. Every epoch is marked by its current paradigms: 
coherent traditions of observation and interpretation which set the 
stage for normal activity. But every epoch ends in revolution, after 
which the old paradigms give way to the new. Whenever this 
happens, it is fair to say that the real world itself has changed 
((HAFNER, 1969, p. 389). 
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O labor criativo do artista – orientado pelo desejo de inovação – 

provocava transformações não apenas em seu campo de atuação específico, 

mas incidia igualmente em uma percepção mais ampla de mundo. Isto é, as 

mudanças – estilísticas ou formais – na arte fomentavam novas perspectivas e 

maneiras de compreender a(s) realidade(s), que eram expressas em suas 

obras pictóricas (HAFNER, 1969, p. 390). Formava-se aí uma circularidade, em 

que paradigmas de interpretação e atuação no mundo eram regularmente 

substituídos por outros mediante embates com entes conservadores e 

revoluções vanguardistas. 

Esse quadro do movimento histórico, no qual antigas tradições eram 

sucedidas por formas originais de pensamento e intervenção na realidade, 

fundamentava-se no entendimento que o próprio Thomas Kuhn havia 

desenvolvido – em seu famoso ensaio de 1962 – a respeito dos padrões de 

mudança na história da ciência. Conforme Hafner,  

 
Is this a statement about patterns of science or about revolutions in 
artistic perception? It might easily be either; actually, with a few minor 
alterations, it is T. S. Kuhn assessment of the way in which scientific 
revolutions change our view of the world (HAFNER, 1969, p. 389/90). 

 

A transposição dos conceitos elaborados por Kuhn para descrever o 

curso da arte e da história da arte revelava o empenho do professor da 

Hampshire College em fazer da atividade artística e científica eventos 

similares. Mas, o que em Hafner consistia em uma similaridade de base 

conceitual e, em alguma medida, também psicológica, em Kuhn adquire outros 

sentidos, mais sociológicos. 

 

3. A crítica de Kuhn   
Em sua comunicação, Hafner havia mencionado o sucesso público da 

exposição Kunst und Naturform, na Basiléia, como um claro reconhecimento da 

proximidade formal entre as imagens artísticas e científicas (HAFNER, 1969, p. 

393). Para Kuhn, no entanto, a comparação era difícil e equivocada, em virtude 

“[...] do contexto artificial em que as ilustrações paralelas são expostas”. Pois, 

“Ambas são exibidas como obras de arte contra um mesmo fundo, fato que 
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encobre de maneira considerável em que sentido podem ser rotulados como 

“produções” de suas respectivas atividades” (KUHN, 2011 [1969], p. 363).  

 
Por mais atípicas e imperfeitas que sejam, as pinturas são produtos 
finais da atividade artística. É o objeto que o pintor tem a intenção de 
produzir, e sua reputação deriva do apelo que possui. As ilustrações 
científicas, ao contrário, são no máximo produtos incidentais da 
atividade científica. Em geral são feitas, e às vezes analisadas, por 
técnicos, e não pelo cientista para cuja pesquisa fornecem os dados. 
Quando os resultados da pesquisa são publicados, as imagens 
originais podem até ser destruídas (KUHN, 2011 [1969], p. 363).  

 

A crítica principal de Kuhn era de que o tratamento artístico da imagem 

científica – tal como proposta tanto por Hafner quanto pelas exposições da 

Basiléia e do MIT – dissimulava sua aplicação prática, seu valor real de uso no 

cotidiano laboratorial do cientista. A imagem, como produção de ambas as 

atividades, cumpria funções distintas. Assim, a busca pelos paralelos entre arte 

e ciência, nos termos expressos por Hafner, contribuía para uma concepção 

inadequada das atribuições da inscrição visual na prática científica, ainda que 

ancoradas em questões de harmonia interna e alguma beleza.  

 
Como Hafner destaca, é indiscutível que considerações de simetria, 
simplicidade e elegância na expressão simbólica, bem como de 
outras formas de estética matemática, desempenham papéis 
importantes em ambas as disciplinas. Mas nas artes a estética é o 
próprio objeto do trabalho. Nas ciências é, mais uma vez, no máximo 
um instrumento: um critério de escolha entre teorias equiparáveis em 
outros aspectos, ou um guia para a imaginação em busca de solução 
de um enigma técnico intratável. Apenas se resolver o enigma, 
apenas se a estética do cientista coincidir com a da natureza, é que 
ela cumpre algum papel no desenvolvimento da ciência. Nas ciências, 
é raro que a estética tenha um fim em si mesmo, e nunca é o 
derradeiro (KUHN, 2011 [1969], p. 363).  

 

Deste modo, Thomas Kuhn admitia a relevância da matemática para a 

história da arte, bem como das considerações estéticas no trabalho do 

cientista. E concordava com o colega do Hampshire College de que o uso e a 

produção de imagens configuravam traços comuns na arte e na ciência, 

assinalando mesmo que uma e outra demandavam habilidades técnicas para 

sua correta decodificação (KUHN, 2011 [1969], p. 364). Mas ainda havia aí 

uma diferença fundamental, não levada em conta por Hafner, e que na 

perspectiva de Kuhn tornava os paralelos entre os campos incompatíveis: a 
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função primária do objeto visual, aquela pela qual havia sido elaborada e era 

efetivamente empregada.  

 
No que tange ao paralelismo das produções, uma dificuldade já foi 
indicada. Os exemplos do trabalho artístico e científico justapostos 
pelos fascinantes exemplos Hafner são extraídos de uma amostra 
muito restrita com relação ao material disponível. Praticamente todas 
as ilustrações científicas a que se refere, por exemplo, são 
microfotografias de substâncias orgânicas e inorgânicas. 
Naturalmente, o fato de que tais paralelos possam ser exibidos por si 
só já levanta problemas importantes [...] (KUHN, 2011 [1969], p. 363).  

 

Para Kuhn, os exemplos de Hafner eram limitados, pois os encargos da 

imagem eram absolutamente distintos a depender da área de atuação. 

Mesmo que mantendo-se no plano etológico que caracterizou seu mais 

famoso trabalho, isto é, preocupado com o comportamento social e individual 

dos cientistas, suas influências externas e implicações na prática interna da 

ciência, o físico foi incapaz de perceber as imagens científicas senão como 

ferramentas de espelhamento de realidades dadas. Em Kuhn, as imagens “[...] 

feitas, e às vezes analisadas, por técnicos, e não pelo cientista” (KUHN 2011 

[1969], p. 363) serviam como instrumentos para a obtenção do conhecimento; 

um expediente auxiliar que colaborava na atividade de pesquisa do cientista, 

contribuindo assim para o seu desfecho. De todo contrário ao valor que 

apresentava para o artista: considerada como a obra em si, o objeto pictórico 

era considerado enquanto desenlace material da proposta criativa inicial do 

autor. Assim, conforme Kuhn, “Nos paralelos admiráveis de Hafner, um produto 

final da arte é justaposto a uma ferramenta da ciência. Na transição desta 

última do laboratório para a exposição, fins e meios são transpostos” (KUHN, 

2011 [1969], p. 363). 

