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ARTIGO

MULTIPLICIDADES IDENTITÁRIAS:
O ABSTRACIONISMO INFORMAL EM FACE DA 
CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA VANGUARDA BRASILEIRA
Ananda Muylaert

O artigo busca apresentar as formas pelas quais a produção abstracionista informal nipônica do 
decorrer da década de 1960 atravessam os ideais da construção de uma vanguarda de referências 
plurais, e ao mesmo tempo questionar sua marginalidade em relação à ideia vanguardista. Coube 
à arte e à identidade imigrante se estabelecerem em um entre-lugar de altíssima densidade, às 
margens da oficialidade, absorvendo tudo ao seu redor em um processo superantropofágico.

Palavras-chave: Arte moderna brasileira; abstracionismo informal; tachismo; Japão; Nova 
Objetividade Brasileira.

Em 1932, o sociólogo Oliveira Viana afirmara que 
“o japonês é como o enxofre, insolúvel”, se refe-
rindo à suposta impossibilidade da assimilação 
completa dos imigrantes ao Brasil, que então já 
eram milhares, espalhados principalmente pelo 
Sudeste do país. De fato, a integração dos japone-
ses ao país jamais se mostrou como tarefa fácil; 
o governo brasileiro, em 1890, decretou a proibi-
ção da entrada de cidadãos asiáticos e africanos 
ao mesmo tempo em que estimulava a imigração 
de europeus – ainda que a medida tenha durado 
apenas dois anos, delineava um cenário de clara 
segregação e de desejo de europeização do país. 
Então, os japoneses que chegavam ao Brasil en-
contravam-se culturalmente e socialmente iso-
lados do resto da população, tanto pela barreira 
linguística quanto pela discriminação racial.

É justificável e até natural, que, inicialmente, as 
diferenças e barreiras socioculturais entre os bra-
sileiros e os imigrantes tenham sido vistas como 
intransponíveis, e como se não houvessem esfor-
ços por parte dos últimos para uma verdadeira 
adaptação, já que muitos dos japoneses que aqui 

chegavam tinham em seus planos retornar em 
breve à sua terra natal (arranjo que para mui-
tos foi adiado, ou simplesmente cancelado, com o 
advento das duas grandes guerras mundiais). O 
Brasil, então, pode ser tratado como uma espécie 
de purgatório para esses imigrantes – um entre
-lugar onde se espera o retorno ao Japão. 

É num entre-lugar, também, onde o abstracio-
nismo informal, tendência aderida pela parcela 
mais expressiva de artistas nipo-brasileiros, era 
colocado na conjuntura da arte brasileira: às 
margens da oficialidade, dividido entre casa (lu-
gar de pertencimento físico, Brasil) e lar (lugar 
de pertencimento emocional, Japão). Construí-
am-se, então, paisagens de lavouras de café e pe-
quenas casas coloniais com as linhas definidas e 
cores pouco saturadas do shin-hanga1, que se no 
Japão eram azuladas, no Brasil assumiam tonali-
dades terrosas e amareladas, como as de Tomoo 
Handa. A distância geográfica implicava também 
em uma disparidade estética, que por sua vez 
não se apresentava somente em grande escala, 
no observacional, mas nos preceitos das próprias 



R E V I S T A  D A  G R A D U A Ç Ã O  D A  E S C O L A  D E  B E L A S  A R T E S  -  U F R J

79

Ano 2  | n. 3 | novembro 2017

práticas semióticas dos ambientes; também na 
arte, na filosofia, e, principalmente, na socializa-
ção e na educação recebida pelo grupo.

Entre o Ocidente e o Oriente

Seguindo o mesmo modelo dicotômico de nati-
vo/estrangeiro, no qual entre as extremidades 
encontravam-se os imigrantes, o entre-lugar do 
abstracionismo informal fica situado entre a arte 
formal – isto é, o oficial – e a arte “rudimentar”, 
que seria a produção completamente exterior às 
instituições de arte. Muito disso se devia à au-
sência de um suporte crítico e teórico especiali-
zado para apoiar as produções. Ferreira Gullar, 
em sua “Teoria do Não-Objeto”, afirma que a arte 
informal é “conservadora e reacionária”, como 
um retorno ao “quadro de cavalete” com o qual o 
neoconcretismo buscava romper:

Os artistas dessa tendência continuam — 
embora desesperadamente— a se valer dos 
apoios convencionais daqueles gêneros 
artísticos. Neles o processo é contrário: 
em lugar de romper a moldura para que 
a obra se verta no mundo, conservam a 
moldura, o quadro, o espaço convencional, 
e põem o mundo (os materiais brutos) lá 
dentro. Partem da suposição de que o que 
está dentro de uma moldura é um qua-
dro, uma obra de Arte.” (GULLAR, F. apud 
COCCHIARALE, F.; GEIGER, A., 1987, p. 
241).