Ao definir as diferentes aplicações da imagem, Kuhn a situou em estágios 

distintos dentro do processo particular de criação de cada uma das áreas: para 

o cientista tratar-se-ia apenas de um meio, um instrumento cujo manejo poderia 

conduzir o pesquisador ao desenlace pretendido. Sua relevância seria algo 

menor, inclusive desnecessária. Já para o artista, o objeto visual configurava o 

desfecho glorioso do seu trabalho, com uma importância sem igual. 

De maneira bastante curiosa – e algo surpreendente –, Thomas Kuhn 

manifestou uma compreensão conservadora a respeito da arte e, também, 
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sobre a ciência. Parecendo, em alguma medida, contradizer-se. No início dos 

seus “Comentários”, o pesquisador afirmou que  

 
Na condição de ex-físico que hoje se ocupa da História da Ciência, 
lembro-me bem de minha própria descoberta dos paralelos estreitos e 
persistentes entre as duas atividades, que eu ensinava como polares. 
Um produto tardio dessa descoberta é o livro sobre as revoluções 
científicas [...]. Ao discutir quer os padrões de desenvolvimento, quer 
a natureza da inovação criativa nas ciências, ele trata cada tópico 
como papel de escolas rivais e de tradições incomensuráveis, de 
padrões de valor cambiantes e de modos de percepção mutáveis. 
Tópicos como esses são há muito tempo elementares para os 
historiadores da arte, mas têm pouca representação nos escritos 
sobre a História da Ciência. Não surpreende, portanto, que o livro que 
os tornou centrais para a ciência tenha também se preocupado em 
negar, ao menos com fortes insinuações, que a arte possa ser 
prontamente distinguida da ciência mediante a aplicação das 
dicotomias clássicas entre, por exemplo, o mundo do valor e o mundo 
do fato, o subjetivo e o objetivo, o intuitivo e o indutivo. O trabalho de 
Gombrich, que segue muitas dessas direções, tem sido fonte de 
grande estímulo para mim, assim como o ensaio de Hafner (KUHN, 
2011 [1969], p. 361/62). 

 

Na busca por um padrão no desenvolvimento da ciência, Kuhn 

aproximou-se da história da arte e da sociologia, assinalando que as teorias 

científicas – como produtos da atividade humana – também estão submetidas 

ao contexto sociopolítico de sua época. Algo que José Carlos Pinto de Oliveira 

e Renan Springer de Freitas, em momentos distintos, já abordaram ao 

identificar as possíveis dívidas/inspirações de Kuhn para com o método 

histórico-científico do historiador da arte vienense, Ernst Gombrich – apesar do 

rechaço público de Gombrich à Kuhn em artigo de 197115 – (OLIVEIRA, 2016; 

FREITAS, 2005). O próprio Kuhn manteve um tom semelhante ao do trecho 

reproduzido acima ao escrever o conhecido posfácio para edição japonesa do 

seu A estrutura das revoluções científicas, inclusive com remissão em nota ao 

fim da página ao seu “Comentários”16. Ao discutir a aplicação dos conceitos 

elaborados na obra de 1962 em outros campos de estudo, Kuhn admitiu que 

 

                                                            
15 Em sua extensa obra, Gombrich elaborou uma sofisticada reflexão meta-teórica que interagia 
e, muitas vezes, partia da filosofia da ciência. O historiador havia sido amigo íntimo do famoso 
filósofo da ciência – e anátema de Kuhn –, o também vienense Karl Popper, mencionando-o 
em diversos trabalhos. O artigo em que o historiador da arte rejeita o modelo kuhniano, 
reafirmando seu compromisso com as teses de Popper, encontra-se “A Plea for Pluralism” 
(GOMBRICH, 1971). 
16Publicado originalmente na edição de 1969 da prestigiada revista Comparative Studies in 
Philosophy and History.  
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Na medida em que o livro retrata o desenvolvimento científico como 
uma sucessão de períodos ligados à tradição e pontuados por 
rupturas não-cumulativas, suas teses possuem indubitavelmente uma 
larga aplicação. E deveria ser assim, pois essas teses foram tomadas 
de empréstimo a outras áreas. Historiadores da literatura, da música, 
das artes, do desenvolvimento político e de muitas outras atividades 
humanas descrevem seus objetos de estudo dessa maneira desde 
muito tempo. A periodização em termos de rupturas revolucionárias 
em estilo, gosto e na estrutura institucional têm estado entre seus 
instrumentos habituais. Se tive uma atitude original frente a esses 
conceitos isso se deve sobretudo ao fato de tê-los aplicado às 
ciências, áreas que geralmente foram consideradas como dotadas de 
um desenvolvimento peculiar. [...] Suspeito, por exemplo, de que 
algumas das dificuldades notórias envolvendo a noção de estilo nas 
Artes poderiam desvanecer-se se as pinturas pudessem ser vistas 
como modeladas umas nas outras, em lugar de produzidas em 
conformidade com alguns cânones abstratos de estilo (KUHN, 2001 
[1969], p. 255/56; grifos nossos).  

 

Não obstante, na caracterização dos diferentes usos da inscrição visual, seja 

para a arte, seja para a ciência, Kuhn estabeleceu uma identidade para artistas 

e cientistas, reforçando assim os estereótipos dicotômicos clássicos. Apesar de 

uma semelhança aparente, as divergências eram substanciais e, para Kuhn, 

irreconciliáveis.   

 
[...] o artista, à semelhança do cientista, lida com problemas técnicos 
persistentes, que têm de ser resolvidos no dia a dia do seu ofício. 
Enfatizamos, ainda, o fato de que o cientista, à semelhança do artista, 
é orientado por considerações estéticas e guiados por modos 
estabelecidos de percepção. Esses paralelos ainda precisam ser 
mais acentuados e mais desenvolvidos. Mal começamos a descobrir 
os benefícios de considerar ciência e arte em conjunto (KUHN, 2011 
[1969] p. 364).  

 

No entanto, assinalou o físico, o trabalho do artista estava associado à 

materialidade de sua obra, e o do cientista, com a resoluções de enigmas 

abstratos do funcionamento da natureza, em que as teorias agiam como 

mediadoras. 

 
[...] o objetivo do artista é a produção de objetos estéticos; os 
enigmas técnicos são o que ele tem de resolver a fim de produzir 
esses objetos. Para o cientista, ao contrário, os enigmas técnicos 
resolvidos são o objetivo, e a estética é um instrumento para sua 
consecução. Quer no domínio das produções, quer no das atividades, 
os fins do artista são os meios do cientista e vice-versa (KUHN, 2011 
[1969], p. 364). 
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Deste modo, o propósito do cientista consistiria na elaboração de um 

saber confiável e objetivo por meio da decodificação de puzzles não-materiais, 

mas verdadeiros; enquanto o artista, ao mesmo tempo em que também 

resolveria enigmas técnicos, pautaria sua atuação na construção de obras 

físicas, como as pinturas. Assim, em Kuhn, a arte consistiria em atividade 

estética puramente: seu processo e desenvolvimento eram orientados pela e 

para a elaboração de artefatos perceptivos; já o ofício científico, ao contrário, 

compunha-se de um exercício racional, intelectual, cognitivo.  

 

4. Conclusões 
Apesar das acusações de relativismo e irracionalidade, sua tendência 

íntima à reação era maior e mais consciente que seu falso projeto de agitação. 