A tendência, na verdade, nunca encontrou lugar 
no establishment artístico brasileiro, nem mes-
mo em seu ápice. Acompanhando a tendência na 
Europa e no Japão, que viram a arte informal e 
o tachismo crescerem ao longo da década de 50 
em boa parte pelas ações do crítico e curador Mi-
chel Tapié, o abstracionismo informal foi alçado 

ao patamar mais perto da oficialidade que iria 
chegar na virada da década de 60. Em 1959, o 
crítico Mario Pedrosa afirma que a 5ª Bienal de 
São Paulo fora tomada por uma “ofensiva tachis-
ta e informal”: além da grande quantidade de te-
las abstratas informais expostas e da presença de 
George Mathieu, tachista francês, o vencedor do 
primeiro prêmio da exposição foi Manabu Mabe, 
pintor nascido em Kumamoto, no Japão, e que 
morava no Brasil desde 1934.

A premiação de Mabe (fig. 1) na Bienal, em se-
gunda análise, é muito simbólica para a incorpo-
ração dos imigrantes japoneses ao conjunto da 
arte brasileira: ele fora selecionado para ganhar o 
prêmio de melhor pintor nacional. Apesar de ter 
passado a primeira década de sua vida no Japão, 
Mabe só começara a pintar quando já trabalhava 
nas lavouras de café em Lins, junto com Tikashi 
Fukushima, que fora desenhista – ainda que 
técnico, em uma fábrica de aviões – em Tóquio, 
antes de se mudar para o Brasil. Tomie Ohtake, 
que chegara ao Brasil aos 23 anos, só começou 
a pintar aos quarenta; Flavio Shiró Tanaka, que 
imigrou ainda criança, começou a produzir em 
sua adolescência, em São Paulo. No entanto, o 
abstracionismo informal ainda era visto como 

Fig. 1: “Vento em Flor”, Manabu Mabe, óleo sobre tela, 1965. São 
Paulo/SP.
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mera importação de uma moda internacional; 
como uma colonização cultural, que não pode-
ria ser mais distante e mais contrária ao desejo 
em ebulição de uma arte pura e declaradamente 
nacional. No “Esquema Geral da Nova Objetivi-
dade Brasileira” (1967), Hélio Oiticica afirma que 
a “antropofagia é a defesa que possuímos contra 
o domínio exterior, e a principal arma criativa, a 
vontade construtiva” e clama pela incorporação 
da cultura colonizadora em um processo definido 
como superantropofágico, onde o resultado final 
seria uma mistura puramente nacional feita a 
partir de elementos globais. 

Aos imigrantes, era quase obrigação se sujeitar a 
um processo similar de absorção cultural – o que 
seria se submeter aos juízos estéticos e artísticos 
de outra nação se não uma microexpressão de 
um colonialismo cultural, considerando-se que 
eram europeias a arte e a filosofia disseminadas 
no Brasil? O abstracionismo informal brasileiro 
nunca foi um braço do mecanismo de coloniza-
ção, até porque nunca teve força ou adesão su-
ficiente para promover isso; mas sim uma for-
ma de autoafirmação, uma vontade íntima de se 
caracterizar e se colocar como parte do conjun-
to – a arte nacional, brasileira por definição. A 
identidade dos imigrantes era frequentemente 
preterida em prol da assimilação ao país, aban-
donando-se práticas, hábitos alimentares, obje-
tos domésticos, gestos que não se encaixassem 
de alguma forma na vida no Brasil; e, mais os-
tensivamente, o abandono do idioma nativo, que 
é dos mais importantes aspectos para a criação 
e manutenção de uma identidade individual e 
nacional. O pintor Tomoo Handa, que chegou ao 
Brasil com apenas dez anos de idade, afirmara 
que “não terá havido imigrante que tivesse aban-
donado os seus costumes mais que o japonês”. 
(HANDA, 1971, p. 22)