A ideia de uma ciência essencialmente lógica – e, portanto, como puro 

exercício intelectual – não estava distante das teses de Kuhn. Em diversos 

momentos de seu trabalho, inclusive em outras publicações, afirmou o caráter 

de relativo “insulamento” das atividades da “ciência normal”. Embora a 

definição dos pressupostos reguladores do oficio, isto é, o paradigma, 

assumisse uma postura menos determinada, a preocupação com a resolução 

de problemas marcadamente abstratos garantia as comunidades de 

pesquisadores certa autonomia e alguma indiferença com relação aos assuntos 

do mundo exterior. 

Também não era verdade que Kuhn não admitisse o acúmulo vertical de 

conhecimento e, assim, refutasse o sentido convencional do progresso, qual 

seja, o de sobreposição de melhoramentos numa aproximação gradativa à 

razão histórica da ciência. Na medida em que identificou o aspecto 

fragmentário na dinâmica do desenvolvimento científico, o físico forneceu 

novos referenciais para o entendimento da própria experiência humana no 

tempo.  

Para Mendonça e Videira, em seu esquema teórico havia a identificação 

de dois modelos de promoção do saber objetivo,  
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o progresso como aprofundamento do conhecimento é assegurado 
pelo paradigma que, por sua vez, engendra uma pesquisa 
especializada; por outro, o progresso como ampliação do 
conhecimento é gerado pela incomensurabilidade, responsável pela 
proliferação de novas especialidades (MENDONÇA e VIEIRA, 2007, 
p. 170).  

 

E seu conceito de incomensurabilidade permitia uma diversificação das 

áreas da ciência ao engendrar novos campos e/ou caminhos possíveis para a 

pesquisa.  

 
a incomensurabilidade entre as teorias, não implica uma concepção 
irracional da ciência. Ao contrário, ela é imprescindível para que a 
ciência possa evoluir de forma tão surpreendente. A rigor, o 
progresso científico só ocorre – da maneira que ele se dá desde o 
advento da ciência moderna – porque existe o fenômeno da 
fragmentação (MENDONÇA e VIEIRA, 2007, p. 170).  

 

Em realidade, Thomas Kuhn era um conservador. Sua compreensão tanto 

da ciência quanto da arte parecia obedecer ao famoso esquema aristotélico 

das atividades humanas, a saber: a teoria, a ação, a produção. Nesse sentido, 

para Kuhn, a ciência consistiria em atividade teórica ou de investigação; e a 

arte, enquanto exercício produtivo, estava associada à produção material, 

artesanal. Longe da figura incendiária que os positivistas projetaram, um dos 

traços do conservadorismo de Kuhn está em sua concepção da imagem. No 

entanto, os argumentos do físico – vale dizer, a imagem como meio e/ou 

expediente instrumental para a ciência e como propósito conclusivo para a arte 

–, demonstravam como a maior parte dos historiadores e filósofos da ciência 

da época encaravam a inscrição visual e, por extensão, a atividade artística. 

Nos comentários de 1969, em que abordou os paralelos entre a arte e a 

ciência, o físico omitiu por completo as inovações arrojadas e profundamente 

desconcertantes dos artistas de sua época. Apesar das alegações iniciais, 

recorreu ao contraste para afirmar o caráter singular e lógico da investigação 

científica – uma competência, vale dizer, adquirida durante Ilustração –, 

contrastando com a compreensão tradicional do ofício do artista, qual seja, 

reduzida ao aspecto estético.  
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	Introdução
	Este artigo tem por eixo condutor duas linhas diretrizes, a saber, a obra de Shitao e meus desenhos, realizados durante os últimos meses. Apesar da obra deste artista chinês não ser considerada como parte da cultura japonesa do Mundo Flutuante, escolh...
	Em meio à crise que se apresenta para nós nesses últimos 18 meses, as possibilidades de experimentação prática em sua totalidade se reduziram à tentativas de significá-las em simulações digitais. Contudo, a impossibilidade de realização de uma propos...
	Não que essa situação seja confortável, muito pelo contrário. Ela expõe, com toda a nudez, nossa produção; e o quão vulgar ou pretensiosos nós somos. Por isso é importante parar para observar atentamente a produção, de maneira a rebaixar as ansiedades...
	Esses “rituais” não se manifestam na visualidade aparente do desenho, e não possuem valor se apenas realizados mecanicamente, descritos objetivamente, ou apresentados levianamente. Para que algo que se apresente da produção seja construído, e propendi...
	Esses momentos de observação se deixam ser apenas durante essa produção. “Produzir é, também, observar”. Deixar que os olhos se espantem com o que a goiva mandou a mão fazer, a recusa do papel, a tinta empelotada. A produção caminha no transformar-se,...
	2. O Desenho Desenhante
	Primeiro devemos entender o que estamos chamando de Desenhante. Entendendo que no ato de desenhar há dois três indivíduos defino-os da seguinte maneira: o Desenhado (aquele que se desenha), o Desenho (o que se manifesta a partir do encontro do Desenha...
	Agora, o que é desenho? O que quer que seja, nunca poderemos cravar nele um significado. O desenho se coloca como espectador de um instante de interação de um ser no mundo, contendo, em seu processo, as intenções expressivas do Desenhante. Dessa forma...
	O lápis marca o papel de maneira livre, não pode estar preso a representações esquemáticas ou modelos. Assim, num primeiro momento, o Desenhante limita-se a observar o mundo. E a observação deve tomar a atenção plena, quase de maneira meditativa. Enqu...
	Nesse momento apenas o que se passa entre o lápis e o papel importa. Mesmo que não se esteja usando um lápis, que seja um pincel, carvão, caneta, ou tesoura. Qualquer ação sobre o papel é definitiva. É, mantendo suas devidas distinções, definitiva com...
	Mas o pincel que desenha a linha também preenche espaço, e cria manchas. Elas também são desenho.
	As manchas e as linhas são iguais. Sim, são diferentes, mas a linha e a mancha não estão em oposição, são inter-relacionadas. A mancha é o inverso do caos do papel, porém, não é a “ordem”; a ela cabe a linha. Quero dizer, o branco do papel é o terreno...
	Enquanto Claridade, busco um paralelo entre o mundo da gravura e o da Astro Física, a saber, me aproximo do pensamento físico da luz para pensar o espaço. Neste pensamento não há “claro” e “escuro”, mas Claridade e Escuridade. A luz que percebemos é u...
	A linha não é apenas uma mancha concentrada, é uma gravação, uma ordenação do espaço em branco e do espaço em mancha. Ou seja, a linha ordena o desenho. Como um corte, aponta as particularidades da superfície e controla as manchas. O que seria do dese...
	Quero dizer; uma vez que o Mundo é esmiuçado pelo desenho, ele mesmo é o Mundo e exige que sua existência se manifeste. O Desenhante olha o Mundo-do-desenho, na espera da resposta do papel. Assim desenha-se no mundo do papel em busca de criar imagens.
	O Mundo-do-desenho é o mundo-da-vida. Ele acontece na concretude e reflete as suas transformações. O mundo-da-vida é o lugar onde se manifestam as evidências de maneira originária, o campo da intuição e de onde partem as abstrações científicas. O dese...
	3. O desenho a partir de Shitao
	Da “pureza” se estabelecem as regras. Tudo começa na absoluta simplicidade, pois antes de qualquer ação ela subsiste - Essa é uma questão por um pensamento existencial, que está sempre rondando minha produção de desenhos e gravuras, desde o início da ...
	O Traço (UTP): a ação que repousa na simplicidade, e não é qualquer contraste que se sobrepõe ao branco; é a ação que torna aparente a ruptura da simplicidade, o Único Traço de Pincel (UTP).
	Mas havemos de esclarecer que o UTP que estamos discutindo não é uma simples linha. O UTP só é compreendido pelo seu apresentar espontâneo. Quando o desenho pede pela intervenção da mão. “É por si próprio que se deve estabelecer a regra do Único Traço...
	O espaço se deixa revelar na presença do UTP, pois nele se resume o seu início e seu fim. É uma fenda, pela qual uma escuridão de outro tempo se aproxima. O UTP é espacial. Pensar desenho é pensar o espaço. Mas esse (o espaço) é, para o tempo, o que a...
	Aproximando-se a cada instante de uma substancialidade, o UTP é concreto, e a cada passo rastreia a sua presença única, na recusa da ansiedade. Tudo começa com um simples passo, mas dele não se pode perder de vista o que está longe, nem mesmo esquecer...
	Nesse momento de pandemia, esse pensamento se torna incrivelmente curioso. Já que, enclausurados em nossos quartos, nos forçamos a criar ações que, ao serem realizadas, nos permitam refletir sobre esse tempo que se constrói na nossa frente. E o UTP, g...
	O desenho é reforçado na experiência dessa situação adversa. A importância de se desenhar, de olhar, deixar fluir traços e pensamentos, da mão e dos olhos, é valorizada. O punho deve aceitar esse fluxo, para não se deixar andar sobre caminhos já bem c...
	Nada poderíamos apreciar do desenho, ou da gravura, se não houvessem as regras, mas um Desenhante que não busca a Regra8F  se contenta com o que já lhe foi dito, e está condenado a repetir a tradição. Para fins de esclarecimento, proponho a interpreta...
	Dessa forma, nos propomos a voltar à origem do desenho, da gravura, para investigar que conhecimento nos é fornecido por aqueles que caminharam nossos passos antes de nós. Assim, nos encaminhamos no sentido da expansão desse conhecimento.
	Desse conhecimento que Shitao fala entende-se o conhecimento obtido através da prática da pintura e do desenho. A sabedoria de se distinguir traços por meio de referenciais teóricos ou por negação do que se está habituado não são verdadeiro conhecimen...
	No pensamento de Shitao, a Pintura deve se manifestar como recepção da tinta; que por sua vez se reconhece na recepção do pincel; agindo na recepção dos movimentos da mão, controlada pelo “Espírito”. Este é a consciência fenomênica que se estabelece d...
	Mas, da mesma forma a Receptividade é o elemento fundamental da construção do tempo enquanto matéria a ser analisada. A Receptividade, como um desacelerar das nossas ansiedades, nos permite observar a tranquila mudança das estações e dos estados de mu...
	O mundo é denso, tudo é vivo, ao mesmo tempo que se mascara na vulgaridade cotidiana. Tudo que se apresenta aos olhos é denso, até mesmo a sublimação. Aquele que se abre para a Receptividade mas decide negligenciá-la joga fora qualquer possibilidade d...
	A Tinta é uma presença técnica, que pode ser inserida de diversas maneiras, podendo-se até exprimir-se sem a vontade de quem a pintou. Mas o Pincel, ele não se esconde, ao contrário do que acontece com a tinta, o pincel se manifesta presente e carrega...
	Assim, a Tinta e o Pincel se complementam e se compreendem. Junto a eles é preciso saber equilibrar-se a fim de expressar plenamente os conhecimentos que se desenvolveram em durante a pesquisa. Os limites entre a expressão e a forma são borrados para ...