Tem-se, então, que tanto a arte brasileira idea-
lizada, quanto a arte imigrante, altamente per-
meada pelos valores orientais, perante a História 
da Arte oficial, se situavam exatamente na mes-
ma posição de periférica. Foram, e são, excluídas 
e esquecidas pela construção de uma História 
que só contempla os países ocidentais desen-
volvidos. Clement Greenberg, em Vanguarda e 
Kitsch, sugere que se analise de forma mais pro-
funda a “relação entre a experiência estética, tal 
como vivida por um indivíduo específico – não 
o indivíduo em geral - e os contextos sociais e 
históricos em que essa experiência tem lugar”. O 
Brasil, país inter-trópicos, de mata atlântica e ca-
fezais, quente e úmido, e da perpétua e violenta 
luz solar perpendicular ao chão, fica a dezessete 
mil quilômetros de distância do Japão. O Japão 
não faz parte da “zona tórrida”. É terra de pou-
cas palavras, plantações de arroz e bambuzais; de 
residências construídas em madeira de cedros e 
carvalhos, rodeados por mares de coníferas tão 
distantes dos ipês e do pau-brasil. Como conciliar 
as diferenças entre a experiência dos dois lares?

Autonomia interpretativa e beleza intangível

A vontade de liberdade imanente nas convenções 
do expressionismo abstrato explica a grande dis-
seminação da tendência nos países que tiveram 
participação intensa na Segunda Guerra Mun-
dial, como um grito que fora sufocado ao longo 
da duração do conflito - essa coerção ao livre dis-
curso fora sentida na pele também pelos cidadãos 
dessas nações que viviam em outros lugares. Em 
1942, o governo brasileiro proibiu a veiculação 
de jornais e programas, o uso dos idiomas e a 
mera aglomeração de imigrantes de países asso-
ciados ao Eixo (Japão, Itália e Alemanha). Entre 
os atingidos por essa medida, estava o grupo Sei-
bi (Seibi-kai)2, fundado em 1935 por imigrantes 
japoneses na cidade de São Paulo. O pintor japo-
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nês Kakuzo Okakura, em seu livro “Os Ideais do 
Oriente”, colocara a liberdade como crucial para 
a produção artística: 

A liberdade é o maior privilégio de um ar-
tista, mas liberdade sempre no sentido de 
autodesenvolvimento evolutivo. A arte não 
é nem o ideal nem o real. Imitação, seja da 
natureza, dos antigos mestres, ou acima 
de tudo de si, é suicida para a realização da 
individualidade, que regozija sempre em 
desempenhar um papel original. (OKAKU-
RA, 1905, p. 228)

Entre os membros do Seibi, a liberdade indivi-
dual na produção era como regra - havia imen-
sa variedade de processos e resultados, dos su-
miês de Massao Okinaka à geometria fluida de 
Ohtake e as paisagens rurais de Handa, e o que 
os unia era simplesmente a socialização orien-
tal que haviam recebido: o idioma, o passado, 
as cidades onde nasceram.  Era um grupo cuja 
finalidade era a criação de rede onde se pudesse 
discutir, produzir e divulgar os trabalhos feitos 
pelos imigrantes nipônicos – a formação origi-
nal do grupo era composta não só por artistas 
plásticos, mas também por jornalistas, escritores 
e poetas – e não o estabelecimento de dogmas 
que segregariam suas produções, etiquetando-as 
como japonesas. Situavam-se no entre-lugar no 
meio de “artista brasileiro” e “artista japonês”; 
boa parte deles praticaram estudos formais no 
campo das artes em universidades do estado de 
São Paulo, e estabeleceram contato intenso com 
artistas brasileiros e com vanguardas europeias, 
especialmente o cubismo, o expressionismo e o 
fauvismo. Mas, como japoneses, direcionavam 
seu olhar estético de forma muito distinta da fei-
ta pelos doutrinados pela vontade de perfeição, 
proporção e ordem matemática greco-romana. 
Não surpreendente, então, foi o assentamento 

dos pintores nipo-brasileiros em um estilo que, 
ao mesmo tempo em que mesclava as referên-
cias, dialogasse com os ideais da filosofia japone-
sa, valorizando a gestualidade acima de qualquer 
outro elemento da pintura, a expressão e análise 
subjetivas e as suas dimensões imaginadas.