	O Caos brilha no desenho, como luz que se incendeia durante a escuridão da noite. Esperando seu limite ser explicitado pelo UTP, que ordena e conduz.
	O Caos está vivo, o UTP está vivo. Neles se manifesta o relevo, que respira e se torna presente na imagem. As texturas correm para representar o relevo. Mas não se completam, na medida em que são apenas linhas, sem intenção. O relevo não deve ser repr...
	E o mais importante é esquecer-se. Ao esquecer-se da Tinta o conhecimento avança, junto às coisas e se deixam revelar no que são. Esquecer de como se faz, como se fez, do que fará, e então a imagem se faz como numa ação única e imperdível. E o Pincel ...
	Atentaremos que o Pincel se revela pelo UTP, e assim como o Pincel se modifica em diferentes estados, o UTP acompanha suas mudanças. Os estados do UTP são como o caminhar das estações e estão em equilíbrio com o movimento das circunvoluções do univers...
	Mas ao falar dele estamos nos propondo observar um Tempo que não se mede pelo relógio. É a sua passagem enquanto ente de criação, enquanto um tempo pertencente à poesia, à literatura. Um Tempo que se desdobra e redobra em torno de uma ação. O desenho,...
	4. Desenhos e discussões
	A Pintura de Shitao não está formalmente inserida dentro do contexto do Mundo Flutuante, porém ele transborda em seu pensamento, em seus desenhos e suas anotações. O desenho para o artista chinês não tinha pretensão de copiar o mundo em suas nuances d...
	Como pensar o desenho em Shitao sem levar em consideração cada momento vivido no processo? O resultado plástico conquistado demanda, momento a momento, uma atenção total. O Traço não pode ser subestimado. E deve estar em harmonia com a ação do Desenha...
	Não procuro, com meus desenhos, copiar o que Shitao já conquistou. Isso seria, segundo ele mesmo, limitar-se às migalhas de suas descobertas. Ou seja, copiar trabalhos do artista seria como menosprezar seu trabalho, suas investigações e descobertas. P...
	Os desenhos do Monge Abóbora-Amarga encontram um caminho de intenção nos brancos subsistentes que emergem, cercados por traços, na superfície plana do papel; ao fazê-lo Shitao afirma essa superfície plana com a qual trabalha. Eu o sigo, busco o plano....
	Flores, frutas, vales e montanhas, o papel não é como uma tela de cinema, em que se projeta uma sombra de uma visualidade que um dia existiu; pelo contrário, o desenho é uma visualidade existente. Sem o desenhar, o que seria da paisagem, dos caminhos,...
	5. Notas de um aspirante a Desenhante
	As reflexões que seguem, em excerto e descrição, são ambas minhas. Despertas durante o processo de construção das imagens.
	5.1  O branco está branco, mas o preto é inflexível
	O branco resiste. Quem domina é o preto. Mas devemos conservar a atenção para ambos. É muito fácil esquecer o branco, prestar atenção apenas nos pretos e buscar apenas a escuridade, sem considerar o que o branco de trás impõem. O desenho, segundo Shit...
	5.2  A água esconde as palavras, escurece a vista e molda o mundo
	A água é a tinta, é a força. As aguadas leves que escurecem o desenho. As mais concentradas escondem o que já foi escrito ou visto. Não há razão para duvidar da força da tinta, ela molda o desenho, é pela tinta que o pincel revela sua existência e o p...
	5.3 O corpo descobre o desenho, que se resguarda junto à água, em constante mutação
	O desenho é construído no movimento do corpo, e que é gravado pela tinta; mas que não se contém com uma imagem fotográfica, permitindo-se existir em uma diferença, de tempo e de espaço. O desenho muda, o corpo do Desenhante se transforma ao desenhar, ...
	5.4 As mil almas da colina jorram brilhantes de dentro da terra, mas só as vê aquele que olha através do escuro da caverna
	O desenho que afirma o papel, que revela Vazios, exprime claridade. Busquemos por ela, através do escuro, como um túnel, que nos empurra para ver a luz que brota de dentro dos traços.  -  “Olhe para o poço, da terra surge a figura que exprime o mundo....
	5.5 O papel é um espelho; revela o ente que somos no momento de se estar junto ao desenho
	Quando se observa, o desenho reflete o mundo a sua volta como um espelho… ora côncavo, ora convexo, ele não é uma transliteração das vistas que encontramos em certa cotidianidade; se firma enquanto tradução das coisas concretas em imagens. E como toda...
	5.6 Espelho manchado, o traço abarca toda gravidade, mas continua existindo terra
	O desenho atinge o olho, a mão, o braço, a tinta e o pincel mas, acima de tudo, o desenho está "presentificado'', torna presente a linha. O traço escorrega de um lado para o outro, apenas para enganar, velar o que está claro; o UTP se concretiza, sem ...
	5.7  A mancha esconde em si, um Vazio de branco
	Tudo gesta seu oposto em sua presença. A negação, por definição, é uma afirmação. A presença fala de ausência, e vice-versa. A mancha, preta, carrega em seu íntimo um ser branco que espera para aparecer; e o mesmo ocorre com o espaço branco (do papel)...
	5.8  O traço ordena, mas reina a ordem do Caos
	Quando se desenha, a atenção ao mundo deve ser essencial. Mas que mundo? As mudanças repentinas nas paisagens cotidianas fazem pensar. O mundo de hoje? De amanhã? Um sopro de vento e tudo que era sólido se desfaz, resta um novo lugar. Que ser é esse q...
	5.9  Os gestos são suspensos, assim como a montanha
	Para que o olho possa vagar e sondar as visualidades do mundo, a mão não pode estar dura, ou condicionada. Do que adiantaria observar atentamente, para depois, recair sobre os mesmos esquemas de representação que estamos, há muito, tentando destruir?!...
	5.10 O talho no papel e o sulco da madeira se unem para crescer nas diferenças de Vazios
	Os espaços que Shitao deixa, no que toca a essa pesquisa, é o Vazio, filho do Caos. Achar que esse elemento se encontra em uma única "linguagem" é como dizer que o mundo se apresenta de uma única e determinada forma. O poço é o mundo, o poço é o Vazio...
	5. 11 Produzir é, também, observar
	Não é cauteloso produzir sem observar; assim como não é cauteloso observar e nada produzir. Ao desenho e à gravura se requer uma atenção muito singular. E não quero que se entenda que o desenho deve ser fantasioso, ou extremamente fiel à realidade, ma...
	5.12 O Vazio não é nada
	Leviano aquele que ignora aquilo que não consegue ver, e o descarta como caroço de fruta, pois não enxerga a planta que renasce à sua frente. Estar atento a esses entes que não se materializam é, muitas vezes, uma árdua tarefa. Mas não quer dizer que ...
	6. O caso dos rituais
	Durante a fação de desenhos e gravuras um elemento fundamental para a construção das imagens foram os rituais que às vezes precedem, às vezes se encontravam em momentos posteriores ao desenho. Os rituais parecem ser um elemento quase indigno de se le...
	Um café antes de começar; uma olhada pela janela para ver o campo logo ao lado; um incenso para deixar um cheiro agradável para começar. Os rituais compõem a ação poética. Assim como se toma cuidado ao escolher um bom café, e medir cuidadosamente as ...
	A construção de um hábito de desenho, gravura e de observar o que foi produzido entra em confluência com a necessidade de isolamento posto pela pandemia do Covid-19 e suas particularidades. É nesse momento que passamos a encarar o processo de desenha...
	7. Considerações Finais
	Como resultado da experimentação que foi realizada, podemos pensar nas relações que estabelece o desenho com o espaço, incluindo suas diversas facetas. O desenho que se impõe ao papel não é como o desenho que busca a origem das coisas. E um desenho qu...
	A partir das anotações de Shitao podemos pensar nas relações entre desenho e vida, e ainda sobre as relações que atrapalham sua construção fluida ou natural.
	O desenho é construído através da observação intensa e da recusa de regras que aprisionam o traço em moldes ou padrões. Os padrões são dados pela atenção ao objeto em observação, mesmo que se transforme ôntica e ontologicamente. A mão deve se manter s...