O imaginário, então, se torna fundamental, por-
que os ideais de beleza budistas e xintoístas di-
recionam a apreciação ao indizível, ao latente, 
à mais simples das atitudes - são os desdobra-
mentos que dão valor e tornam um objeto pas-
sível de ser apreciado. A estética japonesa é uma 
estética da vida, absolutamente indissociável do 
cotidiano de um indivíduo; Mario Pedrosa chega 
a dizer que “se há um país onde a integração das 
artes pode estar perto da realidade é o Japão”, já 
que tudo se apresenta entranhado a esse existir 
estético. Não existe separação entre arte e auto 
cultivo. O princípio budista da impermanência 
é crucial para a compreensão da visão estética 
japonesa: a efemeridade é o mais básico e mais 
inescapável aspecto da vida, e é na transiência 
que floresce o belo. Cada objeto traz consigo in-
contáveis possibilidades de experiência que po-
dem atingir aquele que o maneja ou observa, não 
por sua aparência, mas pela história que carrega: 
a essa sensibilidade ao impalpável, ao transitó-
rio, e à infinita complexidade de cada elemento 
do mundo que cerca o sujeito chama-se mono no 
aware, e ela carrega o mesmo tom de melancolia 
do lacrimae rerum.

Quando o olhar se rende ao gesto

Nesse sentido, tachar o abstracionismo informal 
nipônico como reacionário é analisá-lo sob a óti-
ca decrépita da beleza visual ocidental; é ignorar, 
absolutamente, que o valor da obra se encontra 
além do visível, e que produzir com esse ideal em 
mente por si só já é revolucionário: uma ruptu-
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ra com uma das mais poderosas hierarquias da 
Arte, a da subordinação dos outros sentidos ao 
olhar. É apagar a individualidade, tanto do su-
jeito-artista puro quanto do grupo no qual ele se 
encaixa, e optar por considerar a construção da 
arte informal como mera obra do acaso é tam-
bém apagar toda uma trajetória que culmina no 
processo de criação. Em outras palavras, é redu-
zir a pintura ao quadro, e o signo ao significado.  
Nesse ponto, a arte informal se encontra com a 
transcendência visada pela Nova Objetividade: 
enquanto uma busca o campo táctil-sensorial, 
ainda muito externo, a outra estabelece uma es-
pécie de “sexto sentido”, almejando se colocar in-
teiramente dentro do espectador. 

Essa vontade de introspecção surge de forma 
radical na série “Pinturas cegas”, de Tomie Oh-
take. Ainda que feitas nos moldes dos quadros 
de cavalete, as pinturas cegas implicam em um 
fechamento da artista para o mundo exterior, um 
distanciamento da própria produção, tornando o 
gesto a unidade pictórica básica, deixando a mão 
livre da subordinação ao olho. É sua antropofa-
gia particular (HERKENHOFF, 2013), a digestão 
e expurgação do que há de mais íntimo, onde o 
expressar se torna mais importante do que o ex-
primido. Ao espectador, resta olhar para a obra 
como se olhasse para seu próprio interior, proje-
tando a obra em si em vez de tentar se visualizar 
nela.

Ainda que houvesse intersecções entre a busca 
por uma arte imaculada  como a desejada pelos 
neoconcretistas e construtivistas e a percepção 
altamente subjetiva valorizada pela estética ni-
pônica, o abstracionismo informal permanecia 
isolado, sempre a certa distância da arte forma-
lista. Em primeiro momento, é óbvio deduzir 
que a arte informal não poderia se aproximar 
em nada de uma arte formalista, mas o infor-

malismo apresentado nas pinturas dos japoneses 
parece menos uma ruptura com a forma em si 
como com a construção da mesma. O artista não 
pinta a forma, mas deixa-a se pintar sozinha – 
como Ohtake fizera nas pinturas cegas. Elas bro-
tam como água de nascente, em um movimento 
de autogênese sobre a superfície da tela. A forma 
se constrói e se expande, mas não se define como 
figura, nem se isola do fundo; não se pode dizer 
se ela é figura ou gesto, pois ambos se tornam 
indissociáveis. Seus limites são questionáveis. A 
forma conversa cria significados, comunica-se 
com seus arredores. Essa comunicação não se 
mostrou efetiva na função de substituir a troca 
verbal. O discurso teórico da arte informal não 
existia, assim como uma crítica especializada: “o 
informalismo não produziu discursos de grupo 
porque a questão da liberdade ocupa um lugar 
central em sua ação; sistematizá-las em princí-
pios seria portanto profundamente contradi-
tório” (COCCHIARALE e GEIGER, 1987, p. 20). 
Mas como teorizar quando não se entende, nem 
se pode fazer entender?