	Os elementos do desenho que compõem uma atenção analítica voltam-se para a bidimensionalidade. O espaço entre as manchas e as linhas que constituem um Vazio que revela um subsistente que salta aos olhos, a saber, o branco do papel, que se permite apre...
	Para isso, é de fundamental atenção os espaços em que o Vazio se manifesta. Espaços condicionados à cotidianidade a qual é revelada pela adoção de rituais que significam e que se empreendem enquanto habitações do fazer desenho.
	Desenhar é uma missão difícil, que perpassa a observação atenta ao Mundo que se vê e que se constrói. Desenhar atentamente, por sua vez, exige um traço que atinja sua intenção, e que marque uma visualidade. O desenho precisa de um punho livre e um Tra...
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	9. Imagens
	Imagem 01 – Os melões, nanquim s/ papel. Shitao, 1707
	Fonte WIKIART (s.d)11F .
	Imagem 2 – O Lótus, Sumi-ê Shitao, 1707.
	Fonte WIKIART (s.d)12F .
	Imagem 3 – Banana, bamboo, crisântemos e orquídeas, Shitao Sumi-ê,1707.
	Fonte WIKIART (s.d)13F .
	Imagem 4–   Retrato sincero, grafite e nanquim s/ papel, 2021.
	Fonte Acervo pessoal do autor.
	Imagem 5 – A flor do mal, grafite s/ papel, 2021.
	Fonte Acervo pessoal do autor.
	Imagem 6 – Escrituras, nanquim s/ papel, 2021.
	Fonte Acervo pessoal do autor.
	Imagem 7 – Homem da floresta, Xilogravura, 2021.
	Fonte Acervo pessoal do autor.
	Imagem 8 –  Bananas em morro Vazio, Gafite S/ Papel, 2021.
	Fonte Acervo pessoal do autor.
	Imagem 9 – Retrato de Desenhante, nanquim s/ papel, 2021.
	Fonte Acervo pessoal do autor.
	Imagem 10 –  Autorretrato de flor, grafite e nanquim s/ papel, 2021.
	Fonte Acervo pessoal do autor.
	Podemos, à esteira de Rancière, pensar que, engajado politicamente e de modo crítico, a direção de Carvalho propôs um novo campo de percepção comum. Mas, esse mundo partilhado com o outro pressupõe dissenso. Estar com o outro (com o telespectador) env...
	Em Velho Chico, um entretenimento pesado e alheio a fórmula da leveza, a morte encenou sem disfarces a grande personagem que é, com imagens que eram como aforismos, despedidas e dores. Em parte da sinopse do romance As intermitências da morte, do escr...
	Lícia GOMES 74F
	Introdução
	A pintura mural é uma importante ferramenta para a construção de memória política. Os murais, geralmente, ocupam espaços públicos e não precisam pertencer a um local institucionalizado de arte, como museus e galerias. Por este motivo, considera-se sua...
	A arte do início do século XX no Brasil, considerando principalmente o que era desenvolvido no Rio de Janeiro e São Paulo, foi marcada pelo Movimento Modernista que, na busca pela identidade nacional, passou a representar o brasileiro como o mestiço75...
	A imagem do negro no Brasil dificilmente, ou talvez seja possível dizer que nunca, é relacionada ao herói ou a ideia do belo. Os feitos históricos estão associados a personagens brancos e algumas vezes, personalidades negras foram retratadas de forma ...
	Hoje existem alguns projetos e políticas que buscam minimizar os danos causados por anos de silenciamento e apagamento dos negros na história nacional. Dentre os exemplos, há um projeto artístico que se dedica a pintar murais de personalidades da hist...
	A escolha do mural para a análise se deu pela relação particular com o local em que se encontra. O mural retrata João Cândido e a Revolta da Chibata, que está localizado no município de São João de Meriti, minha cidade de nascimento. Tendo conheciment...
	Antes de aprofundar a observação dos agentes de memória aqui apresentados, é preciso introduzir uma breve explicação do que é a memória política. Ela está associada a ações políticas intencionais consistindo em tentar provocar uma intervenção no mundo...
	1. Os personagens e símbolos representados na obra (a imagem);
	2. O produtor e o artista (neste caso, o projeto Negro Muro);
	3. Os financiadores;
	4. Os veículos de transmissão.
	Partindo desta introdução e breve elucidação dos agenciamentos da pintura mural selecionada, a próxima parte se dedica a mostrar os desdobramentos de cada um dos agenciamentos citados. O objetivo é apresentar esses agentes e agenciamentos, destacando ...
	2. Os agentes de memória do Mural de João Cândido
	2.1 Projeto Negro Muro
	O primeiro relacionado ao se falar de um trabalho artístico costuma ser o artista, sem o qual, o projeto não existia como tal. No caso dos murais do projeto há dois atores essenciais, seus criadores. O artista Fernando Sawaya, também conhecido como Ca...
	No momento em que o projeto delimita seu objeto e propõe essa relação de representatividade, a carga intencional do muro já se apresenta. Este ponto também pode ser confirmado por entrevistas concedidas pelo próprio projeto. Porém, não é apenas na ord...
	Mesmo com a vontade e delimitação da proposta, os idealizadores e realizadores dos murais não são os únicos responsáveis nem pela existência e nem pela identificação dos mesmos como memória política. O projeto vem ganhando notoriedade pública, inclusi...
	O projeto, o artista e o produtor, bem como seus financiadores, são os primeiros agentes que justificam o mural como memória política. Os financiadores são diversos, dependendo do projeto empreendido. Podem ser clientes, que solicitam a obra de maneir...
	Em alguns casos, o projeto pode estar adequado a uma política pública governamental ou associado a uma vontade política local. Outras vezes, pode ser de interesse privado, mas que pode estar suprindo uma carência pública. Quando a realização não está ...
	Para este último caminho apresentado, a aparição do Projeto em diversas mídias vêm sendo essencial para transmissão, recepção, mas também pela continuidade do projeto. Matérias de jornal, seja impresso ou em formatos audiovisuais, como televisão e em ...
	Figura 1 – Mural de João Cândido, com o filho Candinho, na foto junto ao muro.
	Fonte: Instagram do projeto Negro Muro (2021).
	Em 2021 o projeto fez seu primeiro mural fora da cidade sendo o décimo terceiro muro pintado pelo projeto que retrata João Cândido, líder da Revolta da Chibata, ocorrida no início do século XX, precisamente em 1910, que tinha como objetivos melhorar a...
	2.2  João Cândido e a imagem representada no mural
	A imagem é mais um agente identificado e a sua leitura é necessária para pensar uma obra como memória política. A escolha dos símbolos, personagens, formas e cores se apresenta como uma escolha estratégica. Certamente, a leitura de qualquer imagem dep...
	Quando não entendemos ou não reconhecemos esses símbolos, não podemos fazer uma leitura. Essa ideia não é diferente para explicar uma leitura de imagem, como em uma obra de arte, numa pintura, mais especificamente. No mural escolhido para esta pesquis...
	Trata-se de uma obra inspirada em um personagem histórico real em um evento real. Entretanto, não faz da obra um texto histórico. Ela pode ser lida criando uma nova narrativa. A presença dessa possibilidade precisa ser destacada, mas para efeito da ap...
	Existem algumas figuras humanas na obra, a de maior destaque, que, inclusive se repete, é a de João Cândido, também conhecido como Almirante Negro. João Cândido foi reconhecido como herói pelo município de São João de Meriti78F , onde viveu parte de s...
	João Cândido Felisberto, nascido numa fazenda, no Rio Grande do Sul, em 1880, era filho de pais negros que haviam sido escravizados. Ainda bem jovem, ingressou na Marinha do Brasil, onde serviu por quinze anos. Por conta de seu destaque na Marinha bra...
	Figura 2 – Jornal O Facto do Dia sobre a soltura de João Cândido.
	Fonte: Instragram do Projeto Negro Muro (2021).
	Após a revolta, ele foi expulso da marinha e passou por muitas dificuldades em sua vida. Sofreu com prisão e internação em centros psiquiátricos. Na figura 2 - Fotografia do jornal O Facto do Dia sobre a soltura de João Cândido, anunciava com entusias...