Fig. 2: Sem título, Tomie Ohtake. Óleo sobre tela, 1963. São 
Paulo/SP.
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Das barreiras encontradas

 O artista estava confinado aos limites da sua lín-
gua, e esses limites não poderiam ser facilmente 
derrubados. O idioma japonês utiliza três siste-
mas de escrita diferentes: o hiragana, para pala-
vras japonesas; o katakana, usado para palavras 
de origem estrangeira; e os kanji, ideogramas 
absorvidos da escrita chinesa. Os três alfabetos 
são utilizados concomitantemente; na verdade, é 
justamente esse uso simultâneo dos três que tor-
na uma frase em japonês legível, já que não exis-
tem espaçamentos entre as palavras. É, portanto, 
um idioma estruturalmente muito diferente do 
português, principalmente na forma escrita. O 
alfabeto latino (romaji), sistema de escrita oficial 
e exclusivo em todos os países da América e da 
Europa Ocidental, só passou a ser ensinado nas 
escolas japonesas após a Segunda Guerra Mun-
dial, apesar do sistema Hepburn de romanização 
da língua japonesa ter sido publicado no final do 
século XIX.

Como o ensino do romaji ainda era pouco dis-
seminado no Japão, a maior parte dos japoneses 
que chegaram ao Brasil antes da década de 50 
era, portanto, efetivamente analfabetos, já que 
não sabiam ler o alfabeto latino. Tornou-se na-
tural que os imigrantes se fechassem entre si, 
criando comunidades onde se veiculavam in-
formações e se comunicava exclusivamente em 
japonês – não por saudosismo ou por falta de 
vontade de se assimilar ao novo país, mas por 
simples questão de sobrevivência. Dentro das 
comunidades, tornava-se muito mais simples se 
adaptar à vida no Brasil: o alinhamento a essa 
lógica foi a chave para a criação do grupo Seibi. 
Tem-se um cenário geral, então, de isolamento 
dos imigrantes, causado não só pelas diferenças 
culturais e comportamentais, mas principalmen-
te pela barreira linguística extremamente difícil 

de ser transposta. O historiador da arte Clement 
Greenberg, em seu texto “Vanguarda e Kitsch”, 
associa a alfabetização ao consumo da cultura 
oficial:

O kitsch é um produto da revolução industrial 
que, urbanizando as massas da Europa ociden-
tal e da América, implantou a chamada alfabe-
tização universal. Antes disso, o único mercado 
para a cultura formal, em contraposição a cul-
tura popular, estivera entre aqueles que, além 
de saber ler e escrever, dispunham do ócio e do 
conforto que vão sempre de par com algum tipo 
de refinamento. Até então isso estivera inextrica-
velmente associado a saber ler e escrever. Com 
a introdução da alfabetização universal, porém, 
a capacidade de ler e escrever tornou-se quase 
uma habilidade menor, como dirigir um carro. 
Não pode mais servir para distinguir as inclina-
ções culturais de um indivíduo, pois não era mais 
a condição exclusiva de gostos refinados. (GRE-
ENBERG, 1965, p. 11)

A maioria dos imigrantes havia recebido educa-
ção formal no Japão – uma análise do inspetor de 
imigração J. Amândio Sobral, de 1908, indicara 
que apenas 13% dos japoneses que aportaram no 
Brasil eram analfabetos, enquanto a taxa geral de 
analfabetismo entre a população total do país era 
de 65% - mas, como se sabe, foram alfabetizados 
como orientais. De acordo com Kakuzo Okaku-
ra, em “Os Ideais do Oriente”, “o conhecimento 
Ocidental confunde beleza com ciência, e cultu-
ra com indústria”. Assim, a arte oriental é vista 
com desprezo pelos que buscam na arte uma 
beleza matemática, dogmática como a idealizada 
no Ocidente. A urbanização e a alfabetização são 
tão conectadas com o desprezo pela arte “rudi-
mentar” quanto a imposição dos ideais artísticos 
ocidentais é responsável pela sempre tão condes-
cendente e inferiorizadora visão da arte produzi-
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da fora do eixo Europa/América do Norte.  Ainda 
de acordo com Okakura,