	Figura 3 – Mural de João Cândido.
	Fonte: PORTAL C3 (2021)79F .
	“Todo retrato é, em certo sentido, um autorretrato que reflete o espectador ... Todo retrato é um espelho” (MANGUEL, 2001, p. 17). Desta forma, nos identificamos com aquilo que observamos e fazemos uma leitura particular. A imagem nos atinge ao mesmo ...
	E como essa representatividade pode ser lida pelo observador ao observar o mural. Sabe-se que a imagem da figura 3 - Mural de João Cândido, faz alusão à Revolta da Chibata, mas essa informação não está impressa na imagem, é necessário que haja esse co...
	A apresentação desses elementos pode ser feita sem conhecimento da revolta ou mesmo de quem foi João Cândido, ainda que possa promover a investigação do observador. Porém, o que se pode observar sem ter o conhecimento da história apresentada no muro? ...
	Desta forma, ao observar as quatro cenas, ou quatro quadros dentro do mural, a leitura pode ser feita da seguinte maneira: na primeira, um homem quebrando uma corrente, ele está sentado, olhando para a sua esquerda, aparentemente ensanguentado. Próxim...
	A capacidade de uma pintura de fazer sentido … que varia de um povo para outro, bem assim como de um indivíduo para outro, é, como todas as outras capacidades plenamente humanas um produto da experiência coletiva que vai bem mais além dessa própria ex...
	Desta forma, a imagem não se basta como transmissor da memória política. Existe ainda a presença de uma placa que informa que o mural é sobre João Cândido, herói da Revolta da Chibata, ao lado do mural. Sendo assim, é possível ter mais uma informação...
	Mesmo sendo parte essencial na construção imagética, assim como foi no Modernismo brasileiro, criando uma ideia, criando uma identidade, ela não esgota os estudos sobre a relação entre arte e memória política. Ela é um dos fatores, que em alguns aspec...
	2.3  Transmissão
	Há outros fatores na transmissão com a finalidade construir memória, como a da obra é apresentada e quem é esse público, a recepção, seria necessária a análise do local. É preciso buscar ressonância junto ao público, conforme explica José Reginaldo Sa...
	Com a finalidade de ser memória política, existir para o futuro é sua função primordial. A capacidade de transmissão de memórias, valores, significados carrega assim o atributo de se constituir como testemunha, um documento e monumento, ligado ao seu ...
	Na apresentação do projeto foi apresentado a importância da mídia convencional com a finalidade de captar financiamento. Como transmissor do muro selecionado neste texto é possível apresentar mais de um aspecto. Primeiramente, é apresentado o local em...
	A inserção do mural no muro específico, na casa e na cidade, responde a uma série de características. Algumas delas podem ser observadas na figura 3, a sua forma, seu enquadramento e limites, estão em um muro que fica em uma decida, a sua leitura vai ...
	Figura 4 – Filho de João Cândido na frente do mural
	Fonte: Instagram do Projeto Negro Muro (2021).
	Atualmente, outro fator que não pode ser negligenciado são as mídias sociais e a internet. Autores como Castells (2013) e Melucci (1996) cristalizam em suas respectivas obras a ideia da espontaneidade nos processos de mobilização, assim como o funcion...
	Contudo, por não pertencerem apenas ao muro e à rua, ou seja, não está somente no meio físico, adquire outras características por também fazer parte da realidade virtual. No espaço virtual, o Instagram do projeto tem por volta de seis mil seguidores, ...
	Por fim, apenas o mural como instrumento de memória política, não bastariam para gerar a discussão e alcançar o propósito da representatividade almejado pelo projeto que foi apresentado. Ações conjuntas precisam existir para que o sentido desejado sej...
	3. Considerações finais
	Após observar os agentes e intencionalidades no mural de João Cândido, selecionado para esta investigação, possui características de memória política. Por compartilhar de agenciamentos e agentes com outros murais do Projeto Negro Muro, é possível iden...
	A escolha estratégica e política do Projeto Negro Muro o torna agente de memória junto da própria obra, na medida em que sua existência permite que haja a sua transmissão. Considera-se que as mídias sociais também são importantes nesse processo, integ...
	Esta é apenas uma breve contribuição ao estudo da pintura mural no Brasil como construtora de memória política. Trata-se de caso bastante específico e contundente, porém, há de se observar se há uma tendência, se existem outros grupos ou projetos com ...
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	Introdução
	O presente artigo tem como objeto de análise o documentário No Intenso Agora (João Moreira Salles, 2017), cujo enredo é camadológico e um tanto aberto por perpassar diversas questões íntimas e coletivas, iniciando com a inquietação gerada no documenta...
	Os registros são de grande maioria amadores, iniciando pelo verão na Tchecoslováquia e Brasil, ambos no ano de 1968. Logo em seguida nos são reveladas as imagens feitas por sua mãe em 1966 no período da Revolução Cultural da China. Na tela preta surge...
	Foi nas semanas finais da montagem do filme Santiago (João Moreira Salles, 2007)159F  que uma caixa, contendo duas latas de rolos de filmes em 16mm, foi encontrada em meio às imagens de família de Salles. Eram os registros da viagem de sua mãe à Chin...
	Eram imagens silenciosas de uma mãe muito jovem da qual eu já não tinha muita lembrança e que aparece pouco no material, mas toda vez que ela aparece está muito bonita e muito feliz. A memória que eu tenho da minha mãe não é essa, é de uma pessoa que ...
	Na citação acima, além de comentar sobre os motivos que o impeliram a realizar o filme, Salles abre espaço para refletir o papel das imagens de arquivo, com o foco em prestar atenção naquilo que elas tem à “dizer” e a forma como suscita pensamentos. S...
	O realizador acredita que a reelaboração do material de arquivo atribui diversos sentidos a partir do ponto de vista de quem os examina, e abrir espaços para esses novos ângulos depende fundamentalmente dos elementos da gramática audiovisual que o cin...
	Chris Marker contribui em seus filmes com uma concepção de montagem completamente nova, que eu chamaria de horizontal, em oposição à montagem tradicional que ocorre ao longo do filme, focada na relação entre os planos. No caso de Marker, a imagem não ...
	Sobre o conceito proposto por Bazin, a autora Ivelise Perniola (2011) comenta que se trata especificamente de uma montagem que se estabelece “da orelha ao olho” e não obedece o mesmo esquema linear da montagem de planos cinematográficos, “mas se permi...
	Alinhado a esse conceito, Salles se relaciona verbalmente com as imagens de arquivo para criar um novo significado. Dessa forma, abre-se espaço para pensar brevemente sobre o papel das imagens de arquivo utilizadas no filme em análise, uma vez que não...
	O arquivo não é somente o arquivo em si, com sua finalidade original de conservar um documento. Um primeiro uso se deu desta maneira, para ilustrar uma época histórica, um momento, mas quando o cineasta o retira daí e o coloca em outro âmbito, passa a...
	De acordo com o autor, podemos entender o material enquanto “objeto” que carrega múltiplos sentidos, não só pelo que existe “dentro” dessa imagem, mas também por transmitir o pensamento de quem a produziu e o que pode vir a significar para o observado...
	Nesse contexto, este trabalho optou por lançar luz às imagens da Muralha da China presentes na narrativa do longa-metragem, captadas pela mãe do documentarista, e a relação estabelecida entre elas e a narração em voz-over que acompanha a cena. Nesse t...
	Dividido em duas partes, a primeira parte da análise irá apoiar-se no texto de Etienne Samain, Aby Warburg. Mnemosyne. Constelação de culturas e ampulheta de memórias (2012), para pensar os conceitos de “após-viver” (Nachleben) e “as formas de patétic...
	Uma vez que a forma da Muralha da China tenha sido relacionada com o fluxo de um rio pela mãe de Salles, no segundo tópico pensa-se na passagem da vida e do entristecer ao longo dos anos, sentimento mencionado na narração e que se percebeu em Elisa. A...
	Em vistas de compreender a relação entre um tópico e outro, destaca-se a informação de que Elisa Moreira Salles cometeu suicídio na década de 1980, e as duas simbologias da serpente trabalhadas na primeira parte deste artigo são, dentre tantas outras,...
	2. São apenas as sobras de um momento na vida165F
	A Grande Muralha, cuja forma longilínea que se alonga horizonte afora, o escritor italiano Alberto Moravia identificou uma vitalidade de serpente. [Elisa] Escreveu sobre a sua silhueta deslizando como um rio preguiçoso, numa gama extraordinária de ped...
	Figura 1 – Frames do filme No Intenso Agora.
	Fonte: SALLES (2017).
	Primeiramente, a proposta é que pensemos na forma da Muralha da China como uma serpente. Aby Warburg, Mnemosyne. Constelação de culturas e ampulheta de memórias (2012) é um ensaio escrito por Etienne Samain que retoma o processo de cruzamento de image...
	Mnemosyne é [...] uma espécie de enciclopédia de movimentos em constantes andanças no tempo, de tensões e de outros afetos que se inscrevem e habitam o inconsciente da memória humana coletiva, tal como camadas geológicas. A única diferença com relação...
	O autor, ao explanar a sua interpretação de Mnemosyne, introduz o termo Pathosformeln, que significa um conjunto “de formas, de movimentos, de gestos expressivos de emoções profundas do ser humano” (SAMAIN, 2012, p. 56) que se encontram nas imagens em...
	De encontro à proposta de Samain, para o escritor Alberto Moravia, as imagens das curvas da Muralha da China o faziam pensar em uma serpente e toda a sua vitalidade. Curiosamente, esse também é o animal que Samain utiliza como referência para entender...
	Na linha traçada por Didi-Huberman, direi que Nachleben poderia ser traduzido como sendo um “após-viver,” uma after-life das imagens tanto quanto a “sobrevivência”, o “após-morte”, a “supervivência” das imagens, suas “superveniências”, suas “ressurgên...
	No ensaio de Samain, a palavra “serpente” aparece constantemente166F . Na primeira vez em que é mencionada, o autor retoma o Ritual da serpente. Um relato de viagem (Warburg, 1996 [1923]), que descreve a experiência vivida pelo historiador no Novo Méx...
	Tomado pelo medo, o índio procura entender o fenômeno fugaz do raio, comparando-o a uma serpente, que ele é capaz de manipular concretamente [os dançarinos do ritual colocam efetivamente as serpentes (cascavéis venenosas) na boca durante a dança]. Mel...
	Em seguida, Samain propõe cruzamentos entre a representação do animal para os Hopi e outras mais. Em uma delas relembra Eva que, no paraíso, é seduzida pela serpente enrolada na árvore da vida, que a convence a comer o fruto proibido. Réptil traiçoeir...
	Figura 2 – Adão e Eva, na Catedral de Notre Dame, e Eva e a serpente, de Vérard.
	Fonte: DEPOSITPHOTOS (s.d); FRANCO JÚNIOR (2020, n.p)167F .
	Figura 3 – Recortes das obras Adão e Eva, na Catedral de Notre Dame e Eva e a Serpente, de Vérard em colagem com a imagem da Muralha da China, de No Intenso Agora.
	Fonte: Acervo pessoal da autora.
	Quando postas em cruzamento, as imagens de Adão e Eva e da Muralha da China se relacionam nas formas longilíneas e em zigue-zague que apresentam, conversando através de suas curvas. O enrolar do corpo da serpente provoca a sensação de estrangulamento ...
	Para além da semelhança do formato curvilíneo, gostaria de retomar as simbologias carregadas pela serpente - sedutora, inimiga mortal, traiçoeira - que também aparecem no mito de Laocoonte, sacerdote de Apolo. Contrariando o Deus Grego, Laocoonte caso...
	Figura 4 – Estátua Grupo de Laocoonte e Retrato de Simonetta Vespucci.
	Fonte: HELOISABOMFIM (2017); ARTRIANON (s.d.)168F .
	A palavra “estrangulamento” conversa com a serpente pintada no pescoço de Simonetta Vespucci, obra de Piero Cosimo, pintada entre os anos 1480 e 1490. Há uma interessante especulação a respeito da identidade dessa mulher que poderia ser Perséfone ou ...
	Já na segunda hipótese, Simonetta representaria Cleópatra devido ao mistério que circunda sua morte. De acordo com alguns historiadores, a rainha do Egito cometeu suicídio ao atirar-se em uma tumba tomada por serpentes. Seja qual for a mulher retratad...
	3. Eu amaldiçoo o rio do tempo169F
	Nessa segunda parte da análise de imagens, proponho que pensemos no curso do rio semelhante a passagem do tempo. Em algum momento da faixa comentada no DVD de No Intenso Agora, Salles afirma: “sem essas três mulheres, o filme não poderia ser feito” (S...
	Figura 5 – Frames do filme No Intenso Agora.
	Fonte: SALLES (2017).
	A sequência de imagens inicia com estudantes vivendo intensamente as três semanas de maio de 68 em Paris, seguida pela passagem do tempo, simbolizada por Elisa Moreira Salles, que transita entre momentos fascinantes e inesquecíveis na China rumo à len...
	Para o documentarista, as pessoas que viveram maio de 68 estão presas em uma grande armadilha do tempo porque querem voltar para o passado na tentativa inalcançável e frustrada de recuperá-lo. A única maneira de sobreviver àquele momento histórico é e...
	Acho que de certa maneira foi o que aconteceu com a minha mãe por outras razões, por razões de natureza de idade, de entusiasmo, de amor, não sei direito, mas ela perdeu alguma coisa que tentou recuperar e não conseguiu. O mecanismo não é político mas...
	De maneira mais clara, Salles cria uma montagem nos minutos finais do filme colocando em sequência diversas imagens de arquivo, recuperadas na sua grande maioria em material jornalístico, com o intuito de demonstrar a passagem do tempo - ou a curva ex...
	Como um vago sonho relembrado, penso em minha aldeia de então.
	Eu amaldiçoo o rio do tempo; 32 anos se passaram (NO INTENSO AGORA, 2017).174F
	Figura 6 – Frames do filme No Intenso Agora.
	Fonte: SALLES (2017).
	Figura 7 – Frames do filme No Intenso Agora.
	Fonte: Acervo pessoal da autora.
	No romance de Per Petterson, Jansen se identifica com o poema pois transparecia um homem humano que sentia “o corpo lutando contra o tempo” (PETTERSON, 2008) em uma batalha perdida. A imagem, diferente do corpo, sobrevive ao tempo dos homens, se trans...
	Diante de uma imagem, enfim, temos que reconhecer humildemente isso: que ela provavelmente nos sobreviverá, somos diante dela o elemento de passagem, e ela é, diante de nós, o elemento do futuro, o elemento da duração [durée]. A imagem tem frequenteme...
	Essa reflexão desemboca na importante constatação de que a imagem sobrevive aos tempos cronológicos e históricos da humanidade, ou seja, que as “formas” possuem essa capacidade de “nunca morrer totalmente e de ressurgir lá, quando menos se espera” (DI...
	Descobertas acidentalmente quase 40 anos depois de serem feitas, Salles dialoga com imagens sobreviventes que retornam de forma inesperada em um presente/futuro já muito distante. Foi um encontro com a memória coletiva de pessoas que, possivelmente, j...
	4. Considerações finais: a curva existencial na imagem
	As imagens são portadoras do seu próprio tempo e, portanto, independentes de datas, cronologia de acontecimentos ou tempo da história. “As imagens fazem parte de um tempo anacrônico. São tensões extremas abertas ao passado e ao futuro” (SAMAIN, 2012, ...
	A narração do filme revelou aquilo que a imagem da Muralha da China provocou em Alberto Moravia e Elisa Moreira Salles. Sem saber, os dois fizeram associações complementares e fundamentais que criaram uma forte simbologia para falar sobre a inevitável...
	Nesse sentido, o cruzamento imagético deste artigo procurou demonstrar que “existe uma ligação forte entre coisas que se assemelham” (COLI, 2012, p. 45) e essa ligação fez com que outras possibilidades de cruzamento fossem constituídas, como as serpen...
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