A história da arte Japonesa é a praia onde 
cada onda sucessiva do pensamento Eu-
ropeu deixa uma marca quando bate na 
areia da consciência nacional. (…) A arte, 
como a teia de diamantes Indra4, reflete a 
corrente inteira em cada elo, e não existe 
em nenhum momento em um molde final 
(…). Qualquer historiografia dos ideais 
artísticos japoneses se torna, então, quase 
uma impossibilidade, enquanto o mundo 
Ocidental permanecer tão ignorante quan-
to aos variados ambientes e fenômenos 
sociais nos quais a arte é colocada, como 
se fosse uma joia. Definir-se é limitar-se. A 
beleza de uma nuvem ou de uma flor está 
em seu desdobramento inconsciente de si 
mesma. (OKAKURA, 1986, p. 8)

A reflexão prismática
 
O abstracionismo informal do Brasil não é nem 
japonês, nem brasileiro. É global, feito de uma 
multiplicidade de referências, cores brasileiras, 
caligrafias orientais, processos ao modo action 
painting de Pollock – ela é, como uma teia feita de 
diamantes, um reflexo multifacetado, a transfor-
mação da experiência imigratória em algo físico. 
É a amálgama entre a vivência artística brasileira 
e a filosófica japonesa, a vontade construtiva e 
a introversão budista, a experiência de guerra e 
de paz, a reformulação de todas as vivências em 
uma a partir do ponto em que estas se conver-
gem. Parte de uma reestruturação completa do 
modus vivendi dos imigrantes, durante a qual foi 
alterado, também, seu senso artístico e estético 
(HANDA, 1972); e, ainda que ajustados a viver no 
Brasil, mantinham-se sempre conectados ao país 
por um infrangível fio de reminiscência. A me-

mória de um lar, ou seja, do pertencimento emo-
cional a um lugar físico que se apresentava por 
meio das relações sociais, com outras pessoas, 
com a cultura e com o ambiente – a multitude de 
lugares íntimos5 associadas ao Japão - se tornou 
imprescindível para a construção da arte infor-
mal e o encaixe desta no que seria uma nova am-
pla arte brasileira – plurifacetada, heterogênea, 
ausente de unidade e ainda assim bem-definida, 
como a desejada pela Nova Objetividade. 

Flavio-Shiró Tanaka dissera que “o Japão ficou, a 
vida toda, para mim como memória de cores – o 
branco da neve – ou de certos sons – os pés de 
meu pai pisando a neve, quando me levava nas 
costas, a caminho dos banhos públicos”. Já To-
mie Ohtake, ao aportar em Santos, tivera como 
primeira impressão do Brasil “o Sol muito claro 
– quando saí do navio, olhei para o céu e senti 
cheiro de amarelo”. As cores e as impressões são 
incontáveis, misturando-se no olhar e nas me-
mórias, refletindo em um fenômeno prismático, 
multidimensional, abrangendo tempo e espaço, 
caracterizando-se como movimento e momento, 
misto de passado, presente e futuro. 

Ananda Muylaert é graduanda pela UERJ.

NOTAS

1 Movimento gravurístico surgido no início do sé-
culo XX, no Japão, de revival do ukiyo-e, marca-
do pelo retorno às técnicas clássicas de gravura e 
pela aproximação aos principíos impressionistas 
de observação da luz e das cores.
2 Seibi-kai (lit. “Associação de Aprimoramento 
[dos estudos de artes]”) é um encurtamento de 
São Paulo Bijutsu Kenkyu Kai-Seibi (Grupo de 
Estudos de Belas Artes de São Paulo).
3 Imaculada, aqui, é usado no sentido não de lim-
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peza ou pureza – afinal, a “pureza é um mito” 
(OITICICA, 1967) – mas de um cenário geral de 
fronteiras bem-definidas, sem manchas provoca-
das pela pressão exterior imposta pelas expecta-
tivas; imaculada por ser auto-afirmativa e cons-
ciente de si própria, solidamente identitária.
4 A teia de Indra (deus hindu) é uma metáfora 
da filosofia hinduísta e budista que trata as ações 
todas como interdependentes, conectadas entre 
si, onde um fenômeno só pode surgir a partir de 
outro – uma relação de causa e efeito de infinitas 
dimensões (“gênese condicionada”).
5 Ver “Espaço e Lugar: a perspectiva da experiên-
cia”, de Yi-Fu Tuan.
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